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Sammanfattning 

Employer branding (EB) innebär att företag applicerar marknadsföringstekniker 

inom rekryteringsprocessen för att attrahera nuvarande och potentiella 

medarbetare. Företagets employer brand förmedlas genom deras employer value 

proposition (EVP), det centrala verktyget inom EB. Företagets EVP erbjuder 

organisationer en chans att differentiera sig från andra företag genom att ta fram 

unika attribut, det vill säga utmärkande egenskaper hos organisationen. 

  

I dagens läge ser vi hur en ny generation, generation Y, träder in på 

arbetsmarknaden. Detta för med sig en förändring i hur organisationer bör tänka 

kring sitt employer brand eftersom generation Y besitter nya förväntningar på 

företag och arbetsplatser. Generation Y skiljer sig åt från tidigare generationer. De 

har en annorlunda syn på work-life balance, möjligheter till att snabbt avancera 

inom karriären samt meningsfullhet. Uppsatsen har i syfte att kartlägga hur 

generationens preferenser ser ut inom arbetsmarknaden samt hur organisationer i 

sin tur kan bemöta generation Y vid användandet av sin EB. 

  

För att kunna svara på problemformuleringen använder sig studien av semi-

strukturerade intervjuer som berör ämnet EB och ställer frågor kring hur 

generation Y skiljer sig från generationer i vad de vill ha och hur organisationer 

kan arbeta för att bemöta dem. Studien använder sig av intervjuer och 

sekundärdata i form av en undersökning som metod. Studien besvarar frågor och 

myter kring generation Y och kommer även med tips kring hur organisationer kan 

bemöta denna generation. 

  

Studien landar i slutsatsen att generation Y söker efter snabba framsteg inom 

karriären, mentorskap, work-life balance och meningsfullhet inom arbetet. 

Paradoxalt nog vill generation Y arbeta hårt för att avancera inom karriären men 

samtidigt erhålla work-life balance, något som är utmärkande för denna 

heterogena generation.  

  

Studien har funnit att organisationer inte kan forma sin EB mot generation Y 

utifrån trender eller generalisering av generationen. Ett mer datadrivet sätt att 

arbeta för att förstå sin målgrupp är att rekommendera. Vidare är det viktigt för 

organisationer att arbeta med begreppet purpose, både sitt eget och sina framtida 

anställdas. Detta innebär att organisationen tydliggör vad dem själva anser är 

meningsfullt och försöker finna individer som ligger i linje med vad som är 

framtaget. 

  

Avslutningsvis är det även viktigt för organisationer att tänka på trovärdighet 

inom sitt employer brand och se över vilka attribut som de redan har. Attribut som 

anses självklara kring företaget bör inte tas med i företagets EVP.Företag bör 

istället fokusera på attribut som väcker meningsfullhet hos generation Y och som 

anses attraherande för företagets önskade målgrupp. Emellertid måste attributen 

som finns med i företagets EVP anses som sanna och trovärdiga av målgruppen.  

 

Nyckelord: Employer Branding, Employer Value Proposition, Generation Y, 

Meningsfullhet, Motivation 

 

 



Abstract 

Today's labor market is experiencing a rapid change within the workforce. A new 

generation, generation Y, is entering the workforce and thus comes the slow and 

steady exit of generation X. The results lead to new preferences and values within 

work as generation Y brings new characteristics within the work environment. 

The present situation causes a problem for organizations, as well as for 

employees, because of the differences that develop, and organizations need to 

react to the transforming workforce. 

 

This study will chart and explain generation Y to give answers as to what 

preferences the generation possesses and what they seek within the workplace. 

This charting process is executed with the help of a global survey that was 

conducted by Universum in 2014 along with former theories within scientific 

areas. Moreover, to understand how organizations can react, we have contacted 

top workers within the Universum organization to help us understand the 

fundamentals of how organizations can counter this new generation.  

 

Results of the analysis and findings show us that generation Y is a cohort like no 

other before - looking for work within flexible environments, motivation from 

their superiors and the true meaning within work. Also, the study explains how 

organizations today need to tackle this emerging generation from a more data-

driven method to truly understand the generation completely. Furthermore, how 

organizations also need to work with the term purpose and align it with the 

organization and potential future employee´s purpose.  

 

Keywords: Employer Branding, Employer Value Proposition, Generation Y, 

Meaningfulness, Motivation
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1 Generation Y, employer branding och meningsfullhet 

1.1 Generation Y 
Generation Y, eller millennials som de också kallas, är generationen födda mellan 1984 och 

1996 (Universum, 2014). Termen generation Y myntades 1993 av tidningen Advertising Age 

vars fokus ligger på marknadsförings- och medieanalyser. Generation Y skiljer sig i sin 

generella karaktär från tidigare generationer (Schlitzkus, Schenarts & Schenarts, 2010). 

Generationen har utsatts för globalisering, terrorism och internationella kriser i en betydligt 

större utsträckning än sina föregångare. Vidare menar Schlitzkus et al. (2010) att generationen 

har präglats av en självförtroenderörelse som har påverkat dem negativt och genomsyrat deras 

uppfostran, utbildning och idrottsaktiviteter. Tschantz (2016) argumenterar även för att 

generationens uppfostran har varit en nackdel för dem, där medlemmar från generation Y inte 

längre hade vinnare eller förlorare. Denna sorts uppfostran har enligt Schlitzkus (2010) 

resulterat i att generation Y tar saker för givet och har sämre självförtroende än tidigare 

generationer. Kompetens inom teknologi är en annan aspekt som urskiljer generation Y från 

tidigare generationer. Teknologin präglar generationens livsstil och har blivit normaliserat i 

vardagslivet. Redan 2007 genomfördes en enkätundersökning (Schlitzkus et al., 2010) med 

över 7000 collegestudenter som påvisade att 97 % hade en egen dator och 94 % hade en 

mobiltelefon.  

 

Tschantz (2016) fastställer att generation Y söker efter att göra en skillnad i världen och ge 

tillbaka till samhället. Vidare menar Tschantz (2016) att generationen tenderar att välja bort 

yrken och verksamheter som inte uppfattas som meningsfulla. Generationen har generellt sett 

ett starkt behov av att omedelbart få en ledande roll inom organisationen och möjligheten att 

påverka. Med detta som underlag menar Tschantz (2016) att generationen utgör stora 

utmaningar för hur organisationer ska handskas med dem samt hur de ska attrahera, rekrytera 

och bevara generationen effektivt. Ett verktyg som har blivit populärt de senaste decennierna 

för att just attrahera och bevara eftertraktad personalstyrka är Employer Branding (EB). 

 

1.2 Employer Branding 
Till följd ett sjunkande utbud på talangfull personal (Guthridge, Komm, & Lawson, 2008) 

letar idag organisationer efter nya strategier som kan attrahera och bevara potentiell och 

befintlig personal. Samtidigt visar en global undersökning av bemanning- och 

rekryteringsföretaget ManpowerGroup (2014), med 37,000 medverkande arbetsgivare i 42 

olika länder, påvisar resultaten att över en tredjedel har en brist på talangfull personal - den 

högsta siffran som vid tillfället rapporterats på sju år. Om organisationer ska lyckas överleva 

och nå framgång på marknaden beror enligt Chhabra (2014) i stor utsträckning på kvalitén på 

verksamhetens personalstyrka. Vidare menar Chhabra (2014) att det är problematiskt att finna 

en effektiv och talangfull personalstyrka. Med detta som bakgrund blir det viktigare att 

organisationen utvecklar en lämplig och genomtänkt plan för att attrahera eftertraktade 

medarbetare samt vårda och fostra den befintliga. 

 

EB introducerades till det humanvetenskapliga lexikonet av Ambler och Barrow (1996). EB 

innebär att organisationer applicerar marknadsföringstekniker i rekryteringsprocessen för att 

bevara befintliga och potentiella medarbetare. Ambler och Barrow (1996) var de första att 

notera betydelsen av att attrahera personal med hjälp av metoder från marknadsföring. 

Författarna utvecklade även termerna intern och extern marknadsföring (Backhaus, 2016). 

Intern marknadsföring är ett biområde inom EB som syftar till att informera, motivera, och 

förankra affärsideer och projekt till organisationens medarbetare. Ytterligare förklarar Kotler 
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(1994) intern marknadsföring följande: “The task of successfully hiring, training and 

motivating able employees to serve the customer, as well as define internal 

marketing”.  Extern marknadsföring handlar om att förmedla verksamhetens framträdande 

egenskaper och karaktär för att på så sätt attrahera potentiell personal. Sullivan (2004) 

definierar EB utifrån följande: ”a targeted long-term strategy to manage the awareness and 

perceptions of employees, potential employees, and related stakeholders with regard to a 

particular firm”. The Conference Board (Chhabra, 2014) menar att EB utgör grunden för 

organisationens identitet. Verksamhetens medarbetare formar organisationens värdesystem, 

principer och beteende vilket skapar attraktion och motivation bland verksamhetens befintliga 

och potentiella medarbetare. EB innebär att organisationer främjar verksamheten både internt 

och externt. EB ger organisationen möjlighet att vara annorlunda och åtråvärd för både 

potentiella och befintliga medarbetare.  

 

Med en accelererande konkurrens och komplexitet på arbetsmarknaden hävdar Chhabra 

(2014) att EB blir allt mer betydelsefullt för organisationer. Med tiden har vikten av att finna 

och bevara talangfull personal ökat. Chhabra (2014) menar att verksamheter som ser sin 

personalstyrka som den första kunden får mer nöjda externa kunder då de anställda är mer 

motiverade att tillfredsställa kunden. Vidare menar Chhabra (2014) att de verksamheter som 

lyckas med sin EB erhåller stora belöningar och fördelar. Generellt får organisationer som 

besitter ett framgångsrikt employer brand en ökad lojalitet bland anställda, ökad attraktion hos 

potentiella medarbetare och ökad produktivitet vilket gör organisationen mer lukrativ och 

fungerande.  

 

Tidigare forskning indikerar att meningsfullhet är en av de mest betydelsefulla anspråk 

generation Y har för att bli attraherad och lojal mot en organisation (Chhabra, 2014). 

Meningsfullhet är emellertid ett mångfacetterat begrepp. Enligt Johan Victor (2016) betyder 

meningsfullhet att medarbetare känner sig som en del av ett sammanhang. Vidare förklaras 

meningsfullhet som att individer förstår sitt uppdrag och ser det meningsfulla som 

förutsättningar för det personliga välmående. Dessutom innebär det känslan av att personal, 

kompetens- och tidsmässigt, klarar av sitt uppdrag, samtidigt som de känner att sin uppgift är 

viktig och bidrar till ett större perspektiv. Glavas (2012) beskriver hur medarbetare idag letar 

efter meningsfullheten inom yrket då lön inte längre räcker till för att tillfredsställa anställda. 

Meningsfullhet inom yrket grundas i idén om att anställda och organisationers värderingar, 

moral och personlighet ska överensstämma.  

 

1.3 Problematisering 
Till följd av att medlemmar från baby boomer generationen, födda 1946-1964, har börjat gå i 

pension och den yngre generation Y börjat etablera sig på arbetsmarknaden har det medfört 

förändringar. Eftersom varje generation skiljer sig när det handlar om preferenser inom jobb 

och arbetsplats står dagens verksamheter inför nya utmaningar med att integrera Generation Y 

in i organisationer (Howe, 2014). Enligt en studie gjord av Harvard Business Review (Meister 

& Willyerd, 2010) har generation Y visat på en stadig minskning inom riskbeteende, 

exempelvis tenderar de att tidigare spara pengar till pensionen. Men att generation Y är mer 

riskaversiva är inte det enda som skiljer dem från tidigare generationer. En annan stor skillnad 

enligt Howe (2014) är att generation Y tenderar att besitta högre ambitioner i livet. Samtidigt 

letar generationen mer efter meningsfullheten inom arbetet där Howe (2014) betonar att 

generation Y ofta kräver erkännande för sitt arbete, konstant feedback och snabb 

tillfredsställelse när de anstränger sig inom yrken. Vidare är generationens huvudsakliga 

karaktärsdrag fyllda med ord som hårt arbete, ambition, problemlösning, teamwork och 

multitasking. Baruch (2004) menar att generation Y letar efter meningsfulla jobb, projekt och 
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uppdrag samtidigt som Howe (2014) konstaterar att det huvudsakliga syftet hos generationen 

är att erhålla meningsfulla yrkesroller i syfte till samhällsförbättring.  

 

Enligt en undersökning gjord av Cone Inc. (Mirvis, 2012) föredrar 75 % av generation Y att 

jobba hos ett företag som bryr sig om dess påverkan på samhället. Denna teori stöds av Dries, 

Pepermans och De Kerpel (2008) som noterade att medlemmar i generation Y har högre 

förväntningar på meningsfulla och utmanande jobb som ger utrymme för lärande och 

framsteg inom deras karriär. Värt att poängtera är trots att meningsfulla jobb är viktiga hos 

generation Y visar Dries et al. (2008) studie att lön fortfarande är en grundläggande faktor för 

alla generationer. 

 

Inom arbetsmarknaden blir det allt viktigare att arbeta kring meningsfullhet. Forskning i USA 

påvisar att endast 29 % känner engagemang på sin arbetsplats och hundratals miljoner dollar 

går i spillo varje år på grund av minskad produktivitet och engagemang bland medarbetare 

(Saks, 2006). Enligt en undersökning av Wallis (2005) är arbete inte ens placerat bland de åtta 

främsta anledningarna till lycka hos generation Y. Trots detta tenderar arbetet att ta upp allt 

mer tid av människors vardag (Glavas, 2012). Som ett resultat av detta lever många ett mer 

intensivt och effektivt liv medan de samtidigt arbetar med något de inte finner meningsfullt. 

Ovanstående är inte bara ett problem för anställda utan även för arbetsgivare.  

 

När anställda inte finner tillvaron inom arbetsplatsen meningsfull tenderar engagemanget att 

tina vilket leder till stora förluster inom produktivitet och därmed lönsamhet (Glavas, 2012). 

