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Sammanfattning  

Den rådande konkurrensen av att attrahera den talangfulla arbetskraften har utvecklat ett stort 

organisatoriskt intresse för Employer Branding och hur företag kan stärka sitt 

arbetsgivarvarumärke för att nå den valda målgruppen. En utav grundpelarna i att bygga ett 

starkt Employer Brand ligger i att förstå sin kund, vilket i denna studie är den talangfulla 

arbetskraften födda inom Generation Y och Z. I denna studie defineras Generation Y inom 

ålderspannet 1978-1994 och Generation Z mellan år 1995-2010, vilket beskrivs mer utförligt i 

uppsatsens Teoretiska Referensam. Då Generation Y i stor utsträckning redan befinner sig på 

arbetsmarknaden, följt av Generation Z som nyligen marscherat in, fokuserar denna studie på 

att skapa förståelse för de två yngsta generationerna på dagens arbetsmarknad. 

 

Syftet med uppsatsen är att identifiera och jämföra värderingar och förväntningar i arbetslivet 

bland Generation Y och Z. Studien har avgränsats till individer med pågående alternativt 

avslutad universitetsutbildning inom områdena business, ekonomi, juridik, HR och 

marknadsföring. Kartläggningen av generationernas värderingar och förväntningar möjliggör 

en identifiering av viktiga aspekter vid Employer Branding-strategier med syftet att företag 

effektivt ska kunna attrahera dessa individer. Studien är en kvantitativ forskning med 

enkätformulär som tillvägagångssätt. Undersökningen har analyserat 97 enkäter innehållandes 

26 frågor. I den teoretiska referensramen redogörs teorier, begrepp och ramverk kopplade till 

Employer Branding, generationsteorier, Hofstedes organisations- och kulturteori samt tidigare 

studier kopplade till Generation Y och Z. Teorin ligger till grund för enkätens utformning samt 

möjliggjort besvarandet av studiens frågeställningar och hypoteser.  

 

Resultatet som framkommit i studien visar att värderingar och förväntningar mellan de två 

generationerna i stor utsträckning är lika, men vissa skillnader har identifierats. De största 

skillnaderna som identifierats i studien är de bakomliggande motivatorerna till varför man har 

arbetat extra utöver studierna samt anledningen till varför generationerna vill starta eget företag. 

Vidare identifierades att Generation Y värderar meningsfullhet i arbetet högre än jämförd 

generation som istället värderade att ha roligt i arbetet och arbeta i en bransch de finner 

intressant. Resultatet visade även att Generation Z ansåg att bemötandet i en 

rekryteringsprocess var en viktig faktor när de väljer sin arbetsgivare medan Generation Y lade 

större vikt vid tydliga värderingar som genomsyrar företaget i samma val. Avslutningsvis 

diskuteras det att företag bör förstå den målgrupp man vill stärka sitt arbetsgivarvarumärke 

gentemot för att på så sätt nå den talangfulla arbetskraften, vilket vi i denna studie ämnar att 

göra. Det är viktigt att läsaren beaktar att resultatet i undersökningen inte är generaliserbart på 

grund av ett högt externt bortfall i kombination med valda metodvalet, vilket beskrivs mer 

utförligt i uppsatsens Metoddel. Däremot bör undersökningen ej förkastas då respondenterna 

tillhör den valda populationen och resultatet på så vis har hög relevans i relation till studiens 

syfte.    

 

Nyckelord: Generation Y, Generation Z, Employer Branding, Employer Brand, Förväntningar 
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1. Inledning  

 

I detta kapitel kommer vi inledningsvis att redogöra för bakgrunden till studien om Generation 

Y och Generation Z samt Employer Branding. Vidare presenteras syftet med studien och 

frågeställningarna samt hypoteser definieras. Därefter följer dispositionen som beskriver 

uppsatsens innehåll och avslutningsvis redovisas studiens avgränsningar.  

 

1.1 Bakgrund 

År 2050 beräknas den europeiska populationen i arbetsför ålder 15-60 år minska från 62 procent 

till 49 procent. Arbetsmarknaden präglas idag av högre konkurrens om den talangfulla 

arbetskraften för företag, dels på grund av att antalet i arbetsför ålder reduceras och att antalet 

jobbansökningar minskar, men även då arbetet har fått en ny betydelse i dagens samhälle 

(Wilden et al. 2010 s 56). Arbetet förväntas idag leda till mer än ekonomisk försörjning, det 

skall även vara utvecklande, intressant och flexibelt (Roper et al. 2013 ss 473-474). I takt med 

detta har ett skifte skett på arbetsmarknaden, där vi gått från “arbetsgivarens arbetsmarknad” 

till “arbetstagarens arbetsmarknad”. Detta betyder att arbetstagaren har större makt att välja vart 

och hos vem de vill arbeta medan företag i allt högre utsträckning får konkurrera om att 

attrahera och anställa den talangfulla arbetskraften (Wilden et al. 2010 ss 56-57; Kashive & 

Khanna 2017 ss 173-175).  

 

Att attrahera talangerna på arbetsmarknaden är en hetare diskussion än någonsin. Parment & 

Dyhre (2009 ss 9-12) lyfter talangfulla medarbetare som den huvudsakliga faktorn som 

differentierar företag från varandra och är avgörande för dess konkurrenskraft, både idag och i 

framtiden. Vidare refererar Parment & Dyhre (2009) Glyn House, “Employing the most 

talented people has to be the most important thing you are asked to do. Do it better than the 

competition and you can conquer the world. Do it worse and the best you can ever hope for is 

a second place” (Parment & Dyhre 2009 s 9). För att skapa attraktionskraft måste företag skapa 

en förståelse för karaktärsdrag, värderingar och förväntningar hos den yngre arbetskraften samt 

implementera nya tillvägagångssätt för att lyckas nå ut till dessa individer (ibid). I denna studie 

syftar den talangfulla arbetskraften till individer med en pågående alternativt avslutad 

universitetsutbildning inom områdena business, ekonomi, juridik, HR och marknadsföring för 

att inneha relevans mot finansbranschen.  

 

I takt med skiftet på arbetsmarknaden visar de två yngsta generationerna, Generation Y och 

Generation Z, upp andra beteenden, förväntningar, behov och värderingar vilket bidrar till nya 

utmaningar och krav för företag och dess ledning att hantera och bemöta. Därmed blir även 

generationsteorier viktiga att beakta, där generationer beskrivs som identifierbara åldersgrupper 

som delar historiska erfarenheter (Schewe et al. 2013 s 4; Carolyn et al. 2001 s 8). Generation 

Y är i studien identifierad som den grupp individer födda mellan år 1978 till 1994 och 

karaktäriseras av att vara ambitiösa, framgångsdrivna samt kommunikativa (Johnson 2015 s 5). 

Generationen föredrar teamwork, att ha roliga arbetsuppgifter och har försatts i en tro av att 

”allt är möjligt” (Bencsik et al. 2016 ss 93-94; Singh 2014 s 63; James 2017 s 6). Generation Z 
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är i denna studie individer födda från år 1995 fram till år 2010. De karaktäriseras av ett frekvent 

användande av teknologi och sociala medier från en ung ålder. De är individualister, 

hälsomedvetna och entreprenöriella samt värderar deras privat- och egentid högt (Bencsik et al. 

2016 ss 92-93).  

 

Konsekvensen av generationsskiften och den teknologiska framväxten har lett till att företag 

idag är mer exponerade på en allt mer transparent arbetsmarknad. Det blir allt viktigare att förstå 

kandidaternas förväntningar på dem som arbetsgivare för att lyckas attrahera och anställa dem, 

likväl för att behålla dem inom företaget (Bencsik et al. 2016 ss 92-94). Sådana förväntningar 

kan exempelvis vara karriärmöjligheter, flexibilitet och företagskultur. Därmed måste företag 

utveckla strategier för att säkerställa en hållbar personalstyrka som bidrar till att skapa kvalitet 

och utveckling för företaget samt minska rekryteringskostnader och personalomsättning 

(Wilden et al. 2017 ss 56-58). Dessa strategier definieras inom ramen av Employer Branding, 

vilket är ett snabbt växande fenomen där teknologin och framförallt sociala medier möjliggör 

för företag att närvarande och innovativt styra bilden de visar upp och associeras med som 

arbetsgivare (Kashive & Khanna 2017 ss 173-175; Roper et al. 2013 ss 473-474). Alla 

organisationer som vill bli framgångsrika bör enligt Parment och Dyhre (2009 ss 8-9) inkludera 

Employer Branding i dess affärsstrategier, men hur de väljer att göra det bör skilja sig åt. Detta 

beror på att varje organisation är unik och därmed bör strategin för attrahera talangerna på den 

konkurrenskraftiga arbetsmarknaden också vara unik. Parment & Dyhre (2009 ss 85-87) lyfter 

dock att Employer Branding-strategier byggda på tunn eller felaktig kunskap om målgruppen 

företaget riktar sig mot kan bli kostsam och snabbt skapa negativa associationer och rykten. 

Därmed blir grundarbetet viktigt likväl kreativitet för att särskilja sig på arbetsmarknaden och 

skapa attraktivitet ut mot den talangfulla arbetskraften.  

 

Nordea Asset Management, hädanefter benämnd NAM, har likt många andra företag uttryckt 

en efterfrågan av kunskap om Generation Y och Generation Z och dess förväntningar på 

framtida arbetsgivare. De ser ett behov av att förstå de yngre generationerna för att genom 

effektivare Employer Branding-strategier kunna attrahera talangfull och relevant arbetskraft. 

Nordea Asset Management ingår i Nordeakoncernen (Nordea Group), vilket är den största 

bank- och finanskoncernen i Norden. NAM arbetar med kapitalförvaltning och erbjuder globala 

investerare exponering mot många olika fonder och investeringsstrategier (Nordea 2019). 