Resultatet leder till att flertalet anställda idag inte finner sitt arbete meningsfullt vilket har lett 

till att anställda, i synnerhet yngre generationer, har börjat leta efter mer meningsfulla 

anställningar (Glavas, 2012). Hackman och Oldham (1976) menar att uppleva sitt yrke som 

meningsfullt innebär att arbetet känns givande, värdefullt och viktigt efter individens 

värderingar och preferenser. Anställda tenderar i dagsläget till att ställa högre krav på arbete 

än bara en god lön. Meningsfullt arbete låter medarbetare att känna sig mer upprymd, bli mer 

motiverade och känna större överensstämmelse med organisationen värderingar. Trots att 

forskningen (Glavas, 2012) visar ovanstående, implementeras sällan ett gediget arbete inom 

meningsfullhet. 

 

1.4 Problemformulering 
Med generation Y följer nya förutsättningar och förhållningssätt för organisationer inom 

rekrytering. Det blir därför allt viktigare för företag att möta dessa förväntningar. För 

generation Y är det viktigt att yrket uppfattas som meningsfullt. Av denna anledning är det 

fundamentalt för organisationer att väga in denna aspekt i deras ansträngningar för att finna 

eftertraktad personal inom generation Y. 

 

• Hur ser generation Y på meningsfullhet inom yrkeslivet? 

• Hur kan organisationer arbeta med meningsfullhet för att stärka deras EB riktad mot 

generation Y?  

 

1.5 Syfte 
Syftet med denna uppsats var att undersöka och kartlägga hur generation Y ser på 

meningsfullhet inom yrkeslivet. Tidigare teorier indikerar till att meningsfullhet är en viktig 

aspekt för generation Y. Av detta skäl ville vi undersöka hur organisationer kontinuerligt och 

djupgående kan använda detta värdeord inom sin EB. Studien har till syfte att analysera hur 

EB kan bedrivas i praktiken på ett framgångsrikt sätt, för att attrahera generation Y, med hjälp 

av begreppet meningsfullhet. 
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1.6 Avgränsning 
Uppsatsen har till syfte att analysera generation Y och därför avgränsar vi oss till individer 

inom denna generation. Denna avgränsning görs för att vi ska kunna angripa vår 

frågeställning och innebär att all data centreras kring generation Y. Vi kommer att avgränsa 

oss till intervjuer hos ett företag där vi har tre olika informanter samt en global undersökning 

(Universum, 2014) om generation Y. Närmare innehåll anknutet till målgruppen presenteras 

senare i metodkapitlet.  
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2 Genomförande av studien 

I följande avsnitt kommer vi redogöra för de metodologiska antaganden som har gjorts och 

den kvalitativa metoden som används i studien. Först kommer vi gå igenom val av metod för 

att därefter gå vidare med att förklara urval, utformning och bearbetning av insamlade data. 

Vi kommer även redovisa aspekter kring validitet- och reliabiliteten inom studien och förklara 

hur det empiriska materialet har samlats in. 

 

2.1 Metodval 
Vi ville gå in på djupet inom begreppet meningsfullhet och undersöka hur det kunde 

appliceras vid företags EB. Därav valde vi att göra en fallstudie som undersökningsdesign. 

Bryman och Bell (2015) menar att en fallstudie behandlar en specifik händelse eller 

organisation och är passande vid en djupgående studie. 

 

För att kunna svara på uppsatsens forskningsfrågor kring hur organisationer jobbar med 

generation Y och meningsfullhet behövde vi få insikt i hur det ser ut i praktiken. Vi valde 

därför att kontakta och intervjua anställda hos företaget Universum. Universum jobbar 

dagligen med EB och är experter på att hjälpa företag att förstå vad arbetstagare vill ha. 

Därför gjordes valet att intervjua ett företag som har EB som huvudsaklig sysselsättning. Det 

kändes relevant att intervjua Universum kring hur organisationer generellt sätt kan arbeta med 

meningsfullhet för att stärka sin EB. Genom att skaffa oss en ökad förståelse för hur 

organisationer arbetar med EB idag kan vi lättare svara på våra frågeställningar. 

 

Med studien ville vi förstå vad generation Y har för tankar och värderingar kring sina 

framtida arbetsplatser hos organisationer. Detta var anledningen till att vi valde att ta del av 

sekundärdata från Universums undersökning Millennials: Understanding a misunderstood 

generation (2014). Utifrån världsomfattande statistik sammanställer undersökningen 

(Universum, 2014) attityder och värderingar hos generation Y. 

 

2.2 Intervjuguide 
Vi valde att utforma en intervjuguide för att underlätta intervjuerna. Enligt Bryman och Bell 

(2015) är en intervjuguide betydligt mindre specifik än ett strukturerat intervjuschema. En 

intervjuguide fungerar som en sorts minneslista över vilka områden eller olika 

frågeställningar som ska täckas över i en semistrukturerad intervju. 

 

Bryman och Bell (2015) instruerar att moderatorn bör skaffa sig en bild av vad informanten 

upplever som viktigt i förhållande till de frågeställningar eller teman som en studie berör. 

Med detta som bakgrund berör intervjuguiden ämnena: EB, EVP, generation Y och 

meningsfullhet. Vi valde att inleda med begreppen EB och EVP för att få en mer 

grundläggande bild inom området. Intervjuguiden fortsätter sedan med en fördjupning inom 

generation Y och meningsfullhet (se bilaga 1).  

 

Bryman och Bell (2015) förklarar att de frågor som ställs i en intervju med mer öppen 

karaktär ska således täcka de områden som studien är intresserad av att svara på utifrån 

informanternas perspektiv. Vidare menar Bryman och Bell (2015) att det avgörande är att 

denna sorts öppna frågor möjliggör för moderatorn att få en bild kring hur informanter 

upplever en social företeelse samtidigt som det ger en ökad flexibilitet i arbetsgången. 
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Forskare kan dela intervjuguiden med intresserade personer, något som enligt Bryman och 

Bell (2015) kan stärka tillförlitligheten i en studie. Vi delgav vad intervjun skulle handla om i 

förväg för att deltagarna skulle få en allmän bild av innehållet.  Intervjuguiden skickades inte 

ut till informanterna då avsikten var att få instinktiva och intuitiva svar, med undantaget av en 

informant som bad om den i förhand. 

 

2.3 Genomförande av intervjuer 
Enligt Bryman och Bell (2015) är intervjuer en metod där forskaren använder sig av muntlig 

insamling och informanten får chansen att svara på ett visst antal frågor. Vi valde att använda 

oss av semistrukturerade intervjuer i vår datainsamling. Enligt Bryman och Bell (2015) är 

intervjuer sannolikt den mest använda metoden inom kvalitativ forskning. Detta är något som 

Bryman och Bell (2015) menar är varför intervjuer är ett så pass populärt verktyg inom 

insamling av kvalitativa data. Inom just semistrukturerade intervjuer ges möjligheten till 

informanten att få svara självständigt utifrån egna erfarenheter. Eftersom vi ville att 

informanterna skulle prata fritt kring temat passade semistrukturerade intervjuer bättre då vi 

inte utgick från ett exakt manus. Med semistrukturerade intervjuer följde även en gynnsam 

flexibilitet eftersom det fanns utrymme för att ställa följdfrågor, vilket är en stor fördel 

(Bryman & Bell, 2015). Genom att ställa följdfrågor blev det möjligt att belysa och ringa in 

aspekter som informanterna tyckte var extra viktiga. Bryman och Bell (2015) menar även att 

det är viktigt att ställa neutrala frågor så att informanten inte blir påverkade i sina åsikter. 

 

Vi utförde den första intervjun vid Universums kontor på Jakobsbergsgatan i Stockholm. 

Resterande intervjuer genomfördes på distans via Skype och Facebook Messenger. 

Intervjuerna tog ungefär en timme vardera. Vid varje intervju hade vi studiens intervjuguide 

som vi höll oss till. Guiden innehåller fyra olika ämnen som studien ska beröra där vardera 

del har egna frågor.  Samtliga intervjuer blev inspelade och sedan transkriberade samma dag. 

Detta gjordes för att inte missa viktig information samt höja reliabiliteten inom studien. För 

att öka reliabiliteten inom studien valdes två olika inspelningsverktyg med inbyggda 

mikrofoner och lyssnade på inspelningarna från intervjuerna flera gånger för att säkerställa att 

transkriberingen var korrekt.  

 

Universum är ett stort och internationellt företag med kontor över hela världen och som har 

flera internationella medarbetare på deras kontor i Stockholm. Detta resulterade i att engelska 

citat och termer var vanligt förekommande hos informanterna i våra intervjuer. Av denna 

anledning kommer delar av vår empiri redovisas på engelska. 

 

2.4 Urval av företag 
Med över 1,200 klienter och samarbete med 1,500 universitet globalt är Universum ett av de 

ledande företagen inom EB. Deras verksamhet består av att genomföra undersökningar, 

mätningar, rankings och konsultuppdrag inom EB. Universum hjälper arbetsgivare förstå, 

attrahera och behålla befintlig och framtida personal. Med hjälp av deras anställda världen 

över genomför de världens största forskningsstudie kring karriärsförväntningar hos diverse 

målgrupper.  

 

2.5 Urval av informanter  
Vi valde att använda oss av ett informationsurval (Jacobsen, 2002) där vi valde vi i slutändan 

ut tre olika informanter från Universum som vi ansåg kunde ge oss riklig och användbar 

information kring våra frågeställningar. När vi kontaktade Universum blev vi direkt 

rekommenderade att intervjua Karl-Johan Hasselström då han ansågs väldigt kunnig inom 

ämnet. Vid intervjutillfället med Karl-Johan fick vi gedigen information kring våra 
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frågeställningar och kände oss till en början nöjda med vår insamling av empiri. Men för att 

öka validiteten och se över respondentvalidering kring det Karl-Johan sagt valde vi att utföra 

två intervjuer till. Vi valde att intervjua två till anställda från företaget, Marcus Molin och 

Karl Kwarnmark, för att få nya perspektiv om ämnet och mer empiriskt material. Tanken var 

att vi skulle få nya perspektiv eftersom båda informanterna tillhör generation Y. Vi skulle 

även kunna få mer personliga svar kring meningsfullheten inom EB i samband med 

generation Y. Värt att nämna är att de sista två intervjuerna ses som komplement till studiens 

första intervju och kommer inte behandlas till samma utsträckning.  

 

Den första informanten är Karl-Johan Hasselström. Karl-Johan har jobbat inom 

marketresearch i 25 år. Han har haft flera olika roller inom företaget men är sedan fem år 

tillbaka Chief Operating Officer på Universum och ansvarig för hela företagets leverans- och 

produktutveckling.  

 

Den andra informanten är Marcus Molin och har jobbat inom EB, sammankopplat till digital 

marknadsföring, hos Universum i cirka fem år. Marcus och hans avdelning hjälper företag 

genom att samla och analysera data för att på så sätt förstå deras potentiella kandidaters 

beteende och värderingar.  

 

Den sista informanten är Karl Kwarnmark och jobbar huvudsakligen med något som kallas 

The Employer Branding Academy vilket är Universums EB utbildning för företag. 

Utbildningen hjälper företag att lära sig mer om EB.  

 

2.6 Sekundärdata - Millennials: Understanding a misunderstood 
generation 
Undersökningen (Universum, 2014) utfördes mellan maj och augusti år 2014 av företaget 

Universum, tillsammans med INSEAD Emerging Markets Institute och the HEAD 

foundation. Undersökningen, även kallad The Millennial Survey, hade till syfte att ge svar på 

vissa frågor om generation Y och hur organisationer bör förhålla sig till denna generation 

inom utformningen av sin EB. Data införskaffades främst genom Universums existerande 

proprietär kring Generation Y men även genom externa paneler i vissa regioner. I 

undersökningen ingår 43 olika länder med 16,637 deltagare mellan åldrarna 18-30.  

 

Universums undersökning (2014) understryker vad generation Y värdesätter hos arbetsgivare 

samt inom yrkeslivet. Syftet med Universum undersökning (2014) var att skapa riktlinjer att 

förhålla sig till när organisationer ska handskas med generation Y, där undersökningen 

genomgående klargör för hur generationen skiljer sig åt världen över.  

 

Vi valde att använda oss av Universums undersökning (2014) för att lättare kunna svara på 

vår frågeställning kring generation Y. Tanken var att undersökningen (Universum, 2014) 

skulle bidra med informationsrik sekundärdata, men även ge oss underlag att falla tillbaka på 

rent empiriskt utöver våra intervjuer. 

 

2.7 Generaliserbarhet 
Studien utgår utifrån generaliseringsteorier kring födelsekohorten generation Y. Anledningen 

till att uppsatsen inkluderar generaliseringsteori är för att göra det möjligt med vissa generella 

antaganden vid diskussion kring generation Y. Vi är medvetna om att individer inom 

generationen har olika ståndpunkter och karaktärsdrag, men för att kunna dra slutsatser i 

uppsatsen utgår vi från denna teori.  
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2.7.1 Generaliseringsteori 

Generaliseringsteori beskriver hur människor inom ett visst åldersspann besitter en 

samhörighet. Karl Mannheim (1952) definierar generaliseringsteori utifrån att människor, 

under deras formativa år, upplever liknande historiska situationer och att det i sig kan ge dem 

en gemensamma synsätt. Dessa synsätt kan skilja sig åt beroende på vilken generation det 

handlar om. Nyligen publicerad teori har däremot visat att det är kulturella skillnader och 

sociala konstruktioner som är vattendelaren inom generationella kohorter och är det som 

formar en generation (Tulgan, 2009). Samtidigt tar Strauss och Howe (1991) upp i sin 

generaliseringsteori, utvecklad från Mannheims tidigare texter, att historiska händelser hjälper 

till att katalysera människor in i grupper med storlek på 40 till 45 år. Strauss och Howe (1991) 

menar att dessa generationsfack gör att generationerna har olika uppfattning om auktoritet, 

arbetssätt och motivation. 

 

2.7.2 Kohort 

Födelsekohort används inom demografin som beteckning på en grupp individer med vissa 

gemensamma kännetecken som är födda inom samma tidsperiod. Kupperschmidt (2000) 

menar att det finns gemensamma egenskaper hos en generation som grundar sig i att 

medlemmarna delar födelseår och är formade av gemensamma livshändelser. Dessa 

livshändelser leder till speciella karaktärsdrag, värderingar och förväntningar inom en 

generation. En generations kohort kan kännetecknas av att tillhörande individer delar vissa 

specifika livshändelser och erfarenheter under samma historiska tidsram (Kowske, Rasch & 

Wiley, 2010). Medlemmar av den gemensamma kohorten blir därav födda, uppväxta, 

institutionaliserade, arbetstagare, gifta och pensionerade under ungefär samma tidsperiod. 

Inom denna gemensamma kohort blir medlemmarna utsatta för liknande historiska händelser 

samt kulturella och sociala fenomen, som i sin tur kan påverka generationens tankesätt, 

beteende och attityd. Schewe och Noble (2000) menar att varje kohort bidrar med sina egna 

karaktärsdrag till arbetsplatsen och därmed påverkar arbetsmiljön.  
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3 En teoretisk översikt kring employer branding, 
generation Y och meningsfullhet 

3.1 Employer branding och employer branding process 
För att förtydliga ämnet EB bör två olika begrepp urskiljas: employer brand och employer 

branding process. I ett tidigt försök att sammankoppla relationen mellan HR-marknadsföring 

och varumärkesmarknadsföring definierade Ambler och Barrow (1996) EB som en viss 

uppsättning av attribut, eller utmärkande egenskaper, som arbetsgivare kan använda sig av för 

att marknadsföra sin arbetsplats. Vidare beskriver Maheshwari, Gunesh, Lodorfos och 

Konstantopoulou (2017) employer brand som: “a set of attributes and qualities, often 

intangible, that makes an organization distinctive, promises a particular kind of employment 

experience and appeals to those people who will thrive and perform best in its culture”. 

Employer branding process beskriver, till skillnad från employer brand, själva processen av 

att bygga en identifierbar och unik identitet som arbetsgivare (Backhaus & Tikoo, 2004). 

Inom denna process appliceras marknadsföringstekniker i hanteringen av företagets employer 

brand, exempelvis genom att lansera en kampanj som belyser fördelarna att jobba inom en 

specifik organisation.  

 

All information kopplat till företaget som arbetsgivare samlas i vad som kallas employer 

brand knowledge (Turban & Greenin, 1997). Inom employer brand knowledge förvaras 

employer brand familiarity, image och reputation, det vill säga hur stark igenkänning, profil 

och rykte som ett företag har. Highhouse, Lievens, och Sinar (2003) menar att när företagets 

employer brand knowledge får mer positiva associationer ökar företagets värde, även kallat 

employer brand equity, vilket i sin tur gör företaget mer attraktiv på marknaden.  

 

Aaker (1991) delar upp värdet av ett företags varumärke, eller brand equity assets, i fem olika 

delar: lojalitet till varumärket, medvetenhet kring varumärkesnamn, associationer med 

företaget och andra proprietära tillgångar som företaget besitter. Aakers (1991) teorier 

behandlar framförallt hur konsumenter ser på ett varumärke medans Mourad, Ennew och 

Kortam (2011) tar upp annorlunda värden för att mäta ett företags employer brand. Mourad et. 

al (2011) delar upp värdet av ett företags varumärke som arbetsgivare, eller employer brand 

equity, i fem olika kategorier. Dessa kategorier innefattar konsumenters erfarenheter av ett 

varumärke, organisationens attribut som arbetsgivare, attribut kring produkt, 

marknadsaktiviteter som utförs och instrumentella samt symboliska attribut. Instrumentella 

attribut är mer påtagliga faktorer som till exempel lön, geografisk placering, möjlighet för 

karriärsklättring, förmåner och arbetsplatsutformning. Symboliska attribut brukar oftast 

inkludera företagets egna värderingar och är det som gör det möjligt för företag att lättare 

differentiera sig. Symboliska attribut består av mjuka värden Lievens, F. (2007) och tillåter 

organisationen att skapa en egen personlighet.  Dessa attribut kan bestå av 

organisationskultur, arbete kring meningsfullhet, syfte hos organisationen, innovation och 

hållbara verksamheter.  

 

Kamel och Albassami (2015) tar fram två framstående komponenter inom EB som används 

för att se hur företagens värden mäts: employer brand awareness och employer brand image. 

Employer brand awareness innebär hur pass starkt varumärket knyter sig fast i huvudet hos 

konsumenter och arbetssökande. Employer brand image reflekterar däremot över vilka typer 

av associationer som finns kring företaget och svarar på hur ett företags brand equity upplevs.  
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3.2 Employer branding 
EB är ett verktyg som kan hjälpa företaget med rekrytering och bevarande av personal genom 

att belysa det som internt och externt gör företaget annorlunda och eftertraktat som 

arbetsgivare (Lievens, 2007). EB kan ses som en effektiv strategi för att separera sig från sina 

konkurrenter samt erhålla konkurrensfördelar emot dem. Dessa punkter är några av 

anledningarna till att EB är en erkänd strategi för att möta de utmaningar som finns gällande 

bibehållandet och bevarandet av rätt personal Theurer, Tumasjan, Welpe, och Lievens (2018) 

Ett företags employer brand representerar hur företaget uppfattas som arbetsgivare och 

arbetsplats. Begreppet kan översättas till arbetsgivarvarumärke och definieras enligt Ambler 

och Barrow (1996) som “the package of functional, psychological and economic benefits 

provided by employment, and identified with the employing company”.  

 

Alla företag har ett eget employer brand, även om företaget inte nödvändigtvis arbetar aktivt 

kring det. EB ses som en integrerad del av ett företags strategiska plan. Inom 

marknadsförings- och HR avdelningar är ämnet en central del eftersom EB är förknippat med 

hur attraktiv arbetsplatsen uppfattas vara samt hur det kommuniceras ut. Aktörer utanför och 

inom organisationen får en bild av hur det är att jobba hos företaget och det är viktigt att 

företag är medvetna om detta. Precis som att produkter och tjänster marknadsförs av företag 

för attrahera kunder innebär EB att företaget vill marknadsföra sig själva som attraktiva 

arbetsgivare, något som enligt Tanwar och Prasad (2016) blivit allt viktigare inom företags 

HR-avdelning. Företag kan genom intern och extern marknadsföring positionera sig själva 

som attraktiva arbetsgivare genom att förknippas med positiva värderingar, aspekter och 

fördelar de kan erbjuda. Bakhaus och Tikoo (2004) hävdar att företag kan konkurrera med 

fördelar gentemot andra företag i hopp om att få tag på dem bästa medarbetarna.  

 

Vad som utgör ett attraktivt employer brand är enligt Urbancová och Hudáková (2017) en 

blandning av påtagliga och icke-påtagliga faktorer som till exempelvis arbetsmiljö, kultur, 

anställningsfördelar, ledningens delaktighet och arbetsgivarens image och rykte som alla 

påverkar ett företags image. EB är baserat på antagandet att företagets prestation kan bli 

förstärkt av framgångsrika investeringar inom human kapital (Deepa & Baral, 2017). 

Framgångsrikt humankapital är emellertid svår att lokalisera men kan belöna verksamheten 

med strategiska fördelar på marknaden. För att utforma en strategisk och hållbar EB menar 

Aggerholm, Andersen och Thomsen (2011) att processen bör erhålla tre karaktäriserande 

drag: 

 

1. EB bör förankras i verksamhetens övergripande strategi. 

2. Dynamiska värderingar. exempelvis att organisationen är lyhörd till aktieägare och 

andra intressenters förväntningar. 

3. En utformning av ett hållbart förhållande mellan arbetsgivare och anställd som strävar 

efter gemensamma mål, behov och förväntningar.  

 

3.3 Employer value proposition 
EVP består i praktiken av ett paket innehållande de funktionella, ekonomiska och 

psykologiska förmåner som företaget kan erbjuda till dess anställda. Ambler och Barrow 

(1996) menar att detta paket kan i praktiken innebära lön, karriärmöjligheter, flexibla 

arbetstider och meningsfullt arbete. Backhaus och Tikoo (2004) definierar själva begreppet 

EB enligt följande, “the effort by the organization to market its employment value proposition 

in order to improve recruitment and retention and increase the value of human capital”. 

Backhaus och Tikoo (2004) argumenterar för huruvida en organisations image uppfattas som 

attraktiv är baserat på dess utformning av EVP och vad det kan erbjuda en potentiella 
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medarbetare. Ju mer verksamhetens EVP är i samklang med den arbetssökandes preferenser 

desto mer attraktiv uppfattas organisationen. Sullivan (2004) poängterar att företag först bör 

utforma ett EVP som grundar sig i organisationens kultur, sätt att styra, medarbetarens 

kvaliteter samt intryck om produkten eller servicens kvalité. Backhaus och Tikoo (2004) 

menar att det är viktigt att förstå att “perception is more important than reality”, vilket innebär 

att EB endast existerar i arbetares sinne.  

 

När organisationen sammansatt sitt EVP måste det kommuniceras både internt och externt. 

Extern marknadsföring fokuserar på att marknadsföra och kommunicera ut EVP till potentiell 

eftertraktad personal. Intern marknadsföring fokuserar på att implementera de löften som 

lovats till de anställda samt integrera dem på diverse sätt i organisationen och dess kultur 

(Deepa & Baral, 2017). Med ett gediget framförande av en stark EVP antyder forskningen till 

att attraktionskraften ökar hos både befintliga och potentiella medarbetare.  

 

3.3.1 Employer value proposition och kommunikationskanaler riktad mot generation Y 

En nyckelaktivitet för att nå ut med sitt EVP till generation Y är att vara verksam inom många 

olika kommunikationskanaler (Deepa & Baral, 2017). Face-to-face kommunikation är en 

viktig del men i och med teknikens framfart har webb-baserade plattformar blivit allt mer 

betydelsefulla. Majoriteten av unga människor hittar idag sin information om arbetspositioner 

och arbetsgivare via nätet (Chhabra, 2012). Företagets egen hemsida, jobbportaler, bloggar, 

sociala medier, email, tidningar och onlinetidningar kan vara framgångsrika kanaler. Företag 

måste ha insikt om vilka faktorer inom EVP som attraherar unga talangfulla medarbetare samt 

synas på flertalet välbesökta marknadsföringskanaler för att nå ut med sin EB (Deepa & 

Baral, 2017). Med detta som bakgrund är det enkelt att förstå att EVP och 

kommunikationskanaler är nyckelkomponenter för att nå framgång med verksamhetens EB.  

 

För att skapa en attraktionskraft hos unga arbetssökande är det betydelsefullt att jobba med 

vad företagets employer brand kommunicerar ut. Om företaget vill kommunicera ut sitt 

employer brand måste organisationer tänka ut och framföra sina policies, beteenden och 

värderingar menar Drury (2016). Vidare menar Drury (2016) att dessa faktorer spelar en stor 

roll hur en potentiell medarbetare uppfattar företaget och hens vilja att söka sig till 

verksamheten. Verksamheter kan stärka kommunikationen till unga anställda genom en rad 

faktorer, exempelvis inkludera information om karriär på sin webbsida, vara aktiv i 

alumninätverk, erbjuda internships och delta i tidningar och ge ut priser. 

  

3.4 Motivation och engagemang 
Ämnet motivation tas upp för att få en förståelse för hur meningsfullhet kan ge en ökad 

motivation bland anställda samt potentiellt anställda genom användandet av EB. Herzbergs, 

Mausners och Snydermans (1959) grundläggande teorier inom motivation grundar sig i att 

arbetet i sig endast kan kännas tillfredsställande om det finns möjlighet till att avancera i 

karriären, erkännande av utförda handlingar, tilldelat ansvar och att arbetsuppgifter i sig 

försäkrar tillfredsställelse. Arbetssökande har bevisats vara medvetna om de värderingar en 

arbetsgivare erbjuder, liknande hur konsumenter uppfattar företags värderingar och 

serviceerbjudande. Dessa värderingar är enligt May, Gilson och Harter (2004) grunden till 

motivation bland framtida anställda och leder därav till attraktion och bevarande av ny 

personal. Det är viktigt att budskapen inom EB kan kultivera till engagemang och motivation. 

Att skapa engagemang inom arbetsplatsen ses som en metod för att främja anställdas 

motivation och tillgivenhet till organisationen. Vidare menar May et. al (2004) att situationer 

där personer känner en avsaknad av motivation, där apati och avskildhet till arbetet gror, blir 

personerna distanserade från sig själva. Att framkalla meningsfullhet inom arbetet porträtteras 
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som en metod för att få anställdas motivation och fäste till organisationen att stärkas. Utifrån 

ett synsätt från både människan i sig och de praktiska fördelar som finns för organisationen, är 

det relevant att bidra med ett motiverande och meningsfullt employer brand. Forskning kring 

motivation inom anställning (Spreitzer, Kizilos & Nason, 1997) har sedan länge grundats i 

idén att förse anställda med meningsfullt arbete för att på så sätt underlätta deras möjligheter 

till motivation och personlig tillväxt. 

    

3.5 Meningsfullhet 
Brülde och Fors (2014) menar på att begreppet meningsfullhet har sin ståndpunkt i subjektiv 

och objektiv meningsfullhet. Vidare förklarar Brülde och Fors (2014) att subjektiv 

meningsfullhet handlar om vad individen själv tycker är meningsfullt, medan objektiv 

meningsfullhet inkluderar mer allmänna värderingar. Ett sätt för organisationer att arbeta med 

objektiv meningsfullhet är enligt Glavas (2012) att engagera sig inom hållbarhet. Hållbarhet 

kan bli ett värdefullt redskap för att attrahera potentiella medarbetare, i synnerhet generation 

Y. Glavas (2012) menar dessutom att om ett gediget och målinriktat hållbarhetsarbete bedrivs 

kan motivationen och engagemanget öka bland organisationens befintliga personalstyrka. 