Denna studie bedömer därmed i linje med NAM den ”talangfulla och relevanta arbetskraften” 

som individer med en pågående alternativt avslutad universitetsutbildning inom områdena 

business, ekonomi, juridik, HR och marknadsföring. I samarbete med NAM har vi fått 

möjligheten att ta del av dess databas för att nå ut till relevanta respondenter vilket beskrivs mer 

utförligt i metodavsnittet Population och Urval på sida 24-25. Dock kommer denna studie ej 

fokusera och utvärdera NAM:s attraktionskraft gentemot Generation Y och Z, och läsaren bör 

ta i beaktning att frågor kopplade till NAM i enkäten enbart är ämnade för vidare 

undersökningar, utanför denna specifika studie.  

 

Fortsättningsvis har vi valt att undersöka Generation Y och Z genom en kvantitativ ansats med 

enkätformulär som tillvägagångssätt då vi på ett fördelaktigt sätt kunde nå ut till de båda 

generationerna och därmed göra en jämförelse mellan dem två.  



3 

 

 

1.2 Syfte  

Syftet med studien är att jämföra och identifiera värderingar och förväntningar i arbetslivet 

bland Generation Y och Generation Z. Studien begränsar sig till individer med en pågående 

alternativt avslutad universitetsutbildning inom områdena business, ekonomi, juridik, HR och 

marknadsföring. Vidare syftar denna studie att utifrån kartläggningen av Generation Y och Z:s 

värderingar och  förväntningar, identifiera viktiga aspekter i Employer Branding-strategier för 

att företag effektivt ska kunna attrahera de ovannämnda generationerna.  

 

1.3 Frågeställningar  

Nedan presenteras studiens frågeställningar samt tillhörande hypoteser. Frågeställningarna 

ämnar att besvara studiens syfte. Hypoteserna ämnar att testa den framtagna tididgare 

forskningen och med hjälp av dessa besvara studiens frågeställningar. 

 

 Finns det några skillnader gällande vad Generation Y och Generation Z med en 

pågående alternativt avslutad universitetsutbildning inom business, ekonomi, juridik, 

HR och marknadsföring söker och värderar hos sin framtida arbetsgivare?  

 

Hypotes 1: Generation Y har valt yrkesinriktning baserat på dess intresse i jämförelse 

med Generation  Z som baserat valet på att kunna uppnå en högre lön och därmed högre 

grad av ekonomisk stabilitet.  

 

Hypotes 2: Generation Z planerar i högre utsträckning att starta ett eget företag i 

framtiden jämfört med Generation Y.  

 

Hypotes 3: Generation Y värderar en nära och fysisk kontakt med sina kollegor i högre 

utsträckning än Generation Z.  

 

 Vilka faktorer attraherar Generation Y och Z till en arbetsgivare och vad skiljer dem åt? 

 

Hypotes 4: Båda generationerna värderar utvecklingsmöjligheter i stor utsträckning.  

 

Hypotes 5:  Både Generation Y och Z föredrar att kommunicera och motta feedback på 

liknande sätt i arbetet.  

 

Hypotes 6: Generation Z lägger större vikt vid hur de blir behandlade i 

rekryteringsprocessen jämfört med Generation Y som lägger större vikt vid företagets 

värderingar. 

 

 Baserat på resultatet från frågeställning 1 och 2; Vilka faktorer blir viktiga i ett 

Employer Branding-arbete gentemot generationerna?   
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1.4 Disposition 

I uppsatsens Teoretiska referensram förklaras de teorier och begrepp som grundlägger 

uppsatsens Resultat- och analysdel. I denna del redovisas generationsforskning, Hofstedes 

organisations- och kulturteori, forskning rörande Generation Y och Z samt Employer Branding. 

I uppsatsens Metoddel förklaras tillvägagångssättet för utförandet av undersökningen. Därefter 

beskrivs kvantitativa begrepp och metoddiskussion kring uppsatsens tillförlitlighet. Vidare i 

Resultat- och analysdelen redovisas det resultat som dels grundläggs av tidigare forskning samt 

resultatet från uppsatsens enkätundersökning. Vidare besvaras de utformade frågeställningarna 

samt hypoteserna. Därefter redovisas en diskussion och reflektion kring uppsatsens resultat 

samt förslag på framtida forskning. Avslutningsvis följer referenslista samt bilagor.  

 

1.5 Avgränsningar  

Studien avgränsades till en bransch samt ett företag då den givna tidsramen som varit till 

förfogande ej ansågs tillräcklig för en större bredd i studien. Vidare fokuserade studien på 

Generation Y och Generation Z med pågående alternativt avslutad universitetsutbildning inom 

business, ekonomi, juridik, HR och marknadsföring och en enkätstudie utformades för att nå de 

två generationerna. Anledningen till den valda målgruppen var att individer med ovan nämnda 

utbildningar var relevanta för tjänster inom NAM och därmed innehar relevans gentemot 

finansbranschen. Den valda målgruppen är även den population vi ville uttala oss om. 

Fortsättningsvis tolkade vi den valda målgruppen som en del av den “talangfulla arbetskraften” 

som företag idag i allt högre utsträckning får konkurrera om (Wilden et al. 2010 ss 56-57; 

Kashive & Khanna  2017 ss 174-175), vilket stärkte vårt intresse av gruppen i denna 

undersökning. Hädanefter benämns den specifika målgruppen inom generationerna enbart som 

Generation Y och Generation Z. För att kunna göra en jämförelse mellan generationer har även 

tidigare forskning inkluderats kring ämnet. Fortsättningsvis avgränsades studien till den initiala 

kontakten till potentiella kandidater inom Employer Branding, det vill säga rekryteringsfasen i 

den externa Employer Branding-processen. Respondenterna i studien avgränsades till individer 

som på något sätt känner till NAM som organisation genom att antingen vara anställd, ha ansökt 

en ledig tjänst eller har viss inblick i organisationen för att som nämnt ovan kunna studera vad 

vi i denna studie syftar till den “relevanta och talangfulla arbetskraften”. 
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2. Teoretisk referensram 

 

I följande kapitel redovisas teorier kring Employer Branding inkluderande skillnaden mellan 

Employer Brand och Employer Branding. I denna del lyfts ramverk kopplade till Employer 

Branding följt av en redogörelse där betydelsen av att inkludera Employer Branding beskrivs 

samt dess potentiella för- och nackdelar i syfte att öka sin attraktionskraft gentemot 

arbetsmarknaden. Vidare redovisas Hofstedes organisations- och kulturteori samt 

generationsteorier rörande Generation Y och Z. Inom nämnda ämnen beskrivs relevanta 

teorier och begrepp för att ge en djupare förståelse av de två generationerna och för en 

möjlighet till jämförelse. Baserat på tidigare forskning har hypoteser utformats rörande 

studiens utfall vilket redogörs i slutet av detta kapitel. Då den teoretiska referensramen till viss 

del baseras på utländska studier och litteratur har vi valt att behålla vissa begrepp på engelska 

för att undvika att förlora begreppens betydelse vid översättning till svenska.  

 

 

2.1 Bakgrunden till Employer Brand och Employer Branding  

Då denna studie syftar att skapa förståelse för hur företag kan forma sitt arbetsgivarvarumärke 

för att nå ut till och attrahera Generation Y och Z på arbetsmarknaden, lyfter vi i detta avsnitt 

bakgrunden till Employer Branding. Vidare redogör vi begreppen Employer Brand och 

Employer Branding och dess betydelse för en organisations utveckling med ett fokus på den 

initiala kontakten med potentiella kandidater, det vill säga innan och under 

rekryteringsprocessen.  

 

Anställda anses idag vara den primära och mest värdefulla resursen en organisation har för att 

utvecklas och stå konkurrenskraftigt (Kashive & Khanna 2017 s 173). Som nämnt i Inledningen 

pågår en stor förändring på arbetsmarknaden i takt med att arbetskraften minskar. Som resultat 

uppstår en mer konkurrenskraftig arbetsmarknad för företag samtidigt som de nya 

generationerna ställer högre krav på sin framtida arbetsgivare. Generellt sett minskar därmed 

antalet ansökningar till öppna jobbpositioner vilket reducerar chansen för företag att hitta rätt 

person för positionen (Wilden et al. 2017 ss 57-65). Kashive & Khanna (2017 ss 173-176) 

menar på att förmågan att effektivt attrahera och behålla rätt medarbetare är kritisk för de flesta 

organisationer. Dess prestationsförmåga och produktivitet ligger i kunskapen hos de anställda 

och vid avsaknad av denna kvalitet begränsas företagets möjligheter till utveckling.  

 

Ambler & Barrow (1996 s 185) presenterade i mitten av 90-talet tankesättet att se medarbetare 

som interna kunder och att företag därmed bör implementera strategier för att marknadsföra 

vad en anställning hos företaget kan innebära ut mot potentiella anställda. Som lösning 

introducerade de begreppet Employer Brand vilket de definierade som följande: “The package 

of functional, economic and psychological benefits provided by employment, and identified 

with the employing company” (Ambler & Barrow 1996 s 187). Ambler & Barrow (1996 s 185) 

lade då grunden för vad som idag är en utav de viktigaste aspekterna för företag att ta i beaktning 

för att attrahera arbetskraft. Wilden et al. (2010 ss 57-58) lyfter att strategierna för att skapa ett 
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starkt Employer Brand i syfte att både attrahera och behålla anställda definieras inom konceptet 

Employer Branding, vilket snabbt växte fram under 2000-talet och har idag blivit en 

väletablerad dimension i företags affärsstrategier. Roper et al. (2013 ss 474-475) lyfter att 

företag idag satsar allt mer på strategier för att bygga en unik företagsidentitet för att på så sätt 

differentiera sig från resterande företag, attrahera nya talanger och behålla sina anställda. 

 

2.1.2 Employer Brand  

Som nämnt ligger Employer Brand till grund för Employer Branding. Därav blir det viktigt att 

diskutera dess innebörd innan vi kan dyka djupare i strategiarbetet, Employer Branding. 

Employer Brand översätts till svenska som arbetsgivarvarumärke (Parment et al. 2017 s 8) och 

utgör en bild av hur företaget uppfattas vara som arbetsgivare (Wilden et al. 2010 s 58). Studier 

har visat att sannolikheten att studenter söker sig till ett företag och accepterar ett 

jobberbjudande ökar om man har en positiv bild och förhandsinformation om företaget 

(Kashive & Khanna 2017 s 174).  Kopplat till Ambler & Barrow (1996 s 185) menar Wilden et 

al. (2010 s 57) att förståelsen rörande hur företag presenterar sina ekonomiska, psykologiska 

och funktionella fördelar kan hjälpa dem att stärka sitt Employer Brand. Parment & Dyhre 

(2009 ss 87-91) lyfter  att ett företags Employer Brand skall grundas i ett företags identitet. De 

uttrycker därmed att företag måste göra sin “identitetshemläxa”, det vill säga att kartlägga och 

fastställa sin identitet inkluderande ideologiska, praktiska, känslomässiga och sociala aspekter 

företaget som arbetsgivare erbjuder. Kartläggs inte identiteten i linje med organisationens 

samtliga avdelningar och syfte riskerar dess Employer Brand att framstå som mindre trovärdigt 

och företaget kan därmed uppfattas som oseriöst och rörigt. Likt Ambler & Barrow (1996 s 

185) lyfter Parment et al. (2017 ss 10-14) att detta på många sätt liknas vid en marknadsföring 

ut mot kunden. Redan innan kunden köper en produkt skapas en förväntning genom 

marknadsföringen av varumärket och produkten. Employer Brand fungerar på likartat sätt där 

arbetstagaren skapar klara förväntningar på arbetsgivaren redan innan första dagen på arbetet, 

genom företagets arbetsgivarvarumärke.  

 

Företagets Employer Brand associeras med de karriärmöjligheter, förmåner, löner och 

erfarenheter som den anställde kommer kunna ta del av på det specifika företaget (Parment & 

Dyhre 2017 ss 68-72). Företaget kan med sitt arbetsgivarvarumärke locka talangfull arbetskraft 

genom att presentera sig själva som ett spännande företaget med goda utvecklingsmöjligheter 

och förmåner. Detta kan samtidigt bidra till att stärka befintliga medarbetares lojalitet och 

engagemang (Barrow & Mosley 2005 ss 104-108). Kan företaget tydligt kommunicera ut detta 

till potentiella anställda kommer de öka sin attraktionskraft på arbetsmarknaden. Dock har en 

komplexitet växt fram gällande ett företags presentation av sitt Employer Brand då de måste 

hantera och reglera bilden de förmedlar mot flertalet intressenter (exempelvis kunder, försäljare 

och anställda) på olika marknader samtidigt. På många plan är och verkar dessa varumärken på 

samma sätt (Wilden et al. 2010 s 58).  
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Ytterligare en komplexitet som kan uppstå är en osämja mellan anställdas olika värderingar och 

uppförandekoder vilket medför svårigheter att bygga ett starkt Employer Brand, framförallt i 

större multinationella organisationer (Parment & Dyhre 2009 ss 98-99). Uppförandekoder och 

värderingar kan variera beroende på kontorets geografiska position då olika länder och 

nationaliteter är och agerar olika utifrån dess bakgrund och kultur. I multinationella företag blir 

det därför viktigt att skapa en gemensam grund som genomsyrar hela företaget, i samtliga 

länder. Hofstede (2011 s 487) menar även på att samarbetet och den interkulturella 

kommunikationen måste vara välfungerande i ett multinationellt företag. Genom att ha en stark 

hemkultur och tydliga grundläggande värderingar kan det bidra till att verksamheten kan 

bedrivas på ett lättare sätt. Hemkulturens värderingar tas även för givna och fungerar som en 

referensram för medlemmarna i organisationen. Parment & Dyhre (2009 ss 98-99) har sett ett 

starkt ökat intresse för värdebaserade företag, där värderingar ska appliceras och anammas i 

hela organisationen. De flesta företag stämmer redan i rekryteringsfasen av att anställda är 

linjerade med företagets värdegrunder för att skapa en god utgångspunkt.  

 

2.1.3 Employer Branding  

Wilden et al. (2017 ss 56-57) lyfter att företag på en konkurrenskraftig arbetsmarknad behöver 

utveckla strategier för att framhäva sitt Employer Brand och därmed bli den arbetsgivare en 

arbetssökande väljer, för att på så sätt få ett försprång från andra företag. Sådana strategier 

benämns som Employer Branding. Employer Branding syftar till strategier och processer 

företaget använder för att identifiera och differentiera sig på arbetsmarknaden genom att på 

olika sätt erbjuda unika anställningsmöjligheter (Wilden et al. 2010 s 56). Lievens et al. 

refererad i Kashive & Khanna (2017) definierar Employer Branding på följande sätt: “employer 

branding is a specific form of managing corporate identities by creating both within and outside 

the firm an image of the firm as a distinct and desirable employer” (Kashive & Khanna 2017 s 

174). Med en aktiv Employer Branding-strategi kan företag i stor mån styra hur de vill 

presentera sig själva mot omvärlden och anpassa marknadsföringen beroende på målgrupp. 

Dock är företagets rykte och varumärke svår att kontrollera på alla plan, speciellt när negativa 

associationer börjat spridas (Wilden et al. 2010 ss 57-58). Hugod definierar Employer Branding 

som följande: “...arbetsgivares employer branding är egentligen det som medarbetare berättar 

för släkt, vänner och sitt nätverk IRL och i social media kring hur det är att jobba hos en viss 

arbetsgivare. Alla har ett employer brand vare sig man vill det eller inte” (Draftit 2017). Att 

kontrollera vad som berättas mellan en person till en annan eller vad som sprids i sociala medier 

är omöjligt, men att påverka och influera individers syn och åsikter är någonting företaget själva 

aktivt kan påverka (Wilden et al. 2010 s 58). Roper et al. (2013 ss 474-476) lyfter att 74 procent 

av arbetsgivare därmed upplever att det är lätt att skada ett företags rykte genom sociala medier, 

och tvekar därför att använda sig av det. 
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2.1.4 Employer Branding Framework 

Backhaus & Tikoo (2004 ss 505-506) förtydligar i nedanstående ramverk Employer Branding-

processen (Figur 1) både på ett internt och externt plan där de lyfter arbetet av Employer 

Branding som en trestegsprocess. 

 

 

 
Figur 1. Employer Branding Framework (Usberg & Clavijo-Retamales 2016 s 9) 

 

I steg ett (Employer Brand) utvecklar och fastställer företaget sitt värdeerbjudande grundat i 

företagskulturen, dess ledarstilar, förmåner etcetera. De skapar här en grund för dess Employer 

Branding-arbete. Följt i steg två angriper företaget relevant målgrupp, genom extern 

marknadsföring, med främsta syftet att attrahera kandidater men även att stärka produkt- och 

företagsvarumärket. Enligt ramverket ovan skapar en målgrupp associationer till företaget 

genom dess tidigare marknadsföring och information hen ackumulerat genom sociala medier, 

sitt nätverk etcetera. Associationerna kan vara allt från verbala till enbart en känslomässig 

reaktion och innefattar bland annat kännedom, upplevd kvalitet och lojalitet (Backhaus & Tikoo 

2004 ss 505-508). Dessa associationer är svåra för företag att kontrollera, likt Hugod nämnde i 

Draftit (2017). Vidare lyfter Backhaus & Tikoo (2004 ss 502-504) att utifrån associationerna 

och informationen skapar målgruppen därefter en bild (image) av företaget vilket är en 

avgörande faktor om målgruppen kommer se arbetsgivaren som attraktiv och därmed söka sig 

till arbetsgivaren eller inte (arbetsgivarens attraktivitet). Modellen lyfter även intern Employer 

Branding, vilket nämnt ovan denna studie ej fokuserar på och kommer därför inte att beskrivas 

djupare. 

 

2.1.5 Employer Brand Knowledge 

Kopplat till Backhaus & Tikoos (2004 s 505) ramverk (Figur 1) för den externa Employer 

Branding-processen lyfter Kashive & Khanna (2017 ss 174-175) Employer Brand Knowledge, 

det vill säga kännedom om arbetsgivarvarumärket, vilket Figur 2 visar. Modellen inkluderar 

tre dimensioner att ta i beaktning för att bygga en slagkraftig Employer Branding-strategi 

relaterat till rekrytering och arbetsgivarens attraktion på arbetsmarknaden. Employer Brand 

Knowledge syftar till  associationerna och medvetenheten kopplat till arbetsgivarvarumärket, 

vilket reflekteras i potentiella kandidater och anställdas minnen och associationer. Företaget 

bör därmed vara medvetna om vad/vilka de förknippas med och hur detta mottages av 
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målgruppen. Som nämnt tidigare menar Parment & Dyhre (2009 ss 87-88) att företaget bör ha 

identifierat sin identitet och kartlagt hur det ska förmedlas.  

 

 

Figur 2. Employer Brand Knowledge (Kashive & Khanna 2017 ss 174-176) (Egen bild) 

 

Kashive & Khanna (2017 ss 174-176) lyfter Employer Familiarity som den första dimensionen 

i Employer Brand Knowledge, vilken reflekterar nivån av medvetenhet och kunskap som 

potentiella kandidater har om företaget. Detta återspeglar dennes upplevda attraktion av 

företaget som arbetsgivare. Andra dimensionen är Employer Image, vilket innefattar de 

övertygelser kandidaterna har om företaget som arbetsgivare. Dessa övertygelser kan dels vara 

objektiva såsom lokaler, placering av kontor, storleken på företaget med mera. Det kan även 

innefatta kandidatens förväntningar på positionen i det specifika företaget gällande lön, 

förmåner, utvecklingsmöjligheter etcetera. Vidare fokuserar den tredje dimensionen på 

Employer Reputation, vilket refererar till ryktet eller den offentliga utvärdering företaget har 

som arbetsgivare och företag. Roper et al. (2013 s 474) menar på att ett företags rykte definieras 

utifrån karaktärsdrag, vilka är socialt konstruerade, baserade på företagets tidigare handlingar 

och offentlighet. 

 

Återkopplat till Roper et al’s (2013 ss 474-475) diskussion gällande sociala medier som 

verktyg, kan företag med kunskap om hur de effektivt skall använda sociala medier för att nå 

ut till vald målgrupp skapa Employer Brand Knowledge. Parment & Dyhre (2009 ss 86-87) 

menar på att risken att denna strategi får motsatt effekt är om företag misslyckar att fastställa 

sitt budskap och den bild de vill förmedla ut. Vidare kan avsaknaden av kunskap om 

målgruppens efterfrågan och krav på sin framtida arbetsgivare leda till negativa konsekvenser 

och att de förmedlar en bild som inte attraherar potentiella kandidater att söka sig till företaget.  