 

3.5.1 En modell för meningsfullhet 

Glavas (2012) tar begreppet meningsfullhet vidare i sin litteraturöversikt. Meningsfullhet är 

som tidigare nämnt ett mångfacetterat begrepp. Det finns flera olika betydelser och 

medarbetare finner meningsfullhet i olika saker. Glavas (2012) definierar meningsfullhet på 

arbetsplatsen utifrån tre olika kategorier vilket utgör grunderna i hur anställda ser på 

meningsfullhet: 

 

Jobborienterad meningsfullhet: Glavas (2012) menar att den första aspekten kring 

meningsfullhet inom arbetet grundar sig primärt inom materiella förmåner och jobbsäkerhet. 

Personen som känner starkt för denna orientering värdesätter materiella förmåner och blir mer 

motiverade av till exempelt löneökningar.  

 

Karriärsorienterad meningsfullhet: Karriärsorienterad meningsfullhet fokuserar på 

möjligheten till avancemang inom karriären och säkerställa belöningar. Inom denna 

kategorisering blir människor mer påverkade av möjligheten att få en rättvis lön baserat på det 

arbetet du gör (Glavas, 2012). Inom denna kategori baseras meningsfullhet på möjligheten att 

demonstrera sina färdigheter, variation inom arbetsuppgifter och friheten att kunna arbeta mot 

olika positioner inom karriären. 

 

Kallelseorienterad meningsfullhet: Kallelseorienterad meningsfullhet berör hur medarbetare 

kan känna ett ökat engagemang av det individuella arbetet eller av organisationens 

signifikans. Det kan exempelvis innebära att jobba för en organisation som står för ett högre 

syfte än sig självt. Wrzesniewski (2003) definierar kallselseorienterad meningsfullhet 

följande: 

 
. . . it is the individual doing the work who defines for him- or herself whether the work does 

contribute to making the world a better place. For example, a schoolteacher who views the 

work as a Job and is simply interested in making a good income does not have a Calling, while 

a garbage collector who sees the work as making the world a cleaner, healthier place could 

have a Calling – Wrzesniewski (2003) 

 

Ovanstående citat påvisar komplexiteten inom begreppet kallelseorienterad meningsfullhet. I 

praktiken menar Glavas (2012) att människor oftast upplever en kombination av dessa tre 
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olika orienteringar. Slutsatsen landar i signifikansen av att förstå hur arbetsgivare bör 

kommunicera och motivera de olika typer av meningsfullhet gentemot arbetstagare. Glavas 

(2012) hävdar att dagens organisationer ofta prioriterar att stimulera jobb- och 

karrärsorienterad meningsfullhet men missar ofta den kallelseorienterade aspekten hos de 

anställda. 

 

3.5.2 Hållbarhet - ett verktyg för kallelseorienterad meningsfullhet 

Ett sätt för arbetsgivare att attrahera eftertraktad personal som söker efter meningsfullt arbete 

är att engagera sig inom hållbarhet. Om arbete inom hållbarhet kommer bidra till att 

medarbetare känner meningsfullhet beror förvisso på individens preferenser och värderingar. 

Objektiv meningsfullhet handlar om att agera efter generella normer och värderingar som 

strävar efter moraliskt värdefulla mål som hjälper andra (Brülde, B., Fors, F., 2014). Lee 

(2008) hävdar att företag som engagerar sig i hållbarhet kan öka meningsfullheten vilket kan i 

sin tur leda till ökat engagemang, produktivitet och välmående bland anställda. Det är 

emellertid fundamentalt för organisationer att förstå hur och varför medarbetarna blir 

motiverade av ett hållbarhetsarbete. Vanligtvis inom dagens verksamheter är den en separat 

avdelning som arbetar med hållbarheten. Glavas (2012) hävdar att allt för ofta utformar 

organisationer sociala och miljömässiga initiativ för medarbetare utan att tänkt igenom 

processen. Resultatet av detta blir ihåliga och blanka CSR-rapporter som vid första anblicken 

ser bra ut, men som under ytan är fragmentariska och saknar innehåll (Glavas, 2012). Vidare 

lyfter Glavas (2012) fram följande exempel på hur organisationen kan engagera hela 

verksamheten inom hållbarhet:  

 

1) Kommunikation som gör medarbetare medvetna om ansträngningar inom hållbarhet. Detta 

kan leda till att medarbetare känner stolthet och lojalitet.  

2) Att frivilligt ta sig an arbetsuppgifter inom hållbarhet som kan vara utanför sitt 

arbetsområde resulterar i stolthet.  

3) Donera till filantropisk verksamhet.  

 

Glavas (2012) hävdar att ett gediget arbete inom hållbarhet är ett tillvägagångssätt hur 

organisationer kan väcka den kallelseorienterad meningsfullhet hos potentiell och befintlig 

personal. För att ta reda på hur och varför medarbetare kan känna engagemang inom ett 

hållbarhetsarbete menar Glavas (2012) att företagen måste undersöka de underliggande 

mekanismerna. Vidare menar författaren att det finns många mekanismer till att väcka 

meningsfullhet men att det finns tre stycken som framträder mer än andra: value alignment, 

självuppfattning och psykologiska behov. 

 

3.5.3 Value Alignment, självuppfattning och psykologiska behov 

Value alignment är en betydelsefull mekanism för att väcka engagemang och meningsfullhet 

hos medarbetare. Value alignment innebär att organisationen och individen besitter likartade 

värderingar. Glavas (2012) menar att det är möjligt att medarbetare finner större value 

alignment inom en organisation som arbetar med hållbarhet. Turban och Greening (1997) 

menar att framtida arbetare är mer attraherade av hållbara verksamheter. Förutom 

engagemang menar Glavas (2012) att det finns en positiv korrelation mellan value alignment, 

tillfredsställelse och viljan att prestera på jobbet. Den andra faktorn till meningsfullhet är att 

medarbetaren inte endast arbetar åt organisationen för finansiella motiv utan även hittar en 

självuppfattning. Glavas (2012) menar att vid tillfällen då en individs personlighet får chans 

att lysa igenom i en organisation, en känsla av att få vara sig själv, ökar känslan av 

identifiering med organisationen. Den sista mekanismen är att arbete inom hållbarhet kan 

tillfredsställa medarbetarnas psykologiska behov. Med dessa mekanismer som bakgrund kan 
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det te sig som att arbeta hos en organisation som inte enbart fokuserar på en vinstdriven 

verksamhet har sina fördelar.  

 

3.5.4 Embedded sustainability 

För att lyckas skapa meningsfullhet är det viktigt att begripa skillnaderna mellan meningsfullt 

arbete på arbetsplatsen och meningsfullt arbete inom sitt arbete. Meningsfullhet på 

arbetsplatsen innebär att organisationen som helhet bedriver en hållbar verksamhet men att 

individens arbetsuppgifter nödvändigtvis inte behöver göra det. Meningsfullhet inom arbetet 

syftar till motsatsen, att medarbetarens arbete kretsar kring meningsfullhet men att den 

övergripande verksamheten inte behöver göra det. Cooperrider och Fry (2013) menar att en 

kombination av att finna meningsfullhet på arbetsplatsen och inom sina arbetsuppgifter, så 

kallad embedded sustainability är den mest kraftfulla för att medarbetare ska känna 

meningsfullhet. I praktiken kan det naturligtvis vara problematiskt att bedriva en organisation 

som kan tillgodose båda till dess medarbetare men bör ses som eftersträvansvärt.  

 

 

 
Figur 1: Figur från Glavas (2012) litteraturöversikt som illustrerar resultaten av meningsfullhet på 

arbetsplatsen respektive inom medarbetares arbete. 

 

Målet för organisationer är att dess medarbetare kan identifiera sig med embedded 

sustainability, där anställda känner meningsfullhet med sitt eget jobb samt att organisationen 

bedriver en verksamhet som är motiverande. Glavas (2012) hävdar att ett effektivt 

tillvägagångssätt att väcka ett sådant engagemang hos företag är att utbilda och informera om 

verksamhetens distributionskedja. Glavas (2012) lyfter fram ett exempel från Green Mountain 

Coffee Roasters där det är obligatoriskt för dess anställda att åka iväg i tre månader för att 

leva med kaffeodlarna. Emellertid menar företaget att när anställda kommer tillbaka från 

resan är medarbetarna helt omstöpta, med en ökad känsla av embedded sustainability. 

 

Glavas (2012) belyser tidigare teorier inom forskning som har bidragit till identifiering av 

kritiska framgångsfaktorer för medarbetarnas motivation. Några av dessa är vikten av 

engagemang hos chefer, value alignment, utbildning, uppmärksamma medarbetare, skillnader 

i personlighetsdrag. Dessa faktorer kan underlätta implementeringen av embedded 

sustainability. Det är även viktigt att genomföra en gedigen implementering för att 

meningsfullheten ska genomsyra verksamheten.  
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3.5.5 Slutord om meningsfullhet 

För att sammanfatta presenteras tre nyckelfaktorer hur arbetsgivare kan stimulera 

meningsfullhet. Den första är att hållbarhet kan bli en nyckelaktivitet för att stimulera 

meningsfullhet och engagemang, framförallt om den gestaltar sig som embedded 

sustainability. 

 

Den andra faktorn är att genomsyra hållbarhetsarbetet genom hela organisationen. Om 

ledningen skriver ihåliga CSR-rapporter kommer troligen inte personalen bli engagerad. 

Precis som att meningsfullhet är personligt måste även arbetet inom hållbarhet vara personligt 

för att anställda ska uppfatta arbetet som meningsfullt. Cooperrider och Fry (2013) menar 

dock att det kan vara en god ide att initialt inte ens prata om hållbarhet utan istället fokusera 

på vad medarbetares värderingar, passioner och vad som ger mening för just dem. Bara av att 

ställa dessa frågor kan organisationen väcka engagemang hos medarbetare hävdar 

Cooperrider och Fry (2013).  

 

Den tredje och sista faktorn är enhetlighet. Medarbetare måste känna sig som ett med 

organisationen men även dess aktieägare och andra intressenter, bland annat genom value 

alignment. Denna aspekt menar Glavas (2012) leder till en högre grad av mänsklig utveckling 

inom organisationen. Vidare menar Glavas (2012) att meningsfullhet även medför 

pragmatiska fördelar. Medarbetare blir mer engagerade, kreativa och organisationskulturen 

blir förbättrad.  

 

3.6 Generation Y 
3.6.1 Karaktärsdrag hos generation Y 

Generation Y vill snabbt göra framsteg i karriären och är villiga att arbeta hårt för att nå 

framgång. De vill ha frihet inom arbetet, frihet att använda mobiltelefoner och en 

samverkande och okonventionell arbetsmiljö (Arora & Kshatriya, 2017). Generation Y vill att 

allt händer i väldigt snabb takt och om det inte gör det kan det resultera i ett byte av 

arbetsgivare. Arora och Kshatriya (2017) menar att långvarigt engagemang på en arbetsplats 

är ett år för generation Y och endast en av fem blir kvar på samma arbetsplats i sex år eller 

längre. 

 

Arora och Kshatriya (2017) poängterar att generation Y resonerar annorlunda om arbete, 

lärande och relationer på grund av miljön de växt upp i. Trots att denna nya generation är 

essentiell för dagens och den framtida arbetsmarknaden äventyrar organisationerna sin 

förmåga att rekrytera och behålla generation Y. Vidare menar Arora och Kshatriya (2017) att 

felaktiga antaganden om hur man arbetar med generation Y gör det svårare för arbetsgivarna 

att locka till sig dem. Därav är det viktigt för organisationer att förstå sig på vilka behov och 

förväntningar generation Y innehar.  

 

Några av de framstående förväntningarna är möjligheten att snabbt göra avancemang i 

karriären, löneökningar, färre regler, förmåner, flexibla arbetstider och stimulerande 

arbetsuppgifter (Zemke, 2001) men även coaching, samarbete och ett motiverande och 

meningsfullt arbete (Munro, 2009). Arora och Kshatriya (2017) menar att generation Y 

behöver konstant feedback och uppmuntran för att utvecklas till kompetenta medarbetare. 

Generation Y söker ofta stöd från arbetsledare samt eftersträvar tydliga och omfattande 

instruktioner. Generationen är verbala i att uttrycka sina behov och tar ogärna beslut utan att 

samråda med kollegor. Tulgan (2009) menar att om arbetsgivare vill få höga resultat av 

Generation Y måste organisationen ägna sig åt högt underhåll och förvaltning, vilket kräver 
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både tid och resurser. Emellertid menar Tulgan (2009) att det kan vara värt att ägna sig åt 

denna typ utav management då medarbetarna blir mer produktiva och engagerade.  

 

3.6.2 Förutsättningar för organisationer 

Förutom att känna till förväntningar och behov är det fundamentalt att se vilka faktorer som 

attraherar generation Y. Generationen är kräsna och prioriterar grundläggande parametrar som 

organisationens rykte, prestige, lokalisering, varumärke och värderingar (Puybaraud, 2010). 

De presterar som bäst när deras kompetens är identifierad och kan matchas med 

arbetsuppgiftens utmaningar (Arora & Kshatriya, 2017). Generation Y har sett sina föräldrar 

arbetat hårt för att nå högre löner och befordringar och vill därför inte gå samma väg. 

Ingångslöner och bonusar tillhör inte generationens prioriteringar. Deras förväntningar på 

ingångslöner är realistiska men de eftersträvar snabba avancemang inom karriären och 

utveckling av sina färdigheter. Andra faktorer som influerar generation Y:s benägenhet att 

ansöka till organisationer är möjligheter till självutveckling, lön samt de värderingar 

verksamheten förmedlar och bedriver (Arora & Kshatriya, 2017). Generation Y kontrollerar 

och tar ansvar för sitt arbete, karriär och livsstil. De vill leva sina liv efter sina egna regler och 

eftersträvar flexibilitet. För dem är livslång lojalitet till ett företag ett utdaterat koncept. 