 

2.1.6 Varför Employer Branding?  

Flertalet studier har visat på att ett positivt och starkt rykte hos ett företag bidrar till fler 

jobbansökningar (Parment et al. 2017 ss 44-45). Företagets rykte spelar en extra stor roll för 

den yngre arbetskraften. Framförallt beror detta på att dessa individer tenderar att lägga tyngre 

vikt vid omvärldens åsikter där teknologin och sociala medier har gjort det möjligt för dem att 

snabbt ta del av andras synpunkter och uppfattningar om ett företag (Kashive & Khanna 2017 

ss 174-175). Wilden et al. (2017 ss 58-62) och Backhaus & Tikoo (2004 ss 502-504) menar på 

att länken mellan ledningen, HR- och marknadsföringsavdelningen här är avgörande då dess 

syfte och handlingar på marknaderna påverkar varandra i parallella processer.  Parment et al. 

(2017 ss 10-11) lyfter att avdelningarnas handlingar bör spegla företagets affärsstrategier och 

affärsmål och bör därmed bedriva ett kontinuerligt samarbete där de säkerställer att bilden de 

förmedlar går i linje med varandra. Wilden et al. (2010 s 58) hävdar vidare genom ett nära 

Employer Familiarity Employer Image Employer Reputation 
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samarbete mellan HR- och marknadsföringsavdelningen kan företaget ta tillvara på varandras 

kompetenser, erfarenheter och kunskaper för att vinna konkurrenskraft på vardera marknad.  

 

Det finns också ett tydligt samband mellan ett starkt Employer Brand och finansiella resultat. 

Ett starkt Employer Brand bidrar till en större träffsäkerhet och ökad möjlighet till att finna rätt 

arbetskraft snabbare. Således ägnas det mindre tid åt rekryteringsprocesser och därmed blir det 

möjligt att sänka kostnaderna, stärka kundens tillfredsställelse, uppnå högre kvalitet, öka 

konkurrenskraften och därmed bidra till att uppnå bättre finansiella resultat (Barrow & Mosley 

2005 ss 158-162). Ett aktivt och starkt Employer Branding har även visat sig reducera 

personalomsättningen och sjukskrivningar, vilket ytterligare blir en produktions- och finansiell 

fördel för företaget (Parment et al. 2017 ss 8-9). Däremot, som nämnt ovan, kan en satsning på 

Employer Branding byggd på tunn eller felaktig kunskap om målgruppen bli kostsam, snabbt 

skapa negativa associationer och rykten vilket reducerar antalet ansökningar för öppna 

jobbpositioner. Likt marknadsföring för produkter är grundarbetet viktigt likväl kreativitet för 

att särskilja sig på marknaden och på så sätt vinna kunder, i detta fall talangfulla medarbetare 

(Parment & Dyhre 2009 ss 85-88).  

 

Som ovan diskuterat, är det viktigt för företag att känna och förstå sin målgrupp för att lyckas 

attrahera den. Beskrivet i kapitlet ovan syftar denna studie till den talangfulla arbetskraften som 

individer med relevant universitetsutbildning födda inom Generation Y eller Z, vilka utgör de 

studien ämnar att uttala sig om. Nedan följer därför en redogörelse av generationsteorier och en 

teoretisk kartläggning rörande Generation Y och Z:s karaktärsdrag och värderingar.  

 

2.2 Hofstedes organisations- och kulturteorier 

För att skapa en bättre förståelse för hur kultur speglar en individs beteende- och tankemönster 

använder vi oss av Hofstedes teorier inom ämnet. Detta ser vi kan bidra till att läsaren kan 

koppla generationsteorier och dess bakomliggande faktorer vilka utgör generationernas olika 

värderingar och beteendemönster, vilket beskrivs mer utförligt i kommande avsnitt. Hofstede 

(2011 ss 20-23) förklarar att alla individer har ett mönster av känslor, tankar samt möjliga sätt 

att agera, vilket är resultatet av allt man lärt sig under sin livstid. Inom socialantropologin, det 

vill säga vetenskapen om mänskliga samhällen, är “kultur” ett samlingsnamn för de mönster av 

känslor, tankar och sätt att agera en människa har. Vidare förklarar Hofstede att en stor del av 

inlärningen sker under de första åren i livet eftersom att man är mest mottaglig för anpassning 

och inlärning under denna period (Hofstede 2011 ss 20-23; Ungdomsstyrelsen 2004).  

 

De sociala miljöer vi har vuxit upp i påverkar i stor utsträckning våra känslor, tankar och sätt 

att agera, det vill säga vår kultur. Hofstede kallar detta “mental programmering”, vilket han 

beskriver börjar i familjen och fortsätter vidare i skolan, omgivningen, ungdomsgrupper, 

arbetsplatsen och samhället vi lever i (Hofstede 2011 ss 20-22). Människor som lever i samma 

sociala miljö har delvis en gemensam kultur och kulturen utgörs av det sociala spelets oskrivna 

regler (Ester et al. 2006 ss 20-21; Hofstede 2011 ss 20-22). På så sätt är kultur någonting man 

lär sig med tiden och härrör inte från våra gener, utan istället den sociala miljön vi kommer 

ifrån (Hofstede 2011 ss 40-41).  
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Vidare beskriver Hofstede (2011 s 73) organisationskulturer som ett separat fenomen som 

särskiljer sig från nationalkulturer1. En organisationskultur kan ses som ett socialt system men 

på grund av att organisationens medlemmar inte vuxit upp i den får den en annan beskaffenhet 

än en nationalkultur. Hofstede (2011 s 425) menar på att våra värderingar redan är fast 

förankrade när vi kliver in i en organisation och att organisationskulturer således är ytligare än 

nationalkulturer. Vidare beskriver Hofstede (2011 ss 422-423) att begreppet 

organisationskultur inte har en standarddefinition men att de flesta människor anser att den är 

socialt konstruerad, det vill säga skapad och bevarad av gruppen människor i organisationen, 

samt svårföränderlig. Hogan & Coote (2014 s 1610) menar även på att organisationskulturer 

ofta speglas i en organisations kommunikation genom normer och beteendemönster. Hofstede 

definierar organisationskultur som följande: “Den kollektiva mentala programmeringen som 

särskiljer en organisations medlemmar från en annan organisations medlemmar” (Hofstede 

2011 s 423). Emellertid upprätthålls kulturen inte enbart av dess medlemmar utan även samtliga 

parter som samspelar med organisationen. För att kunna påverka medarbetares beteende menar 

Hogan & Coote (2014 s 1610) att ledare kan betona vissa värderingar och skapa normer som 

motsvarar det förväntade beteendet hos dess anställda.   

 

2.3 Generationer och generationsteori 

Generationer definieras och kategoriseras av året individerna föds och är vanligtvis ett spann 

mellan 20-30 år, vilket speglar den ungefärliga tiden då en person växer upp och får barn 

(Schewe et al. 2013 s 4). Carolyn et al.  (2001 s 8) förklarar att varje generation är en 

identifierbar åldersgrupp som delar historiska erfarenheter, vilket leder till att varje generations 

tidsspann förkortas eftersom att takten av förändring accelererar. Att hantera de olika 

generationerna är ett utav arbetsmarknadens största utmaningar och det handlar om att hjälpa 

arbetsteam att skifta från dåtid till framtid med ökad snabbhet, kreativitet och nya sätt att 

samarbeta (Martin et al. 2006 s 28). Castellucci et al. (2018 s 187) menar på att företag på 

dagens arbetsmarknad bör skapa en förståelse och ökad kunskap kring de nya generationerna 

för att kunna hantera de utmaningar som den nya gruppen av individer medför. 

 

För att kunna förhålla sig till de förändringar av kulturer som nya generationer medför nämns 

ofta generationsteorier (Ester et al. 2006 ss 20-21). I en sådan teori förklaras skiftet av kulturella 

inriktningar och beteendemönster genom ersättning av att nya generationer träder fram. De nya 

generationerna präglas av att ha andra normer, tankar, värderingar och livsstilar jämfört med 

tidigare generationer. Ester et al. (2006 ss 20-21) förklarar vidare att trots att en grupp av 

individer är födda runt samma tid behöver inte det innebära en känsla av tillhörighet och 

solidaritet. Däremot kan en grupp som utsätts för liknande sociala, kulturella, ekonomiska och 

politiska händelser under de formativa åren (16-29 år) bidra till att politiska värderingar, sociala 

och kulturella attityder formas i liknande riktning (Ungdomsstyrelsen 2004; Ester et al. 2006 ss 

20-21). Schewe et al. (2013 ss 3-4) menar även på att de värderingar man utvecklar tillsammans 

med de individer man vuxit upp med kommer att vara relativt stabila genom livet.  

                                                           
1 Den kollektiva programmering av intellektet som sker när man växer upp i ett visst samhälle 

(Hofstede 2011 s 583). 
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Twenge (2017 ss 8-9) förklarar problematiken kring att undersöka generationer när de är i olika 

stadier i livet. Vissa studier ämnade att förstå generationer kan vara missvisande då de 

undersökt en specifik generation under en viss tidsepok, exempelvis när den generationen har 

familj och barn, och försöker jämföra den gruppen med en yngre generation som är i ett annat 

stadie i livet. På så vis kan skillnaderna mellan generationerna istället spegla ålder och vart i 

livet de befinner sig och därmed inte vad som karaktäriserar den specifika generationen. Därför 

krävs det att insamlingen av data sker under en längre period för att på så sätt kunna ge en rättvis 

bild och jämförelse av generationerna, oavsett livsstadie och ålder (ibid). Thanakorn (2018 ss 

83-86) menar på att ytterligare problematik ligger i att lyckas hantera generationers olikheter, 

vilket kräver en rannsakan av den egna individen och kräver en insikt i att vi måste acceptera 

förändring för att maximera integreringen av generationer.  