Inställningen om att växa och avancera inom ett och samma företag är enligt dem pasé och det 

har blivit mer acceptabelt att göra avancemang i karriären mellan organisationer (Arthur, 

1994). “They (generation Y) must be managed differently, or they jump ship” (Carpenter & 

de Charon, 2014). Att som arbetsgivare locka med avlägsna löneökningar och befordringar är 

ett ineffektivt tillvägagångssätt för att attrahera generationen. Arora och Kshatriya (2017) 

menar att det finns många andra aspekter som prioriteras vid valet av arbetsgivare. 

Möjligheten att snabbt göra avancemang i karriären, socialt och miljömässigt ansvarstagande, 

jobbsäkerhet, work-life balance, mentorskap och utmanande arbetsuppgifter är aspekter som 

attraherar generation Y.  

 

Organisationer som halkar efter med att anpassa sin kultur till generation Y:s värderingar 

riskerar att förlora i kriget om eftertraktad och talangfull personal (Carpenter & de Charon, 

2008). Företag med låg personalomsättning har ofta insett att flera olika initiativ behövs för 

att attrahera och behålla generation Y. Carpenter och de Charon (2014) menar att 

organisationer behöver anpassa sin utbildning, ledande, marknadsföring och 

rekryteringsprocess efter generation Y:s förväntningar och karaktärsdrag. Vidare menar 

författarna att generation Y inte vill bli helt styrda, utan föredrar en ledare som vägleder och 

kartlägger deras framgång inom företaget. Företag som erbjuder flextider, kontinuerlig 

utbildning, team-orienterade miljöer, karriärsmöten, mentorskap och besitter ledare som kan 

handskas med generation Y kommer vinna i kriget efter talangfull personal.  

 

Med fem generationer som arbetar simultant på arbetsmarknaden ställs stora krav på styrning 

och arbetskultur inom organisationer (Carpenter & de Charon, 2014). Att hantera och styra 

humankapital har på dagens globala arbetsmarknad vuxit fram till att bli en av organisationers 

viktigaste uppgifter. Att bedriva en verksamhet som tillfredsställer de olika generationerna är 

en nyckelaktivitet för att uppnå verksamhetens målsättningar (Carpenter & de Charon, 2014). 

The Society of Human Resource Management (SHRM, 2011) menar att en fjärdedel av HR-

ansvariga upplever påtagliga generationsöverskridande konflikter inom organisationen. 

Konflikter på arbetsplatsen påverkar motivationen bland medarbetare samt dess vilja att 

stanna inom organisationen. Generation Y är mer benägna att byta arbetsplats när konflikter 

uppstår då dem i regel har investerat mindre i organisationen och har lättare att hitta nya 

alternativ. Carpenter och de Charon (2014) menar att arbetsgivare har som svårast att 

attrahera och bevara generation Y i 20-årsåldern. 
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4 Redovisning av intervjuer och sekundärdata 

I empiriavsnittet kommer datainsamling från tre intervjuer samt innehåll från undersökningen 

The Millennial Survey (Universum, 2014) att presenteras. För att göra empirin tydlig har 

innehållet delats in i fem olika teman: EB, EVP, Meningsfullhet och Generation Y, 

Generation Y och Nå ut till generation Y. Valet av teman är baserat på frågorna från 

intervjuguiden som i sin tur grundar sig utifrån teoriramen. I empirins olika avsnitt 

presenteras innehållet kring vardera ämne, först utifrån intervjuerna och sedan utifrån det som 

vi har funnit i Universums undersökning (2014). Empirin tillsammans med teorin ska ge 

underlag för analysen där vår frågeställning behandlas.  

 

Studien har inte möjlighet att behandla allt innehåll från de utförda intervjuerna. Av denna 

anledning finns ett släktskapsdiagram som bilaga (se bilaga 2) med olika värdeord från 

intervjuerna. Bilagan kan ge läsaren en översiktlig bild av innehållet som insamlades från 

intervjuerna. 

 

4.1 Employer Branding 

4.1.1 Intervjuer - Employer Branding 

Hasselström bild av EB utgår från att företag vill hitta och bevara rätt personer för de rätta 

anledningarna. I slutändan handlar EB om att företaget ska hitta rätt personal till sin 

arbetsplats. Många företag tittar idag på antal ansökningar till företaget som en måttstock för 

att hitta rätt personal, något som Hasselström menar är ett felaktigt sätt att mäta ett 

framgångsrikt employer brand. 

 
För att grejen är att, återigen - du kan få in applications av 50 000 personer till 50 jobb, men 

om det inte är rätt typer av personer som söker av de rätta anledningarna blir det inget bra 

- Hasselström 

 

Organisationens employer brand består av ett flertal olika attribut och värden. Dessa attribut 

kan innefatta allt ifrån flexibilitet och miljö på arbetsplatsen till innovation och prestige. 

Utifrån alla de organisatoriska attributen ett företag besitter gäller det att ta fram det som 

organisationen vill förmedla. Hasselström menar att ett misstag organisationer ofta gör är att 

enbart lyfta fram verksamhetens utmärkande attribut utan någon större eftertanke på vad den 

eftertraktade målgruppen efterfrågar. Vidare menar Hasselström att dessa misstag uppstår på 

grund av brist på data och kunskap om vad den potentiella personalen begär och förväntar sig. 

 

Emellertid måste verksamhetens attribut uppfattas som sanna och trovärdiga av den 

arbetssökande vilket, enligt Hasselström, gör arbetet kring EB mer komplext och 

tidskrävande. Trots att de attribut som företaget förmedlar är sanna är det vanligt att 

allmänheten inte uppfattar dem som trovärdiga. Attribut som framförs inom ett företags 

employer brand kan stämma till fullo men om den inte upplevs som sanna av utomstående bör 

företaget fokusera på andra attribut, alternativt starta ett långsiktigt arbete för att ändra 

allmänhetens uppfattning. 

 

En väsentlig del av EB är enligt informanterna är möjligheten att urskilja sig från 

konkurrenter genom differentiering. Utöver företags förmåga att differentiera sig som 

arbetsplats är det även väsentligt att identifiera konkurrenternas employer brand. Det är 

betydelsefullt att förstå vad som är distinkt hos företaget och vad som särskiljer dem från 

andra. Hasselström förklarar att ”EB handlar om att förstå vem man är, och vilken del av vem 

man är som man ska fokusera på mot olika målgrupper”. Organisationen bör även ha insikt i 
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att vissa attribut utförs bättre av andra konkurrenter och bör undvika att fokusera på dessa 

attribut.  

 

Ytterligare en intressant aspekt som lyfts fram av Hasselström är de ekonomiska fördelarna 

som medföljer med en stark EB. Företag kan finna rätt personal till sin arbetsplats utan att 

tvingas överkompensera och konkurrera med lön. Molin håller med om att det existerar 

ekonomiska fördelar med användandet av EB. 

 
Det (ett bra employer brand) gör ju också att företag inte behöver slösa pengar på 

felrekrytering, behöver inte slösa energi på att rekrytera på Universitet och får mer relevanta 

ansökningar. Ju bättre brand man har desto mer sparar man och desto mer rätta kandidater får 

du - Molin 

 

När organisationer lyckas hitta rätt personal blir organisationen mer effektiv eftersom de 

anställda känner att de har mer att ge. Molin förklarar effektiviseringen med att nöjda 

anställda ger mer värde, där anställda som känner glädje och lycka inom företaget jobbar 

bättre. Således minskar organisationer risken av att personal som anställts slutar, vilket i sin 

tur kan spara både tid och pengar då verksamheten inte behöver göra en ny 

rekryteringsprocess. Företaget kommer få personer att prestera bättre när de passar bättre in i 

organisationens employer brand. 

 

4.1.2 Universums undersökning - Employer Branding 

Universums undersökning (2014) lyfter fram vikten av att organisationens employer brand 

överensstämmer med vad generation Y efterfrågar. Enligt undersökningen (Universum, 2014) 

är 32 % av generation Y rädda för att de inte kommer hitta ett jobb som återspeglar deras 

personlighet och värderingar. Det blir allt viktigare för företag att identifiera rätt sorts talang 

som med likartade mål, visioner och värderingar. Undersökningen (Universum, 2014) tar upp 

ett par punkter företag bör förhålla sig till inom sin EB: 

 

1. Utveckla en grundläggande strategi och basera strategin på data, inte på 

genomsnittet 

Med respondenter från över 43 olika länder poängterar Universums undersökning (2014) 

vikten av att förstå hur pass olika människor är från olika områden, generationer och kulturer. 

Företag rekommenderas att inte fatta beslut baserat på endast statistiska undersökningar som 

berör större områden utan måste utgå från mer specifika data. Vidare bör företag utveckla en 

djupt grundad strategi för att bemöta fler sorters olika människor med olika preferenser. 

 

2. Synkronisera ditt employer brand med din framtida arbetskraft 

Undersökningen (Universum, 2014) tar upp vikten av value alignment och hur betydelsefullt 

det är att företag förstår samt matchar det som deras framtida anställda efterfrågar. I takt med 

att generation Y börjar utgöra en allt större del av arbetsmarknaden uppstår nya 

förhållningssätt inom rekrytering. Enligt undersökningen (Universum, 2014) är Generation Y 

mer pessimistiska om framtiden och har en högre idealistisk känsla av arbetet i sig. 

Generationen värdesätter även work-life balance högre än tidigare arbetskraft. Företag 

rekommenderas att matcha förväntningar som finns hos generationen för att kunna framstå 

som en attraktiv arbetsgivare. 

 

3. Titta noggrant och specifikt på vilka färdigheter och karaktäriserande drag som 

din målgrupp letar efter inom ledarskap 

Universums undersökning (2014) tar flera gånger upp ledarskap och menar på att det skiljer 

sig mycket kring vad generation Y anser vara attraktivt hos ledare. I Centraleuropa svarade 58 
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% av respondenterna att ledares kunskap prioriteras, att de besitter tekniskt och funktionell 

erfarenhet. I mellanöstern var det endast 28 % som svarade likadant. Undersökningen 

(Universum, 2014) tar också upp vad generation Y anser attraktiv inom en framtida ledarroll 

för dem själva. Även här skiljer sig statistiken drastiskt inom olika områden. I Östeuropa 

anser hälften av de medverkande att hög lön är det viktigaste medans endast 17 % i Afrika 

höll med. Företag måste förstå hur de ska erbjuda ledarroller för att bevara deras anställda och 

att den strategin som används måste förstå hur deras framtida anställda värderar ledarskap. 

 

4. Basera din rekrytering på kvalitéer och värderingar utifrån din egna 

organisation 

När företag ska förmedla sitt employer brand rekommenderar Universum att de börjar utifrån 

sig själva. Vad företag själva anser viktigt och deras egna värderingar bör ligga till grund för 

vilken arbetskraft de behöver. För att lyckas med detta bör företagen utgå från data för att 

kartlägga och hitta rätt arbetskraft då det skiljer sig kring människors preferenser. 

 

5. Se till att ditt employer brand implementeras i verkligheten - inifrån och ut 

Vad detta innebär är företag måste kunna leverera på det som erbjuds inom deras employer 

brand när de anställda väl ansluter till arbetsplatsen. Enligt undersökningen (Universum, 

2014) anses det viktigare att insidan av organisationen stämmer överens med verkligheten än 

det som förmedlas externt utåt, speciellt för den yngre delen av generation Y. 

Undersökningen (Universum, 2014) resultat visar på att kulturen inom organisationen och 

ersättning för arbete anses som viktigare än arbetsgivarens image och rykte utåt.  

 

4.2 Employer value proposition 
4.2.1 Intervjuer - Employer value proposition 

Hasselström menar att EVP består av olika komponenter som tillsammans bidrar till ett unikt 

erbjudande för att attrahera olika slags målgrupper med diverse preferenser och värderingar. 

Hasselström definition av EVP lyder enligt följande:  

 
Every company has an employer brand whether they like it or not, whether they work actively 

with it or not. The employer brand is always in the eyes of the beholder and does not 

necessarily have to reflect on the true reality of the organization. The EVP is the tool that you 

use in order to influence your employer brand in a desired direction. You are fully in control of 

your EVP and only partly of your employer brand. - Hasselström 

     

För att organisationer ska kunna upprätta ett framgångsrik EVP måste fem kriterier vara 

uppfyllda. Den första är attractive vilket tyder till att arbetsgivaren måste framställa sin 

verksamhet som attraktiv både internt och externt. Därav måste företaget se över hur 

verksamheten ska framstå och hur den ska kommuniceras. Hasselström påvisar logiskt nog att 

som arbetsgivare ska man endast prata och fokusera på det som är attraktivt. Den andra 

aspekten är credible. De attribut en arbetsgivare vill erbjuda till potentiell medarbetare måste 

vara kopplad till vad en potentiell anställd tror kan vara möjligt att bli erbjuden av en 

arbetsgivare. För att exemplifiera konceptet med credible lyfter Hasselström fram ett exempel 

med företaget McKinsey. Han menar att även om McKinsey skulle ha en extremt bra work-

life balance så är det inte ett attribut som bör vara framträdande i deras EVP. Hasselström 

menar att work-life balance är en aspekt som är för långt ifrån Mckinsey’s allmänna 

uppfattning och skulle därför kunna uppfattas som en osanning. Credible är därför ett 

tämligen paradoxalt kriterium då det inte handlar om vad som stämmer eller inte, utan snarare 

om individens uppfattning om företaget. Det tredje kriteriet är true - Vad företaget erbjuder 

måste stämma överens med vad de faktiskt kan erbjuda. Vidare måste EVP vara distinct vilket 
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tyder till att differentiera verksamheten från konkurrenterna för att kunna sticka ut. Slutligen 

måste organisationer arbeta med sustainable vilket handlar om en långsiktig enhetlighet med 

företagets affärsplan och arbetsplan.  

 

 
 

Figur 2: Lokalisering av företagets EVP, baserad på Universums modell för att underlätta 
organisationers framtagande av sitt EVP. 

 

För att förenkla processen att hitta ett slagkraftigt EVP använder sig Universum av 

ovanstående modell. Figuren innehåller tre olika cirklar med attribut från olika perspektiv. För 

att företag ska kunna lokalisera ett framgångsrikt EVP bör de förhålla sig till vad 

arbetssökande efterfrågar, vad allmänheten har för uppfattning kring företagets attribut och 

vad företaget själv anser som viktiga attribut. Lyckas företag anpassa sig efter dessa tre olika 

aspekter framgår ett attraktivt och trovärdigt EVP som resultat. Samtidigt ökar chansen till att 

de fem olika kriterierna Hasselström tar upp uppfylls. 

 

Vid implementeringen av ett EVP menar Hasselström att organisationen måste ta ställning till 

hur ambitiösa de vill vara med sitt erbjudande. Graden av ambition syftar främst till de 

tidigare nämnda kriterierna credible och true. Vill ett företag kompetensutveckla, ändra 

affärsmodell eller digitalisera sig krävs att en rad interna aktioner uppfylls för att credibility 

och truthfulness ska kunna uppfattas som legitima. Att vara ambitiös med sitt EVP är 

resurskrävande i form av både tid och kapital. Väljer företaget emellertid en lägre 

ambitionsnivå är deras EVP närmare true och credible vilket resulterar i en minskad kostnad 

av kapital och tid. Hasselström menar att ingen av dem är mer fördelaktig än den andra utan 

att det beror på vad man vill uppnå.  
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4.2.2 Universums undersökning - Employer value proposition 

När företag ska utveckla sitt unika EVP är det viktigt att det finns en förståelse för olika 

regioner och sedan lyfta fram de attribut som efterfrågas av medarbetarna inom regionen. 

Efter det att företag lyckas identifiera målgruppen verksamheten efterfrågar bör de utforma 

sitt EVP utefter detta. Universums undersökning (2014) lyfter även fram vikten av att företag 

förstår hur de kan formulera någonting unikt inom sitt EVP och hitta rätt sätt att kommunicera 

detta.  

 

Undersökningen (Universum, 2014) hävdar att det är viktigt för arbetsgivare att identifiera 

vilken sorts personal som är attraherade av det företaget har att erbjuda inom sitt EVP. Vidare 

är det relevant för företaget att förstå att man inte kan dra hela generationen över en kam och 

utgå från stereotyper då generationen skiljer sig åt inom olika områden. EVP bör därför 

utformas utifrån vad som efterfrågas av målgruppen och vad du själv har för unika attribut. 

 

4.3 Meningsfullhet och Generation Y 
4.3.1 Intervjuer - Meningsfullhet och generation Y 

Ett attribut som särskiljer generation Y i deras uppfattning av attraktiva arbetsgivare är 

purpose, något som samtliga informanter håller med om. Purpose kan delas upp i stort P och 

litet p. Stort P handlar om det övergripande syftet med organisationen. Hasselström menar att 

det är fundamentalt att organisationer har vetskap om varför de finns och vad deras kall är, 

dock har många organisationer problem att ge ett bra svar på denna fråga. Litet p behandlar 

individens purpose och dess sammanstrålning med organisationens övergripande purpose. För 

individer inom generation X har lön och materiella tillgångar varit större motivationer medan 

för generation Y är det mycket viktigare att det finns en symbios mellan individens och 

organisationens purpose.  

 
Det vi ser är att ju yngre människor är desto viktigare blir det med purpose, alltså syfte, för 

bolaget. Det är något vi har pratat om ganska länge och det är chockerande när man pratar med 

organisationer hur få som faktiskt har koll på det här! - Hasselström 

 

Hasselström menar att kallelse orienterad meningsfullhet är mer effektiv än de andra 

orienteringarna för att attrahera generation Y, något som Molin och Kwarnmark båda håller 

med om. Möjligheten att kunna påverka, bidra och göra ett avtryck både på bolaget och 

samhället är viktigt för generation Y. Att marknadsföra detta är något Hasselström menar är 

aktuellt och som ligger högt upp på agendan hos många företag, emellertid ifrågasätter han 

företags kompetens att införliva kallelseorinterad meningsfullhet. Hasselström menar att 

organisationer ofta försöker införliva kalleslseorienterad meningsfullhet med hjälp av 

hållbarhetsarbete vilket han ställer sig kritiskt till. Vidare menar Hasselström att hållbarhet 

var ett effektfullt attribut att ha med i ett företags EVP för 10-15 år sen men att det idag har 

tappat sin slagkraft inom EB. Att en organisation bedriver en hållbar verksamhet och 

marknadsför det utåt har idag blivit normaliserat. Hasselström menar att generation Y ser 

hållbarhet mer som ett legitimitetskrav och är därför mer lämpligt att arbeta med inom 

företagets corporate brand.  

 

4.3.2 Universums undersökning - Meningsfullhet och generation Y 

Universums undersökning (2014) understryker vikten av att känna till generationen 

värderingar och karaktäriserade drag för att kunna utforma ett purpose som attraherar rätt 

personal. Med vetskapen om att generation Y exempelvis prioriterar work-life balance över 

lön och är mer idealistiskt inställda till arbete måste organisationer även ta det i åtanke. 
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Universums undersökning (2014) menar att organisationer måste göra en självrannsakan och 

ifrågasätta hur de kan uppfylla frågor av följande karaktär: 

 

• What value can companies offer aside from salary and benefits that will be meaningful 

to this group?  

• How should the organization structure learning opportunities to ensure this group is 

engaged and satisfied at work?  

• How will work-life issues like flexibility and mobility factor in? 

 

Genom att finna svar på dessa frågor som avspeglar målgruppens värderingar kan 

organisationen stimulera meningsfullhet på arbetsplatsen och attrahera potentiell 

personalstyrka. Emellertid menar undersökningen (Universum, 2014) att generation Y är en 

heterogen generation. Gemensamma drag och värderingar existerar men beroende på region 

och yrkesgrupp finns delade åsikter om vilka attribut som värderas högt. Därav tyder 

undersökningen (Universum, 2014) till att en robust datainsamling om vad målgruppen finner 

meningsfullt är essentiellt. För att lyckas framföra detta bör även kommunikationen vara 

personlig med ett tydligt syfte.  

 

4.4 Generation Y 
4.4.1 Intervjuer - Generation Y 

Till följd av generationens strävan efter purpose har barriärer inom yrkesroller minskat. 

Hasselström menar att consideration set bland unga har fördubblats sedan 2008. 

Consideration set i detta fall är mängden arbetsgivare som en person kan tänka sig att arbeta 

hos. Anledningen till att unga idag kan tänka sig arbeta hos fler arbetsgivare kan förklaras 

med ett minskat fokus på vilken inriktning de studerat inom. Hasselström menar att studenter 

resonerade annorlunda för tio år sen. Hade en person studerat finansiering kunde hen 

exempelvis tänka sig arbeta inom 3 olika banker och övervägde inte andra branscher. Idag är 

unga mindre influerad av bransch och studieinriktning och utgår mer utifrån sin känsla av 

verksamheten. Om bolaget har bra värderingar, en imponerande VD eller bra work-life 

balance är idag starkare faktorer än bransch och studieinriktning vid val av arbetsgivare. Till 

följd av att allt fler aspekter påverkar valet av arbetsgivare blir det svårare för organisationer 

att differentiera sig samt veta vilka attribut som den eftertraktade målgruppen åtrår. På grund 

av ett ökat consideration set blir det svårare för organisationer att fastställa vilka bolag en 

organisation konkurrerar med om talangfull personal. Resultatet blir enligt Hasselström att 

organisationer måste lägga ner mer tid och kapital på sin EB och EVP för att finna rätt 

personal då konkurrensen har ökar avsevärt.  

 

Molin trycker på vikten av att ha information och kunskap om sin målgrupp inom generation 

Y där förslagsvis grupperna ekonomer, humanister eller ingenjörer besitter olika värden som 

de attraheras av. Molin menar exempelvis att ekonomer generellt sätt är mer intresserade av 

kompensation medans ingenjörer värdesätter work-task aspekter högre. Utöver yrke spelar 

kön, demografi och utbildning stor roll i den arbetssökandes preferenser. Emellertid menar 

Molin att work-life balance, stabilitet och att göra något meningsfullt är aspekter som allmänt 

värderas högt bland Generation Y. 

 

4.4.2 Universums undersökning - Generation Y 

Enligt Universums undersökning (2014) kommer generation Y utgöra 75 % av 

arbetsmarknaden om 10 år och det blir allt viktigare för organisationer att förstå denna 

generation. Beroende på region, ålder och yrkesgrupp kan generationens prioriteringar 

variera. Universums undersökning (2014) belyser att det finns kulturella och regionala 
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skillnader inom generationen. I Östeuropa, i synnerhet Ryssland, ligger stort fokus på 

jobborienterad meningsfullhet då lön och materiella tillgångar prioriteras högt. I Västeuropa 

är lön inte av samma vikt, medarbetare vill befinna sig inom ett visst lönespann men tjänar 

man 40,000 kr eller 45,000 kr tenderar det att inte ha någon större påverkan. I Sverige och 

Skandinavien värdesätts attribut som flexibilitet och work-life balance högt. En avvikande 

aspekt för Skandinavien är att det inte finns något större intresse för chefsroller i jämförelse 

med andra regioner.  

 

Universums undersökning (2014) har även lyckats identifiera karaktäriserande skillnader 

inom generation Y. Med undersökningen (Universum, 2014) som underlag kan man avläsa 

flera distinkta skillnader. För de äldre inom generationen är lön, brand name och förmåner 

betydligt högre värderat hos en arbetsgivare. Medan äldre hellre prioriterar lön är det viktigare 

med jobbsäkerhet och att göra karriär bland yngre. Yngre värderar mentorskap och coaching, 

arbetskultur och trevliga medarbetare före högre arvode. Något oväntat är att äldre värdesätter 

work-life balance och få tid över till familj och aktiviteter medan yngre är mer benägna till 

långa arbetsdagar och göra karriär samt bidra till samhället. Värt att notera är att det 

populäraste alternativet bland prioriteringar var tid med familjen mellan alla åldrar.  

 

4.4 Att nå ut till Generation Y 
4.4.1 Intervjuer - Att nå ut till generation Y 

En marknadsföringsmodell som Hasselström tar upp för att förklara vilka 

kommunikationskanaler som är bättre lämpade vid olika steg inom rekryteringsprocessen är 

The Recruitment Funnel, eller rekryteringstratten. I rekryteringstratten har vi awareness, 

consideration, desire och application. 

  

Figur 3: Figur som illustrerar The Recruitment Funnel (Universum, 2014) 

 

Hasselström menar att social media är ett viktigt kommunikationsverktyg för att skapa 

awareness och consideration bland potentiella medarbetare. Molin menar att Facebook är den 

största marknadsföringskanalen idag. Emellertid menar Hasselström att vikten av Sociala 

Medier avtar ju längre ner man kommer i rekryteringstratten. Många företag lägger ett för 

stort fokus på sociala medier av verksamheters marknadsföring. 
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Ska man hårdra det kan man säga att Sociala Medier är skitviktig för att skapa awareness, 

consideration, göra folk nyfikna. Kanske för att få folk att tänka “det här verkar vara en 

topparbetsgivare”. Men sen när man kommer ner till desire och application så säger jag inte att 

man ska sluta med sociala medier, men här blir det personliga mötet, interaktionen, jätteviktig. 

- Molin 

 

Hasselström menar att det är viktigt att bolagen har kännedom om detta för att lyckas med 

kommunikationen längre ner i tratten gällande desire och application. De två kanaler som är 

mest effektiva för att väcka generation Y vilja att ansöka till verksamheter är jobbmässor och 

föredrag på universitet.   

 

4.4.2 Universums undersökning - Att nå ut till generation Y 

Universums undersökning (2014) beskriver hur det blir allt svårare att synas på sociala medier 

i och med ökad konkurrens. En myt som undersökningen (Universum, 2014) dementerar 

handlar om vilka plattformar som generation Y använder sig av. En vanlig bild av generation 

Y är att den populäraste kanalen för att finna information om framtida potentiella arbetsgivare 

är via sociala medier. Enligt respondenterna i undersökningen (Universum, 2014) (se tabell 1) 

är arbetsgivarens hemsida den mest besökta kanalen som de använder (55 %), följt av 

jobbmässor (44 %) och sociala nätverk (42 %). Även hur företag ska skapa medvetenhet och 

ge ut information genom EVP undersöks. Det ansågs viktigare för de medverkande i 

undersökningen (Universum, 2014) att företag lägger mer tid på personlig kommunikation 

istället för aktiviteter på sociala medier när det handlar om att informera. Även undersökning 

menar att de två mest framträdande kanaler för att finna information var presentationer från 

arbetsgivare vid campus (41 %) och jobbmässor (39 %).  

 
Tabell 1: Stapeldiagram från Universums undersökning där respondenterna fick frågan om vilka 

kommunikationskanaler de föredrar och vilka de faktiskt brukar använda (Universum, 2014). 
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Undersökningen (Universum, 2014) belyser flera olika frågor som är viktiga när företag ska 

kommunicera och nå ut till framtida anställda genom sitt EVP. Några viktiga punkter är att 

respondenterna inom generation Y ansåg att work-life balance är viktigt. Nästan hälften av de 

medverkande (47 %) skulle ge upp ett välbetalt jobb för ett nytt jobb med bättre work-life 

balance. 
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5 Karaktärsdrag hos generation Y och hur organisationer 
kan bemöta dem 

I följande avsnitt ska sambanden mellan redovisad teori och utförd empiri redogöras. Tidigare 

avsnitt kommer knytas ihop för att kunna identifiera olika samband och helheten i studien. 

Analysen kommer ta fram de viktigaste aspekterna inom tidigare områden. Teorier om 

generation Y och meningsfullhet kommer att jämföras med utförda intervjuer hos Universum 

och data från deras undersökning (Universum, 2014) för att få fram en helhetsbild som jämför 

teori och praktik.  