 

2.3.1 Vilka är Generation Y?      

Generation Y:s tidsspann sträcker sig från år 1978 till 2000, däremellan beskrivs flera möjliga 

alternativ (Carolyn et al. 2001 s 8). Schewe et al. (2013 s 5) menar på att Generation Y är födda 

år 1981 och får medhåll av Thanakorn (2018 s 83) som anser att tidsspannet är mellan år 1981 

till 1996. I denna studie kommer Generation Y att omfatta individer födda från år 1978 fram 

till år 1994 för att ta samtliga definitioner kring tidsspannet i beaktning. Utöver Generation Y 

kallas gruppen även för Millennials, Generation www, the Digital Generation och Echo-

Boomers. Det är diskuterbart vilken den vanligaste benämningen är, antingen Generation Y 

(Carolyn et al. 2001 s 6) eller Millennials (Twenge 2017 s 7). En förutsättning för att använda 

termen Generation Z är att den föregående generationen benämns som Generation Y (Twenge 

2017 s 7), vilket är anledningen till att denna studie benämner gruppen av individer Generation 

Y.  

Generationen sägs ha formats av att att ha varit i framkant av den ständigt utvecklande 

teknologin. Johnson (2015 s 5) menar på att gruppen från en tidig ålder har anpassat sina liv till 

teknologin och på så vis blivit experter inom området. Författaren menar på att de karaktäriseras 

av ambition, är framgångsdrivna, kommunikativa samt besitter ett globalt perspektiv. Studier 

visar att generationen i högre utsträckning är mångkulturell i jämförelse med de föregående 

generationerna, Generation X (1965-80) och Baby Boomers (1945-64) (Thanakorn 2019 s 83-

86; Schewe et al. 2013 s 5). Debashish (2017 s 7) påstår å andra sidan att generationen är lata 

och impulsiva med en låg arbetsmoral och avsaknad av respekt gentemot ledningen. Vidare 

menar författaren att generationen accepterar auktoritet, men endast under en begränsad tid. 

Martin et al. (2006 s 55) menar på att Generation Y från ung ålder har fått höra av föräldrar, 

lärare och andra vuxna i sin omgivning att de kan göra en förändring i världen, vilket de redan 

har bevisat att de kan. De sägs vara en oerhört socialt medveten generation som arbetar hårt för 

att motverka bland annat den negativa k limatpåverkan och fattigdom. Schewe et al. (2013 ss 

13-14) menar på att Generation Y:s uppväxt har speglats av terrorism, skolskjutningar, droger 

med mera vilket har påverkat generationen till att värdera fysisk trygghet i högre utsträckning.  
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2.3.2 Generation Y:s värderingar i och förväntningar på arbetslivet 

Forskning visar att tack vare goda kunskaper inom teknologin är det enkelt för generationen att 

använda nya verktyg och de besitter även en hög acceptans för förändring. De föredrar att ha 

roligt, leva för stunden och undviker i så stor mån som möjligt att planera för långt fram in i 

framtiden. Vidare visar studier att de föredrar utmanande arbetsuppgifter, kreativitet, frihet och 

flexibilitet (Martin et al. 2006 s 58). I arbetslivet är det viktigt för Generation Y att arbeta med 

stimulerande arbetsuppgifter och om de upplever en känsla av fångenskap väljer de ofta att 

kliva åt sidan (Bencsik 2016 ss 92-93). Martin et al. (2006 s 57) menar att Generation Y vill 

arbeta med kunniga och engagerade medarbetare samt tjäna mycket pengar innan de fyllt 30 år. 

Vidare visar tidigare studier att de vill kunna välja vilken bransch de ska arbeta i samt utföra 

meningsfulla arbetsuppgifter. Utöver det menas det på att generationen uppskattar mångfald i 

större utsträckning än tidigare generationer (Schewe et al. 2013 s 5; Thanakorn 2018 ss 83-86).  

 

Thanakorn (2018 s 84) har utvecklat strategier för att förstå Generation Y:s typiska 

karaktärsdrag och se dem som styrkor och inte svagheter. Främst handlar det om att fokusera 

på inkludering eftersom att generationen via sociala medier har utformat en ny typ av 

delaktighet och deltagande i sociala grupper. Författaren menar på att de har ett behov av att 

tillhöra någonting samt få sina åsikter hörda, därav föredrar de att arbeta i team (Thanakorn 

2018 s 84; James 2017 s 6). Som ledare är det därför viktigt att lyssna på denna grupp utan att 

döma deras perspektiv. Även om generationen föredrar elektronisk kommunikation visar 

forskning att de ändå kräver en mänsklig interaktion och personlig uppmärksamhet (James 2017 

s 7; Thanakorn 2018 s 84). Vidare sägs generationen vara vana vid bekräftelse, vilket en ledare 

bör ta i beaktning och tydligt klargöra för generationen när feedback utges samt vad feedbacken 

kommer att innehålla. Feedbacken bör kretsa kring utföranden och bör vara rak, frekvent och 

konstruktiv (James 2017 s 6; Thanakorn 2018 s 84). James (2017 ss 6-9) menar även på att 

Generation Y föredrar en informell kommunikation och besitter en lättvindig inställning 

gentemot ledningen. Ledaren ges respekt genom utförandet av arbetet, och inte för befattningen. 

Vidare visar undersökningar att generationen föredrar att hålla en ärlig och öppen diskussion, 

även om det visar på en sårbarhet hos endera part (Thanakorn 2018 ss 83-86). Generation Y 

förväntar sig även respekt och erkännande tillbaka från ledning, i större utsträckning än tidigare 

generationer (James 2017 s 8).  

 

Kultalahti & Viitala (2014 ss 575-576) menar på att ett tråkigt arbete med rutinartade 

arbetsuppgifter kan leda till minskad motivation för Generation Y. Vidare menar författarna på 

att Generation Y förlorar sin motivation i ett arbetsklimat med dålig kommunikation, mycket 

konflikter eller för hög konkurrenskraft. Generationen stannar inte heller på en arbetsplats under 

en alltför lång tidsperiod då de föredrar nya och intressanta projekt. Johnson (2015 s 7) menar 

vidare på att Generation Y strävar efter att inspirera till stora förändringar i framtiden. De vill 

ha arbeten som bidrar till samhället eftersom att generationen generellt besitter en hög moral, 

är socialt ansvarsfulla och medvetna (James 2017 s 6). Tidigare undersökningar visar att 

generationen vill motverka sociala orättvisor och att det är viktigt med förståelse kring hur deras 

arbete kommer att påverka samhället och hur de når fram till de resultat som eftersträvas 

(Thanakorn 2018 ss 83-86; Debashish 2017 s 16; James 2017 s 6). Därför menar Thanakorn 
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(2018 ss 83-86) på att är det viktigt för ledningen att tydligt klargöra vad arbetet har för 

samhälleliga konsekvenser och på så sätt motivera de anställda. Författaren menar även på att 

Generation Y kräver en arbetsplats som är öppen för teknologi och utmaningen ligger i att 

företag ständigt håller sig uppdaterade i förändringarna. Martin et al. (2006 ss 58-59) menar 

vidare på att Generation Y har höga förväntningar på den organisation de arbetar för, dess 

ledning och medarbetare, men även på sig själva. Avslutningsvis värderar de att arbeta för en 

organisation som respekterar miljön, tar hand om sina medarbetare samt skapar meningsfulla 

produkter eller tjänster i kombination med att de ger tillbaka till samhället.   

 

2.3.3 Vilka är Generation Z? 

I linje med föregående generation råder en oenighet bland forskare rörande årsspannet då 

Generation Z är födda. Twenge (2017 s 7) och Bencsik et al. (2016 s 92) definierar Generation 

Z som födda från år 1995 medan Ozkan & Solmaz (2015 s 477) hävdar att Generation Z 

inkluderar individer födda år 2000 och framåt. Desai & Lele (2017 s 805) menar på att de första 

i Generation Z föddes år 1990. Generation Z omfattar i denna studie den grupp som är födda 

från år 1995 fram till år 2010 för att även här ta nämnda definitioner av tidsspannet i beaktning, 

samt för att sammankoppla detta med Generation Y. Generation Z,  även kallade Generation i, 

iGen (Twenge 2017 ss 10-11) eller Generation C (connected) efterträder Generation Y och är 

idag på inmarsch på arbetsmarknaden (Singh 2014 s 63; Ozkan & Solmaz 2015 s 477). Likt 

oenigheter gällande åldersspannet, råder även viss splittring rörande generationens 

karaktärsdrag. Detta kan delvis bero på att en stor del av Generation Z fortfarande befinner sig 

i ungdomsåren 16-29 år och är i ett skede i livet där de utvecklar och stadgar sina grundläggande 

värderingar samt formas utifrån dess omgivning och händelser. Först i vuxen ålder när dess 

personlighet och värderingar är mer grundade kan omvärlden tydligare karaktärisera 

generationen (Ungdomsstyrelsen 2004). Ytterligare en anledning till splittringen är teknologins 

framväxt mellan år 1990-2010 då individer från samma generation vuxit upp i olika grader av 

teknologisk användande och möjligheter (Twenge 2017 s 20). Forskare är dock eniga om att 

Generation Z är födda in i teknologin, vilket man idag tydligt kan se i dess relation till teknik, 

internet och hantering av information (Twenge 2017 ss 50-52; Kirchmayer et al. 2017 ss 174-

175; Singh 2014 s 59; Desai & Lele 2017 ss 802-803).  

 

Studier visar att Generation Z är uppväxta i ett individualiserat samhälle, konstant med 

telefonen närvarande, och har därmed ständig information om och kontakt till hela världen. De 

sägs vara entreprenöriella, hälsomedvetna, tekniskt skickliga, snabblärda och flexibla (Twenge 

2017 s 186; Singh 2014 s 59; Ozkan & Solmaz 2015 ss 477-480; Ungdomsbarometern 2018). 

I jämförelse med tidigare generationer påstås de vara mer medvetna och öppna individer, födda 

in i ett samhälle med större olikheter vilket stadgat en hög grad av acceptans gentemot mångfald 

och olikheter, men som samtidigt bidragit till en hög press på dem att själva utveckla sin egna 

“unika” identitet (Twenge 2017 ss 11-13; Ungdomsbarometern 2018). En orolig värld och ett 

rörligare och mer splittrat politisk system har bidragit till att Generation Z sägs ha utvecklat ett 

starkt kritiskt och rationellt tänkande där det är viktigt att bidra till en bättre och mer 

inkluderande värld. Generation Z påstås även vara den mest informerade generationen rörande 

samhället och samhällsproblem, vilket bidragit till att de är oroliga för dess framtid samtidigt 

som de är mer involverade och passionerade över samhällets utmaningar vid en tidigare ålder, 
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framförallt jämställdhet och miljöfrågor (Bencsik et al. 2016 ss 93-94; Ungdomsbarometern 

2018).  

 

Twenge (2017 ss 3, 48) menar på att Generation Z växer upp och mognar generellt senare än 

tidigare generationer. De sägs förbli barn och ungdomar, med en rädsla för att bli vuxen. Studier 

har visat att i jämförelse med Generation Y, arbetar i genomsnitt hälften så många Generation 

Z:s vid sidan av studierna, och de som arbetar gör det i lägre grad. Detta kan leda till att när 

individerna senare kliver in på arbetsmarknaden efter examen kan de ha begränsade eller inga 

arbetserfarenheter. Det kan bli påtagligt i dess beteende och handlande på arbetsplatsen, vilket 

i sin tur ställer högre krav på organisationer och framförallt chefer att hantera den eventuella 

bristen av erfarenhet (ibid).  

 

2.3.4 Generation Z:s värderingar i och förväntningar på arbetslivet 

Forskning visar att Generation Z väljer utbildning utifrån hur arbetsmarknaden ser ut och spås 

se ut i framtiden, för att säkra sin ekonomiska framtid. Föregångaren Generation Y växte upp 

med en tro på att mål och drömmar var möjliga att nå medan Generation Z är mer realistiska 

och praktiska med fokus på att tjäna pengar. De lägger därför sina drömmar och passioner åt 

sidan som hobbys och fokuserar på att utbilda sig och arbeta för att uppnå ekonomisk trygghet 

i högre utsträckning (Twenge 2017 ss 172-173, 179-181). Bencsik et al. (2016 s 94) menar å 

andra sidan på att Generation Z väljer yrke och arbetsuppgifter utifrån sig själva framför att 

följa strömmen alternativt välja karriärväg utifrån andras åsikter.  

 

I takt med att gig-ekonomin2 växer starkare och arbetsmarknaden blir allt mer osäker är lönen 

och tryggheten mer avgörande för Generation Z snarare än huruvida intressant arbetet i sig är 

(Tronsor 2018 ss 181-184; Twenge 2017 ss 179-181). Fratričová (2018 ss 32-33) lyfter i en 

studie rörande Generation Z:s arbetsmotivation att arbetsuppgifterna är avgörande för huruvida 

de är motiverade att stanna hos arbetsgivaren och sin position. Blir arbetet för repetitivt och 

ointressant, är risken hög att den anställde väljer att lämna. Vidare sägs kulturen och kollegorna 

vara viktiga för att Generation Z ska känna sig motiverade i sitt arbete följt av att en för hög 

arbetsbelastning kan ha en stark negativ påverkan på dess motivation. Kopplat till Twenge 

(2017 ss 172-173) ovan, sägs balansen mellan arbete och fritid vara viktig för att behålla en 

anställd och dess motivation och lojalitet gentemot arbetsgivaren enligt Fratričová (2018 ss 32-

33).  

 

En studie från Ungdomsbarometern (2018) visar att Generation Z värderar den sociala 

gemenskapen, att man trivs och har kul med kollegorna värderas högre än intressanta 

arbetsuppgifter. Ozkan & Solmaz (2015 ss 476- 480) menar på att de drivs av teamarbete och 

en trivsam organisationskultur. Behovet av glädje och social gemenskap på arbetsplatsen är så 

pass viktigt att Generation Z är redo att söka sig till en ny arbetsplats om de upplever att detta 

inte uppfylls. I kontrast menar Twenge (2017 ss 71-72) att Generation Z, i motsats till 

                                                           
2 En ny arbetsmarknad med tillfälliga arbetare, så som frilansande, egenföretagare, projektanställda 

eller konsulter som åtar sig projekt/uppdrag, det vill säga “gig” hos olika arbetsgivare (Tronsor 2018 

ss 181-184).   
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Generation Y, bryr sig mindre om fysisk social interaktion och gemenskap. Ska de samarbeta 

gör de detta helst virtuellt. Som tävlingsinriktade individualister menar författarna på att 

Generation Z fokuserar på sitt eget arbete och egna prestationer snarare än gruppens (Bencsik 

et al. 2016 ss 94-96). Dock betonar Twenge (2017 s 182) att ungdomarnas grad av intresse för 

fysisk social interaktion på arbetet är kopplat till dess ålder snarare än generationen de tillhör. 

Bencsik et al. (2016 s 94) lyfter vidare i motsats till Twenge (2017 ss 309-311) att trots den 

mobila användningen för kommunikation söker Generation Z fysisk kontakt och 

kommunikation öga mot öga i viktigare diskussioner och de skilda förväntningarna på 

kommunikationen från föregående generationer kan bidra till konflikter i  kommunikationen. 

Bencsik et al. (2016 ss 103-104) och Twenge (2017 ss 309-311) menar därför att det blir 

viktigt att balansera och inkludera den teknologiska och den fysiska kommunikationen då 

Generation Z förväntar sig att kommunikationen ska vara rak och effektiv.  

 

Singh (2014 s 60) lyfter i en studie från USA att 72 procent av gymnasieeleverna och 64 procent 

av universitetseleverna vill starta ett eget företag i framtiden. Författaren menar på att de har ett 

entreprenöriellt förhållningssätt med fokus på innovation och att kunna känna sig “fri” i sin 

anställning, dock med ett underliggande behov av säkerhet och bekvämlighet. Genom att få 

agera entreprenöriellt sägs Generation Z uppleva en känsla av ägandeskap och möjlighet till 

påverkan i organisationens utveckling och beslut (ibid). Generation Z:s engagemang för arbetet 

ökar då de känner att de har en röst och påverkan i organisationen och i dess arbete. Studier 

visar att de söker sig till arbeten som ger dem möjligheten att bidra, påverka, verka innovativt, 

leda och lära. Nämnt ovan upplevs Generation Z vara fokuserade på att själva vinna och prestera 

vilket de får utrymme för genom ett entreprenöriellt och fritt förhållningssätt i arbetet (Bencsik 

et al. 2016 ss 94-96). Generation Z sägs vara positiva till förändring, duktiga på att anpassa sig, 

driva snabba förändringar och de förväntar sig en arbetsplats som ständigt förändras och 

utvecklas (Bencsik et al. 2016 s 94).  

 

Vidare upplevs Generation Z vara duktiga på att sammanfatta en stor mängd information, 

processa den och snabbt agera utifrån informationen. De har ständigt tillgång till information 

för att utveckla nya färdigheter genom olika plattformar, på mobilen, datorn eller surfplattan. 

De sägs även ha ett behov av att ständigt lära sig nya saker och informationen hur de ska göra 

detta ska vara lättillgänglig och kortfattad (Singh 2014 ss 61-62). Bencsik et al. (2016 ss 94-95) 

menar på att de kommer förutsätta att effektiva och uppdaterade tekniska verktyg och lösningar 

finns hos sin framtida arbetsgivare i det dagliga arbetet. Samtidigt menar författaren på att 

Generation Z högt värderar en balans mellan arbete och privatliv samt stabilitet i arbetet. 

Twenge (2017 ss 182-183) menar på att generationen anser att arbetet ska vara utmanande och 

utvecklande men vill inte att arbetet ska vara det centrala i livet, såvida de inte arbetar med sin 

hobby. De vill arbeta för att kunna leva och ta tillvara på sin fritid.  

 

Även om smartphonen och sociala medier tagit över stor del av Generation Z:s interaktion och 

fysiska sociala umgänge är de som nämnt ovan uppväxta i ett individualistiskt samhälle och 

kräver därmed att få känna sig speciella, inkluderade och värderade som individer (Desai & 

Lele 2017 ss 806-807). Detta ställer högre krav på ledningen och framförallt HR, då de 

exempelvis bör fokusera på det fysiska mötet och personen i rekryteringsprocessen snarare än 
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en online-ansökan (Parment et al. 2017 ss 91-93). Ozkan & Solmaz (2015 s 480) lyfter i en 

studie att 61 procent av Generation Z har höga krav på att chefen ska lyssna och värdera dess 

idéer. Parment et al. (2017 ss 91-92) uttrycker att för att både attrahera, men framförallt behålla 

Generation Z, måste cheferna ge individerna utrymme att vara kreativa och trots deras unga 

ålder, inkludera dem i beslutsfattandet och att de ser varje enskild individ och dess kvalitéer. 

 

2.3.5 Likheter och olikheter mellan Generation Y och Z  

I en omvärld som snabbt förändrats och utvecklats de senaste årtionden har både Generation Y 

och Z klivit in på arbetsmarknaden med nya utmaningar för organisationen och dess ledare 

(Twenge 2017 ss 10-11). Singh (2014 s 61) menar på att Generation Y vuxit upp i 

övergångsfasen gällande den teknologiska och allt mer globala utvecklingen medan Generation 

Z har vuxit upp under en tidsperiod där största delen av övergången varit fullbordad. Detta leder 

till att generationerna karaktäriseras likartat men att de trots detta skiljer sig åt på vissa plan. 

Olikheterna sägs i de flesta fall handla om att Generation Z har tagit karaktärsdraget ett steg 

längre än Y (ibid). Singh (2014 ss 59-62) och Bencsik (2016 s 480) menar på att båda 

generationerna vill ha ett meningsfullt arbete och genom arbetet och fritiden, bidra till en bättre 

värld. De är tekniskt smarta, kreativa, flexibla, anpassningsbara och positivt inställda till 

förändring. De vill ha en rak och ärlig kommunikation med kontinuerlig feedback samt besitter 

ett starkt behov av att få göra sin röst hörd med möjligheten att kunna påverka. Vardagen ska 

vara effektiv och arbetet ska vara utmanande. De båda generationerna behöver därför en chef 

som låter dem arbeta fritt men som samtidigt stöttar dem (ibid). 