 

5.1 Purpose och generation Y 
Inom studien lokaliseras flera olika attribut som motiverar generation Y. Work-life balance, 

flexibilitet inom arbetsplatsen och meningsfullhet är några av de attribut som teorin påvisar 

att generation Y efterfrågar. Liknande beskrivningar finns inom studiens empiriska del där 

work-life balance, stabilitet, meningsfullhet och att spendera tid med familjen var några av de 

attribut som ansågs viktigast för generation Y. Tidigare forskning och empiri målar upp en 

liknande överensstämmande bild av generation Y. Med hjälp av teori som empiri kan vi 

dementera flera fördomar och myter om generationen, exempelvis att de har bristande 

motivation att göra karriär vilket inte stämmer (Universum, 2014). Vidare tyder empirin till 

att det är fundamentalt att undersöka generation Y som en mycket heterogen kohort, där deras 

preferenser samt karaktärsdrag kan skilja sig åt. Inom generationen finns det variationer 

baserat på ålder, där den yngre delen av generationen kan skilja sig åt i vissa frågor jämfört 

med den äldre delen. Universum undersökning (2014) påvisar att lön värdesätts högre bland 

de äldre medlemmarna inom Generation Y. Tolkning kan göras att lön anses viktigare bland 

generationens äldre medlemmar då dem är närmare besläktade med generation X som 

värdesätter lön som ett av de mer betydelsefulla attributen. Vidare kan tolkning göras att detta 

beror på en större krav på mognad. Äldre medlemmar inom generation Y har till större 

utsträckning familjer och högre utgifter. Således behöver dem ta ett större ekonomiskt ansvar. 

Detta kan vara förklaringar till varför äldre inom generation Y prioriterar lön högre än att 

exempelvis erhålla ett jobb som passar deras personlighet (Universum, 2014). Yngre inom 

generationen behöver till stor utsträckning inte ta samma ansvar vilket möjliggör högre 

prioriteringar av mjuka värden istället för inkomst och materiella förmåner. Empirin påvisar 

att desto yngre människor är desto viktigare blir det att kommunicera ut sitt purpose, 

samtidigt som den äldre delen av generation Y prioriterar stabilitet och work-life balance 

högre.  

 

Begreppet meningsfullhet nämndes ofta i litteraturen sammankopplat till generation Y och är 

ett grundläggande begrepp för hela studien. Victor (2016) definierar meningsfullhet som att 

en individ känner sig som en del av ett sammanhang och kan identifiera sig med det. 

Samtidigt menar Glavas (2012) att medarbetare söker meningsfullhet i arbetet för att erhålla 

något mer än bara lön. Vidare menar Glavas (2012) att lön sällan tillfredsställer anställda till 

samma grad som om de även känner att arbetet sammanstrålar med deras egna värderingar, 

moral och personligheter. Studien identifierar ett betydelsefullt begrepp utifrån empiriska 

data: purpose. Samtliga informanter menar att ett framgångsrikt verktyg för att stärka 

verksamhetens EB, och arbeta kring meningsfullhet, är att utveckla organisationens purpose. 

Framtagandet av purpose ger organisationen möjligheten att svara på frågan kring varför de 

existerar, deras syfte och purpose. När verksamhetens purpose kommuniceras blir det lättare 

för medarbetare, både framtida och nuvarande, att identifiera sig med organisationen vilket i 

sin tur leder till en ökad value alignment. Vid detta tillfälle känner organisationen och 
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medlemmar att de befinner sig på samma nivå och båda parterna upplever en känsla av 

sammanhang, meningsfullhet, ökad motivation och tillfredsställelse. 

 

Som ovanstående stycke redogör finns det kopplingar mellan meningsfullhet och purpose. 

Purpose kan enligt empirin ses som ett verktyg att arbeta med för att stimulera meningsfullhet 

på ett mer konkret sätt. Purpose kommer därför vara en utgångspunkt för att svara på studiens 

problemformulering om hur organisationer kan stärka sin EB riktad mot generation Y.  

 

5.1.1 Purpose kontra hållbarhet 

Uppsatsens empiri påvisar att en av de mest framstående värderingarna hos generation Y är 

hållbarhet. Detta stöds av en undersökning utförd av Cone Inc. (Mirvis, 2012) som menar att 

75 % av generation Y föredrar att jobba hos ett företag som bryr sig om dess påverkan på 

samhället. Empirin menar att många bolag idag arbetar med hållbarhet i sin EB, samt att 

hållbarhet är något som är aktuellt inom marknadsföringen på arbetsmarknaden. Enligt Glavas 

(2012) är hållbarhet betydelsefullt för att generation Y ska uppfatta organisationen som 

legitim, därför kan hållbarhetsarbetet ses som en anpassning efter generation Y. Kwarnström 

menar att det finns många fördelar med att arbeta kring hållbarhetsfrågor, framförallt för den 

interna verksamheten då generation Y värdesätter att arbeta med miljö- och 

samhällsförbättring inom organisationen de befinner sig i. 

 

Emellertid menar empirin att det finns en problematik med att organisationer lägger ett för 

stort fokus på hållbarhet i sitt EB arbete. Hållbarhet är enligt informanterna inte längre ett 

attribut som bör användas i extern EB eller EVP då det inte ses bidra med en differentierande 

effekt. Däremot ser Glavas (2012) inte några problem med att marknadsföra hållbarhet på 

arbetsmarknaden. Glavas (2012) menar att ett sätt för arbetsgivare att attrahera generation Y 

med meningsfullt arbete är att bedriva ett hållbarhetsarbete. Till följd av att arbeta med 

hållbarhet kan även motivation, engagemang och attraktionskraft öka. Empirin stödjer inte 

Glavas (2012) påstående utan poängterar att hållbarhet inte är någonting intressant att 

förmedla inom företags employer brand just för att det ses som självklart idag. Hållbarhet var 

ett attribut verksamheter kunde differentiera sig med för några år sedan men som idag ses som 

en självklarhet för organisationer att arbeta med.  

 

Det fanns meningsskillnader mellan den teoretiska referensramen och empiri kring hållbarhet 

som verktyg att jobba med. Inom den teoretiska referensramen lyfts hållbarhet upp som något 

fundamentalt att jobba kring för att skapa meningsfullhet samtidigt som det ger organisationer 

möjligheten att differentiera sig. Empiriska resultat tyder på att hållbarhet är viktigt att lyfta 

fram internt men bör inte förmedlas externt vid framförandet av företags EB. Hållbarhet 

innehåller viktiga värderingar som kan väcka meningsfullhet bland generation Y på 

arbetsplatsen samt kan resultera i pragmatiska fördelar (Cooperrider & Fry, 2013). Emellertid 

bör inte hållbarhet nämnas i bolagets EVP då det ses som ett legitimitetskrav och inte bidrar 

med en differentierande effekt. Varför teori och empiri inte stämmer överens gällande extern 

EB kan delvis bero på att Universum har en större förståelse för extern EB då det är deras 

expertis. Vidare fokuserar Glavas (2012) vetenskapliga bidrag främst på intern EB och går 

därför inte djupgående in på fördelar inom extern marknadsföring. Slutligen kan dessa 

meningsskillnader bero på att hållbarhet har sedan Glavas (2012) publicerade sin artikel 

ytterligare minskat i betydelse som ett verktyg för att differentiera sig samt för att attrahera 

generation Y. 

 

Empirin argumenterar för att meningsfullhet ska stimuleras hos generation Y krävs det att fler 

attribut införlivas än enbart hållbarhet. Att bidra till samhället är viktigt för generationen, men 



 28 

vad företaget kan erbjuda till den arbetssökande för personlig vinning är av lika stor vikt. 

Genom att lyfta fram verksamhetens purpose blir det lättare för bolaget att differentiera sig 

samt att attrahera rätt målgrupp med likartade visioner och värderingar. Detta stöds av Dries 

et al. (2008) som noterade att medlemmar av generation Y har högre förväntningar på 

meningsfulla och utmanande jobb. Arbetsplatsen ska ge utrymme för lärande och framsteg 

inom deras karriär. Utifrån ovanstående kan tolkningen göras att större fokus bör läggas på 

purpose istället för hållbarhet för att skapa meningsfullhet bland generation Y. När 

verksamheten arbetar aktivt med purpose kan bolaget införliva fler attraktiva dimensioner och 

attribut än vad enbart marknadsföring av hållbarhetsarbete kan göra. Med detta i åtanke tror vi 

bolag som lyfter fram sitt purpose i sin EVP kan på ett mer framgångsrikt sätt attrahera och 

bevara rätt personal. Slutligen tar Kwarnmark upp vikten av att bolagets purpose bör vara 

synkroniserat med den eftertraktade målgruppens preferenser och värderingar, med andra ord 

målgruppens egna purpose. 

 

5.2 EVP - Ett starkt verktyg för att arbeta med EB och Meningsfullhet 
Det mest centrala verktyget kring arbetet med EB, enligt vår teori och empiri, är EVP. EB är 

enligt Backhaus och Tikoo (2004) ett sätt att skapa ett unik och differentierat employer brand 

och detta förmedlas genom företagets EVP. EVP är enligt empirin något som företaget själv 

styr över samtidigt som det är ett centrala verktygen till att kunna differentiera sig själv från 

andra företag. Det är viktigt enligt (Drury, 2016) att företag jobbar aktivt med sitt EVP för att 

kommunicera deras employer brand mot den yngre generationen. De attribut som företaget 

väljer att fokusera på i sitt EVP spelar stor roll för hur framtida medarbetare uppfattar 

företaget. Studien fann flera tillvägagångssätt till hur företag bör gå tillväga för att lyckas med 

utformningen av sitt EVP inom empirin, något som saknas inom studiens teoretiska 

referensram. För att lyckas med utformningen av EVP gäller det att företagens attribut är 1) 

attraktiva, både internt och externt 2) trovärdigt och något som du faktiskt kan erbjuda 3) sant 

4) distinkt och differentierat 5) stämmer överens med din verksamhet. Vad detta innebär för 

företag är att det blir viktigare hur de positionerar sitt EVP utifrån vad som uppfattas som 

trovärdigt och sant. Företag kan besitta flera olika attribut som alla kan anses som attraktiva i 

sig men som inte uppfattas som sanna och relaterade till företaget.  

 

Utöver detta behandlar empirin även vikten för organisationer att hitta sitt egna purpose och 

sedan ut det inom sitt EVP gentemot generation Y. Empirin konstaterar att det är 

förvånansvärt få företag som har koll på sitt egna purpose och vad dess målgrupp har för 

tankar kring ämnet. Teorin tar även upp vikten av att förmedla olika attribut. Drury (2014) 

menar att både så kallad funktionell och symboliskt employer brand har påverkan på den 

ansökandes attityd. Funktionella attribut innefattar lön, förmåner, uppsägningstid och goda 

försäkringar via jobbet medan symboliska attribut innefattar faktor som arbetskultur, 

karriärmöjligheter och prestige som finns med att jobba hos ett visst företag. Det finns inga 

tvivel om att dessa aspekter är viktiga. Utifrån empiri finns ett mer utvecklat svar kring hur 

EVP bör implementeras i verkligheten och vilka attribut som bör lyftas fram i företagets EVP. 

Det som utgör ett framgångsrikt EVP är enligt empirin när företag lyckas identifiera rätt sorts 

målgrupp som passar arbetsplatsen, förmedla rätt sorts attribut som målgruppen anser vara 

attraktiva och lyckas matcha ihop organisationen med målgruppen. 

 

Det är fundamentalt för företag idag kommunicerar sitt purpose genom sitt EVP. Empirin 

visar att det även är betydelsefullt att företag lyckas synkronisera sitt egna purpose gentemot 

de purpose som finns hos generation Y. Vikten av en symbios mellan organisationens och 

generation Y:s purpose understryks i teorin i form av value alignment. Glavas (2012) menar 

att när organisationen och dess personal delar liknande värderingar ökar chansen till 
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förbättrad motivation och en ökad känsla av meningsfullhet. Turban och Greening (1997) 

menar att det finns en positiv korrelation mellan value alignment, tillfredsställelse och viljan 

att prestera på jobbet. Dessutom känner medarbetare en ökad motivation till att arbeta hårt när 

det finns mer än bara finansiella mått att arbeta för (Glavas, 2012). Teori och empiri trycker 

på vikten av att finna en enhetlighet inom purpose mellan medarbetare och organisation. 

Lyckas företag inte skapa value alignment mellan organisationen, nuvarande och framtida 

anställda går kandidater snabbt vidare. Detta beror på, enligt Kwarnmark, att arbetsmarknaden 

anses som mer flexibel. När medlemmar av generation Y inte känner att det som förmedlas i 

företagets EVP är intressant, och inte heller matchar deras egna purpose, går de snabbt vidare.  

 

5.2.1 Kommunikationskanaler riktad mot generation Y 

Studien har funnit nya aspekter om kommunikationskanaler när EB ska marknadsföras mot 

generation Y. Inom den teoretiska referensramen förklarar Deepa och Baral (2017) vikten av 

att företag har insikt kring vilka marknadsföringskanaler som är effektiva och samtidigt synas 

på flertalet marknadsföringskanaler. Empirin, i form av Universums undersökning (2014), 

gav oss mer detaljerade svar kring vilka kommunikationskanaler som är att föredra och vilka 

som bör användas. Enligt Universums undersökning (2014) var företagets egna hemsida den 

kanal som generation Y främst använder. Samtidigt vill generation Y ha mer kontakt och 

närvaro vid Universitet från företag. Samtidigt tog teorin fram det faktum att face-to-face 

kommunikation ansågs som en viktig kanal för kommunikation. Det betydelsefulla är att 

företag befinner sig på de kanaler som generation Y är aktiva på samtidigt som företag bör 

använda kommunikationskanaler mer effektivt. Detta innebär att företag bör försöka 

maximera sin publicitet för minsta möjliga kostnad. Vart företag ska kommunicera sitt 

employer brand ska inte grundas, enligt empirin, på olika trender. Istället bör strategin för 

kommunikationskanaler utgå från var företagets önskvärda kandidater befinner sig. Om 

företaget vill ha fler kvinnor i företaget, ett visst åldersspann eller människor med en viss 

utbildning bör organisationen göra sig underrättade om vilka kanaler den önskvärda 

målgruppen är aktiv på. 

 

Värt att nämna är att sociala medier blir allt viktigare att synas på för att väcka medvetenhet 

bland generation Y. Informanterna var eniga om att social media är bra för synligheten och 

skapa medvetenhet för organisationen. Emellertid tyder empirin till att majoriteten av dagens 

organisationer lägger ett för stort fokus på marknadsföring inom sociala medier. 

Organisationer missar ofta vikten av marknadsföring med personlig interaktion. När 

organisationer överanvänder social medier och låter personlig interaktion falla i glömska ger 

det underlag för tolkningen att organisationer bör se över sin kommunikation riktad mot 

generation Y. Verksamheter bör utnyttja fördelarna med sociala medier och marknadsföra sig 

där, med hopp om att skapa medvetenhet och intresse hos generation Y. Vid ett senare stadie 

av EB-processen bör verksamheter fokusera på personlig interaktion mot arbetssökande för 

att konvertera medvetenhet om bolaget till en arbetsansökan.  

 

5.3 Generation Y och den nya informationseran 
Den främsta anledningen till att generation Y är så pass annorlunda är enligt informanterna 

och Universums undersökning (2014) förklarad av den informationseran som generationen 

befinner sig i. Arora och Kshatriya (2017) instämmer att generationen resonerar annorlunda 

kring arbete på grund av den nya miljön de har växt upp i fylld av information. I takt med att 

information blir mer tillgänglig får generationen nya möjligheter till att söka information och 

leta sig fram snabbare än förr. En likartad bild finner vi från informanterna i våra intervjuer. 

De poängterar hur det snabba informationsflödet påverkar och förändrar generation Y:s 

uppfattning om organisationer. Följden blir att generationen blir mer upplysta kring företags 
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rykte, mer aktiva vid företagets hemsida och negativa erfarenheter kopplat till företag sprider 

sig snabbare. Av detta skäl bör organisationer vara medvetna över vad som uppfattas som 

attraktivt och vara ännu mer vaksamma kring hur sin arbetsplats uppfattas.  

 

Empiri menar att dessa nya tider med konstanta informationsflöden även möjliggör en större 

frihet till att röra sig i nya områden, ökat risktagande, ökad medvetenhet om organisationen 

som arbetsgivare och nya chanser för generationen att följa deras egna väg. Trots att en 

förändring har skett i och med globalisering och nya informationsflöden finns det dock 

aspekter som tar längre tid att omskapa. Empirin hävdar att kulturella skillnader och attityder 

inte förändras i samma takt som globaliseringens informationsspridning. Utöver detta ser vi 

inom Universums undersökning (2014) hur olika regioner skiljer sig åt utifrån den bakgrund, 

ekonomi, politik och teknologi som regioner besitter. Följaktligen kan analysen dras att 

värderingar och ideal som hör till olika kulturer tar längre tid att förändra och är svårare att 

påverka. Den nya informationseran har lett till en ökad tillgänglighet av information men 

innebär inte en lika snabb förändring inom djupt grundläggande attityder hos människor. 

 

5.3.1 Generation Y formas av nya tider 

Denna nya era med informationsflöde har enligt uppsatsens empiri lett till att generationen 

fått ett mindre attention span. Företag tvingas försöka fånga människors uppmärksamhet ännu 

mer effektivt och raskt. Generation Y är också mer vana med instant gratification, vilket 

innebär att direkt få tillfredsställelse och bekräftelse. Ett problem som Kwarnmark tar upp när 

generation Y träder in i arbetslivet är en avsaknad av instant gratification, då uppskattningen 

via ett jobb sällan går lika snabbt som uppskattningen via exempelvis sociala medier. Detta 

kan vara en av anledningarna till att endast en av fem inom generation Y blir kvar hos en 

arbetsgivare i sex år eller längre (Arora & Kshatriya, 2017). Denna rapida personalomsättning 

av generation Y på arbetsmarknaden kan förklaras med att generation Y vill att det ska gå 

undan. Enligt Universums undersökning (2014) anser 60 % av respondenterna att de 

värdesätter möjligheten till snabba avancemang i karriären med frekventa befordringar. Detta 

är något som företag måste bemöta för att inte förlora anställda från generation Y. Då 

frekventa befordringar inte alltid är möjligt inom en organisation kan personliga 

mentorskapsprogram vara en alternativ lösning (Tschantz, 2016). Ett personligt 

mentorskapsprogram kan hjälpa nyanställda från generation Y att utveckla mer realistiska 

förväntningar i termer av avancemang i karriären samt timing för befordran. Med detta som 

underlag görs tolkningen att med en erfaren mentor kan den anställde från generation Y få en 

ökad självinsikt och ett mer realistiskt perspektiv kring vad som krävs för att avancera i 

karriären. Är mentorn dessutom från en äldre generation finns det utrymme för nyanställda 

från generation Y att bidra med egna kunskaper om trender och teknologi, vilket bidrar till att 

båda parterna i mentorskapet får möjlighet att utbilda och lära sig av varandra. Tolkning kan 

göras att ett personligt mentorskap kan tillfredsställa generationens behov av konstant 

feedback, behov av att få erfarenhet och kunskap samt att få göra påverkan. Om dessa 

faktorer infrias ökar chansen till att generation Y känner motivation och meningsfullhet på 

arbetsplatsen.  

 

Empirin tar upp hur generation Y är formad av omvärlden på ett nytt sätt. I och med en 

allmänt god välfärd i Västvärlden och billigare produkter. Det har uppstått en ny situation där 

generation Y inte behöver arbete endast för pengarnas skull utan tittar på nya aspekter inom 

yrket. Inom tidigare forskning identifieras olika mjuka och symboliska värden som finns inom 

EB (Lievens, F. 2007).  Utifrån empiri blir dessa mjuka värden allt viktigare inom dagens EB. 

Mjuka värden som personlig utveckling, påverkan på samhället och meningsfullhet blir allt 

viktigare för generation Y. Bland tidigare generationen var lön och andra jobb- och 
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karriärsinriktade förmåner högre prioriterade. Teknologin och tillgänglighet har gjort att 

generation Y börjat titta mer på de mjuka värdena hos företag, däribland meningsfullhet. 

Organisationer behöver enligt Carpenter och de Charon (2014) anpassa sin utbildning, 

ledning, marknadsföring och rekrytering efter de karaktärsdragen som finns hos generation Y.  
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6 Slutsats kring generation Y och organisationers 
förhållningssätt till meningsfullhet 

Inom denna sista del av uppsatsen besvaras frågan kring hur generation Y ser på 

meningsfullhet inom EB och hur företag kan arbeta med meningsfullhet för att attrahera 

generationen. Vi kommer att summera vad vi kommit fram till utifrån vår 

problemformulering. Avslutningsvis kommer vi reflektera kring hur arbetet i studien har gått 

till och tankar om framtida forskning inom ämnet.   

 

6.1 Meningsfullhet och generation Y 
Vi har i denna uppsats identifierat flertalet värderingar och karaktäriserade drag hos 

generation Y. Generation Y vill snabbt göra framsteg inom karriären och är villiga att arbeta 

långa arbetstimmar för att uppnå sitt mål. Däremot anser generation Y att work-life balance är 

ett av de mest attraktiva attribut en generation kan erbjuda. Att generationen vill arbeta hårt 

för att snabbt avancera i karriären och samtidigt erhålla work-life balance kan tyckas 

motsägelsefullt men är i själva verket utmärkande för generationen. Generation Y är en mer 

heterogen generation än dess föregångare och karaktäriseras av att erhålla flera värderingar 

och drag som kan anses avvikande från varandra. Utifrån vår studie är möjligheten till att 

snabbt avancera inom karriären, work-life balance, ledning och mentorskap några av de 

framträdande karaktäriserande dragen hos Generation Y. Enligt vår tolkning av 

meningsfullhet inom yrkeslivet kan samtliga av dessa karaktärsdrag generera och stimulera 

meningsfullhet. Just vilka attribut som stimulerar meningsfullheten beror hur den 

eftertraktade målgruppen prioriterar attribut inom jobborienterad, karriärorienterad och 

kallelseorienterad meningsfullhet.  

 

6.2 Företags förhållningssätt till meningsfullhet  
Om företag idag ska kunna bemöta generation Y på ett framgångsrikt sätt måste de utveckla 

ett EVP som väcker meningsfullhet. För att lyckas med detta är det grundläggande att utgå 

från ett datadrivet tillvägagångssätt, vilket gör det lättare att förstå målgruppen och vad som 

attraherar dessa olika människor. Utifrån den information organisationer utvinner bör företag 

framta attribut som målgruppen ser som attraktiva samtidigt som attributen måste anses sanna 

och trovärdiga. Om företaget inte anses besitta de attribut som förmedlas bör en övervägning 

göras kring hur de ska försöka ändra denna bild av företaget. Denna process att förverkliga 

olika attribut är ingen snabb process och kräver både tid och kapital. Lyckas företaget dock 

leva upp till de attribut som förmedlas genom deras EVP, samt finner value alignment med 

befintlig och potentiell personal, kommer det leda till en mer attraktiv och effektiv 

organisation. Organisationer får en mer kostnadseffektiv rekryteringsprocess och finner rätt 

personal inom generation Y. 

        

Organisationer som arbetar med purpose inom sin EB har hittat ett gynnsamt tillvägagångssätt 

för att väcka meningsfullhet hos generation Y. Purpose blir ett handlingssätt för 

organisationer att konkretisera begreppet meningsfullhet. Organisationers arbete kring 

purpose och meningsfullhet blir allt viktigare för att attrahera generation Y då mjuka 

värderingar blir allt högre prioriterade. Att förmedla verksamhetens purpose tillåter 

organisationen att visa sina huvudsakliga värderingar och ståndpunkter vilket i sin tur 

förenklar organisationens förmåga att identifiera rätt personal. När organisationen framhäver 

de värderingar som de representerar kommer likasinnade inom generation Y söka sig till 

verksamheten och chansen till value alignment ökar. Vi kan se att när organisationens purpose 
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är i symbios med dess medarbetare kan meningsfullhet stimuleras och väckas hos generation 

Y. När detta infrias följer en rad pragmatiska fördelar som gynnar organisationen i sin helhet.  

 

6.3 Reflektioner kring arbetet 
Syftet med studien var att kartlägga generation Y inom ämnet EB och se över hur företag kan 

arbeta med begreppet meningsfullhet för att attrahera denna målgrupp. Tillvägagångssättet 

känns rimligt då vi dels tog del av en global undersökning (Universum, 2014) som utforskar 

vad generation Y ser som viktigt inom arbetet. Att vi även intervjuade personer inom ett av de 

ledande företag som aktivt arbetar med att hjälpa företag arbeta med EB bidrog till att vi 

kunde få svar till hur organisationer kan arbeta för att attrahera generation Y. Däremot kunde 

vi intervjuat fler företag och använt flera undersökningar för att kunna jämföra, förslagsvis 

genom en komparativ studie, om svaren skiljer sig åt. Det är möjligt att det finns aspekter som 

andra företag och undersökningar har kommit fram till som inte inkluderades i vår studie.  

 

6.4 Förslag till framtida studier 
Eftersom globala trender inom arbetsmarknaden sprids så pass snabbt idag ser vi gärna flera 

studier kring generation Y inom snar framtid. Det skulle även vara intressant att undersöka 

mindre områden och olika branscher i ett mikroperspektiv för att undvika användningen av 

generaliseringsteorier. Med ett mikroperspektiv skulle resultatet kunna leda till mer konkreta 

svar. Det skulle också vara intressant att se från flera perspektiv hur begreppet meningsfullhet 

kan bemötas hos nya generationen, generation Z, som nu börja träda in på arbetsmarknaden.  
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Bilaga 1: Intervjuguide Universum 

Bakgrundsfrågor 

• Kan du börja med att berätta om vem du är och vad du jobbar med? 

  

Employer Branding 

• Kan du berätta om employer branding och vad det är enligt dig? 

• Vilka för-/nackdelar finns med EB? 

• Hur arbetar ni med employer branding? 

• Vad tror du resultaten kan bli av en väl utformad EB? på vilka sätt kan det gynna 

organisationen? 

• Var brukar vara vanliga misstag när företag använder sig av Employer Branding? 

 

 EVP 

• Har ni utvecklat en EVP? Om ja → Hur kom ni fram till det?  

• Vilka är de attribut som ni själva vill kommunicera ut? 

• Hur tycker du organisationer kan jobba med value alignment för att attrahera 

personal? Hur kan det arbetet se ut? 

• Vilka attribut och egenskaper inom employer branding tror du är viktigast för att 

attrahera ung talangfull personal?  

• Hur tycker du man ska kommunicera ut sitt EVP för att attrahera unga (gen Y)? 

 

  Generation Y 

• Vad tycker du generation Y har för egenskaper? Hur tycker du dem skiljer sig från 

andra generationer? 

• Hur ser du på möjligheterna att attrahera generation Y genom employer branding? 

• Hur tror du organisationer kan skapa motivation hos generation Y? 

• Vad tror du är den största motivationen till att söka sig till en arbetsplats för 

generation Y? 

 

Meningsfullhet 

• Vad tycker du meningsfullhet på arbetsplatsen innebär? 

• Hur kan organisationer väcka/stimulera meningsfullhet bland generation Y? 

• Vilken/vilka av dessa tre (jobborienterad, karriärsorienterad och kallelseorienterad 

meningsfullhet) anser du organisationer arbetar mest med och varför tror du de gör 

det?  

• Ser du något samband med kallelseorienterad meningsfullhet och hållbarhet? 

• Vilken är den slagkraftigaste orienteringen för att väcka meningsfullhet hos gen Y? 

• Tycker du arbetsgivare borde lägga mer fokus på kallelseorienterad meningsfullhet? 

  



 39 

Bilaga 2: Släktskapsdiagram från intervjuer med 
Universum 