 

Singh (2014 ss 60-62) menar på att Generation Z är individualister i högre grad och allt mer 

rationella än Generation Y. Vidare menar författaren att Generation Z är mer entreprenöriella 

jämfört med Generation Y, dock råder här en oenighet kring detta. Twenge (2017 ss 186-187) 

menar på att Generation Z är mindre troliga att starta sitt egna företag, jämfört med tidigare 

generationer när de befann sig i samma ålder. Denna nedåtgående trend startade med 

Generation Y och fortsätter nu med Generation Z. Att starta ett eget företag är starkt förknippat 

med en risk, vilket Generation Z inte upplevs vara villiga att ta i lika stor utsträckning som 

tidigare generationer.  

 

Singh (2014 ss 60-62) menar vidare på att Generation Z har ännu större behov av att känna 

frihet i sin anställning. Båda generationerna förväntar sig en platt organisation, med en nästintill 

obefintlig hierarki, men Generation Z upplevs ha allt sämre tålamod gällande auktoritet och att 

rätta sig in i ledet. Generation Y sägs ha ett större behov av fysisk social interaktion än 

Generation Z och de har därför även olika syn och attityder rörande teamarbete och hur de ska 

genomföras (Twenge 2017 ss 71-72). Generation Y sägs även anse att teamwork är nyckeln till 

framgång medan Generation Z inte lägger lika stor vikt vid det (Bencsik et al. 2016 s 480). 

Författaren menar även på att Generation Z har vuxit upp i en värld med resurser och teknologi 

som inte var tillgänglig för Generation Y, vilket gör att de är ännu snabbare och mer pålästa. 

De påstås även ha en allt större öppenhet för olikheter och mångfald, jämfört med Generation 

Y, då det inte är en fråga som diskuteras utan ses som en självklarhet idag. Generation Z upplevs 

leva mer för nuet i jämförelse med Generation Y och är även till viss del mindre 



18 

 

 

tävlingsinriktade (Bencsik et al. 2016 ss 479-480). Singh (2014 s 61) menar även på att 

Generation Z har vuxit upp med högre krav från föräldrarna medan Generation Y har vuxit upp 

med föräldrar som försatt dem med tron på att “allt är möjligt”.  

 

2.3.6 Hypoteser  

Utifrån ovanstående teoriavsnitt har vi formulerat sex hypoteser vilka syftar till att ställa 

Generation Y och Z mot varandra i den första och andra frågeställningen. Detta ligger till grund 

för att besvara den sista frågeställningen. Följande hypoteser diskuteras och besvaras i studiens 

Resultatkapitel på sida 29-41. 

 

Hypotes 1: Generation Y har valt yrkesinriktning baserat på dess intresse i jämförelse 

med Generation  Z som baserat valet på att kunna uppnå en högre lön och därmed högre 

grad av ekonomisk stabilitet. 

 

Hypotes 2: Generation Z planerar i högre utsträckning att starta ett eget företag i 

framtiden jämfört med Generation Y.  

 

Hypotes 3: Generation Y värderar en nära och fysisk kontakt med sina kollegor i högre 

utsträckning än Generation Z. 

 

Hypotes 4: Båda generationerna värderar utvecklingsmöjligheter i stor utsträckning.  

 

Hypotes 5: Både Generation Y och Z föredrar att kommunicera och motta feedback på 

liknande sätt i arbetet.  

 

Hypotes 6: Generation Z lägger större vikt vid hur de blir behandlade i 

rekryteringsprocessen jämfört med Generation Y som lägger större vikt vid företagets 

värderingar. 
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3. Metod  

 

I följande avsnitt redovisas studiens tillvägagångssätt vid insamling och bearbetning av 

empirin. Vi kommer att redovisa val av metod, undersökningsens ansats, framtagande av 

tidigare forskning och utformning av enkät. Vidare redovisas studiens instrument, population 

och urval, bortfall och databehandling. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion 

innehållandes reliabilitet och validitet samt etiska överväganden. Genom kapitlet motiveras 

samtliga val under undersökningens gång för att läsaren ska få en förståelse för studiens 

tillvägagångssätt.   

 

 

3.1 Val av metod  

Vi har valt att använda en kvantitativ forskning i form av enkätundersökning för att nå ut till ett 

bredare spann av både Generation Y och Generation Z för att kunna jämföra de två 

generationerna. Eliasson (2018 ss 27-28) menar på att kvantitativa metoder är ett sätt att samla 

in kvantitativ empiri och en utav de vanligaste insamlingsmetoderna är enkäter. I vår 

undersökning har vi valt att använda ett webbaserat statistikprogram, vilket Larsen (2009 ss 25-

26) förklarar är fördelaktigt vid analyserande av material eftersom att det är tidsbesparande 

samt ger en god sammanfattning av undersökningens resultat. För att kunna besvara våra 

frågeställningar ansåg vi att en enkätundersökning var ett bra instrument för att få en bredare 

kunskap om Generation Y och Generation Z, vilket även möjliggjorde en jämförelse mellan de 

två generationerna.  

 

3.2 Undersökningsansats  

Inför kursstart var vi i kontakt med NAM vilka vi i denna studie samarbetat med. Genom 

personliga kontakter med företaget har en diskussion kring ämnet ägt rum och i samråd 

verkställdes idén och tillvägagångssättet. NAM uttryckte en önskan av att få en fördjupad 

förståelse av de yngre generationerna och vad dessa individer anser intressant och attraktivt 

hos en arbetsgivare, vidare även för att förstå vilka faktorer i Employer Branding-strategier 

som blir viktiga för att attrahera dessa individer. Som nämnt i Bakgrunden på sida 1 fokuserar 

denna studie inte på att utvärdera och analysera NAM:s attraktionskraft gentemot de valda 

generationerna då informationen endast ligger till grund för vidare undersökningar. Utifrån en 

dialog med NAM och Karlstads universitet kunde vi fastställa studiens syfte och med den 

insamlade empirin utformade vi en enkät som skickades ut elektroniskt till dels anställda på 

företaget samt individer som har visat intresse för organisationen genom att söka lediga 

positioner på företaget.  
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Genom att ta del av och använda oss utav NAM:s databas kunde vi nå ut till delar av den utvalda 

populationen genom att begränsa åldersspannet 1978 till 2010. På så sätt kunde vi försäkra oss 

om att studien begränsades till individer tillhörande antingen Generation Y eller Generation Z. 

Efter en tid in i processens gång insåg vi att vi inte fått in tillräckligt med svar från Generation 

Z för att kunna jämföra de två generationerna. Då vi besitter ett relevant personligt 

internationellt nätverk för studien valde vi att skicka ut enkäten via privata meddelanden på 

sociala medier till individer från dels Generation Y men framför allt Generation Z med relevant 

utbildning. Detta beskrivs mer utförligt i avsnitt Population och Urval på sida 24-25. 

 

3.3 Framtagande av tidigare forskning 

Under studiens gång har vi tagit del av tidigare forskning inom generationsteorier, Hofstedes 

organisations- och kulturteori, Generation Y, Generation Z och Employer Branding genom att 

söka efter peer-reviewed artiklar och vetenskapliga tidskrifter. Vi har använt oss av Google 

Scholar och Karlstads universitets databas för att finna tillförlitliga källor. Sökord vi använt är 

exempelvis “Generation Z”, “millennials”, “Generation Z”, “iGen”, “Hofstedes Work Values” 

“Employer Branding”, “work values” “employee expectations” och “Employer Brand”. 

Nämnda ord har kombinerats för att finna källor som motsvarar undersökningens syfte. Den 

använda litteraturen har vi funnit på Karlstads universitetsbibliotek. 

 

3.4 Utformning av enkät         

Instrumentet som användes i studien är en webbenkät som ämnar beskriva vilka värderingar 

och förväntningar Generation Y och Generation Z har på dagens arbetsmarknad och 

arbetsgivare. Vidare utformades enkätens frågor utifrån den insamlade teoretiska empirin som 

beskrivs under kapitlet Teoretisk Referensram. Tidigare forskning kring Generation Y och 

Generation Z har haft stor vikt vid utformandet av frågor då vi har velat testa den Teoretiska 

referensramen mot denna grupp av individer. Vidare har vi tagit del av tidigare forskning inom 

Employer Branding vilket vi väljer att mäta i frågor rörande generationernas preferenser. 

Genom att studera vad som skulle få dem att välja eller inte välja en arbetsgivare och varför 

kan vi på så sätt samla in empiri att grunda förståelsen för de viktiga faktorerna i Employer 

Branding-strategier ämnade att nå ut till de ovannämnda generationerna. Enkäten utformades 

på engelska då vårt urval till stor del utgjordes av flertalet nationaliteter. Genom att utforma 

enkäten på engelska kunde vi därmed nå ett bredare urval av respondenter. 

 

3.4.1 Variabler för att besvara frågeställningar och hypoteser   

Enkäten utformades utifrån olika variabler, utnämnda i relation till studiens syfte, 

frågeställningar och tillhörande hypoteser. Som nämnt ovan har hypoteserna utformats utifrån 

studiens teoretiska referensram, vilka ligger till grund för enkätens frågor. För att kunna 

analysera och besvara frågeställningarna samt hypoteserna kartlades variabler vilka utgjorde 

fokusområden i vår enkätundersökning. Vidare utformades enkäten i olika sektioner utifrån 

frågeställningarna där respondenterna först fick besvara frågor rörande dess värderingar, följt 

av vad de attraheras samt inte attraheras av hos sin framtida arbetsgivare. Genom dessa frågor 

samlades empiri in för att kunna besvara studiens frågeställningar. Hypoteserna stod i 

kombination med frågeställningarna centralt vid utformning av enkäterna, där vi ställde olika 
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variabler mot varandra för att i resultatet möjliggöra en analys och besvarande av samtliga 

hypoteser.   

 

3.4.2 Bakgrundsvariabler  

Enkäten innehöll totalt 26 frågor varav 3 bakgrundsvariabler som bestod av åldersspann, 

utbildningsnivå och kön. I enkätformulärets inledning och avslutning fanns frågor kopplade till 

nämnda bakgrundsvariablar. Bakgrundsvariabeln ålder fanns med i enkätformuläret för att 

kunna säkerställa om respondenten tillhörde Generation Y eller Generation Z. Vidare innehöll 

formuläret frågor kring utbildning för att se om respondenten innefattade den grupp av individer 

som studien syftar till att uttala sig om, det vill säga individer med universitetsutbildning inom 

business, ekonomi, juridik, HR och marknadsföring. Avslutningsvis säkerställdes 

respondenternas kön för att undersöka om dessa bakgrundsvariabler kunde differentieras. 

Enkäten i sin helhet finnes som bilaga; Enkätformulär på sida 50-56. 

 

3.4.3 Variabler  

Resterande 22 frågor var som tidigare nämnt uppbyggda utifrån den Teoretiska referensramen 

och innefattar variablerna; värderingar, förväntningar, motivation och attraktion. Kopplat till 

variabeln värderingar ämnade enkäten att undersöka respondenternas drivkrafter rörande 

extraarbete under studietiden samt vilka faktorer de värderar och drivs av rörande dess 

arbetsgivare och arbetssituation. Gällande variabeln förväntningar efterfrågades 

respondenternas önskade anställningsform, organisationsstruktur och kommunikation. Därefter 

ställdes frågor rörande respondenternas motivation gentemot inriktning på dess utbildning, 

huruvida de önskar driva eget företag samt varför. Vidare ställdes frågor rörande feedback, dels 

hur ofta de önskar motta feedback samt i vilken form. Slutligen fick respondenterna besvara 

frågor rörande faktorer kopplade till dess attraktion gentemot en arbetsgivare. Främst 

behandlades variablerna utveckling, flexibilitet och ledarskap. Nedan följer exempel på frågor 

ställda i enkäten kopplade till ovanstående variabler och den teoretiska referensramen. 

 

Inledningsvis i enkätformuläret ställdes frågor gällande respondenternas koppling till 

extraarbete utöver studierna, där vi i den teoretiska referensramen har diskuterat att Generation 

Y har arbetat eller arbetar utöver studierna i högre utsträckning än Generation Z (Twenge 2017 

ss 3, 48). Vidare undersöks viljan att starta eget företag i framtiden och på vilka grunder man 

vill göra detta. Vi kopplar denna fråga till den Teoretiska referensramen där båda 

generationerna beskrivs vara entreprenöriella men uttrycker olika behov av trygghet i sin 

anställning. Därefter följer ett fokusområd (värderingar) i vår undersökning där respondenterna 

ska besvara vad de värderar hos en arbetsgivare vilka är kopplat till hypotes 1, 2, och 3, se sida 

29-34. Frågorna rörande dess värderingar ser vi möjliggör en analys gällande eventuella 

skillnader mellan generationerna och genom svaren urskilja vilka värderingar som skiljer 

generationerna åt. För att exemplifiera hur en typ av mätning av generationernas värderingar 

ser ut, se Figur 3.  
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Figur 3. Värderingsfråga enkät   

 

Vidare ställdes enkätfrågor rörande vad respondenterna attraheras av hos en arbetsgivare 

(variabeln attraktion), det vill säga vilka faktorer de ansåg viktiga för att väcka intresse för en 

specifik arbetsgivare. Dessa frågor är kopplade till studiens andra frågeställning samt hypotes 

4, 5 och 6, se sida 34-39.  

 

Vidare innehöll enkäten frågor kopplade till kommunikation. Utifrån den framtagna tidigare 

forskningen upptäcktes flera likheter mellan generationerna gällande kommunikationen och vi 

ville med vår enkätundersökning undersöka om det fanns några skillnader mellan 

generationerna. Kopplat till kommunikation bad vi respondenterna att besvara en fråga gällande 

hur ofta de föredrar att få feedback, vilket inspirerades av Kylmänen & Blomdahl (2018 s 38). 

Enkäten innehöll flertalet svarsalternativ för att de i högsta mån skulle passa ihop med frågorna. 

Bland annat förekom en femgradig skala där respondenten instruerades att ta ett 

ställningstagande kring arbetsrelaterade värderingar. Ytterligare svarsalternativ gav 

respondenten möjligheten att välja ut ett alternativ samtidigt som möjligheten gavs att besvara 

frågan i ett kommentarsfält, i fall då benämnda alternativ ej passade in hos respondenten. På så 

sätt hade respondenten möjlighet att yttra sin åsikt i bredare bemärkelse, om det passar bättre 

in på individens ståndpunkt. Vidare konstruerades svarsalternativ där respondenten fick välja 

ut flertalet alternativ utan inbördes ordning där de som bäst stämde in på individen, genom att 

exempelvis välja ut tre alternativ utav tio. På så sätt kunde vi få en tydligare bild av vad 

respondenten värderade allra högst, se exempel; Figur 4. I de fall en respondent ville uttrycka 

sig utöver deras tidigare ställningstagande gavs även möjligheten att framföra sina åsikter i den 

sista frågans kommentarsfält. Vi fick totalt in sex kommentarer.  
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Figur 4. Enkätfråga om faktorer vid val av arbetsgivare  

 

3.4.4 Pilotundersökning        

När enkätformuläret var färdigställt och innan den skickades ut till respondenterna genomfördes 

en pilotundersökning på oss själva för att kunna skapa en bild av hur enkäten upplevdes. 

Därefter gjordes ytterligare sex stycken pilotundersökningar i syfte att förbättra enkäten. Vi bad 

utomstående personer i vårt nätverk representativa för vårt urval att besvara enkäten. Barmark 

& Djurfeldt (2015 s 54) menar på att man säkerställer en hög reliabilitet, som beskrivs mer 

utförligt under rubriken Reliabilitet och Validitet på 27, om man genomför en pilotstudie. 

Författarna menar även på att det är fördelaktigt att välja ut personer som är så olika varandra 

som möjligt i avseenden relevanta för studien för att kunna maximera chanserna att finna 

eventuella problem. Pilotundersökningen genomfördes därför på sex personer med vitt skilda 

erfarenheter och åldrar. Vi valde även att inkludera personer med olika nivåer av 

engelskkunskaper för att mäta huruvida det engelska språket var tillräckligt lättbegripligt, då vi 

inte i förväg kunde förutse vilka engelskkunskaper potentiella respondenter besitter.  

 

Efter pilotundersökningarna gjordes en del ändringar i enkätens utformning. Dels adderades 

svarsalternativ, justeringar av obligatoriska svar samt viss ändring av frågeformulering. Utifrån 

pilotstudien kunde vi även skapa en tydligare bild över hur tidskrävande enkätstudien var för 

att inkludera den uppskattade tidsomfattningen i missivbrevet. Trost & Hultåker (2016 s 110) 

beskriver missivbrevet som det följebrev som medföljer frågeformuläret och förslagsvis kan 

det utgöra första sidan av enkäten. På så sätt kan respondenten enkelt gå tillbaka till första sidan 

för att läsa den information som utgavs. I missivbrevet i vår undersökning fan respoondenten 

information gällande enkätens syfte och att enkäten var frivillig samt anonym följt av varför vi 

har skickat ut enkäten till den specifika gruppen individer. I missivbrevet klargjordes enkätens 

koppling till NAM vilken i studiens början hade en mer central roll samt att vi hoppades att en 

klargjord koppling till organisationen skulle inbringa fler respondenter. Ta del av Missivbrevet 
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på sida 49. Under studiens gång insåg vi att omfattningen av studien inkluderande NAM var 

för bred. För att minimera risken att frångå studiens syfte valde vi därför att avgränsa studien 

ytterligare och därmed exkludera NAM i Resultatdelen. Vi såg att detta skulle bidra till en mer 

sammanhängade studie med en tydligare koppling till studiens syfte för läsaren att ta del av.  

 

3.5 Instrument  

Enkätundersökningen genomfördes i enkätprogrammet Survey&Report vilka studenter vid 

Karlstads universitet har tillgång till. Genom att använda nämnda verktyg hade vi möjligheten 

att begränsa antalet svarsalternativ samt reducerade risken att respondenterna missar att svara 

på vissa frågor, vilket förklaras ytterligare under Bortfall på sida 25-26. Barmark & Djurfeldt 

(2015 s 67) menar på att webbenkäten fördelaktigt kan tvinga respondenten att välja ett eller 

flertalet alternativ men däremot kvarstod problemet att respondenten kunde uppleva frustration 

om svarsalternativen inte stämmer in på dess situation. Vi har beaktat risken genom att dels ge 

möjligheten att på vissa frågor skriva in egna svar i kommentarsfältet samt att enkätens sista 

del gav utrymme för respondenten att skriva en generell kommentar. Trots dessa beaktningar 

kvarstod en risk att respondenterna kunde uppleva en frustration över att på vissa frågor inte 

kunna välja flertalet alternativ eller en avsaknad över att inte kunna skriva in en egen 

kommentar och att alternativen i dessa fall inte är tillräckligt uttömmande.   

 

Enkäten var webbaserad och kunde enkelt besvaras antingen på en dator eller mobiltelefon 

genom att respondenterna fick en länk skickad till sin mejladress. När enkätundersökningarna 

var genomförda i Survey&Report överfördes informationen till statistikprogrammet IBM SPSS 

Statistic Data Editor för att vidare analysera och jämföra olika variabler. Enkätundersökningen 

var frivillig och anonym, vilket respondenterna fick klargjort i inledningstexten som dyker upp 

på skärmen innan enkätundersökningen påbörjas. Genom att göra enkätundersökningen 

anonym menar Eliasson (2018 s 40) att det gör respondenterna mer benägna att svara på 

frågorna. Ytterligare förklaring kring hur vi analyserade det insamlade materialet finns under 

Databehandling på sida 26. 

 

3.6 Population och urval  

Eliasson (2018 s 43) beskriver populationen som den grupp du vill uttala dig om. Därmed blir 

populationen i vår undersökning individer från både Generation Y och Z, det vill säga individer 

födda från år 1978 till 2010, med relevant utbildning som ovan diskuterats. Eliasson (2018 s 

43) menar på att om populationen är anställda hos en arbetsgivare är det fördelaktigt att få hjälp 

av arbetsgivaren, vilket vi till viss del har fått i vår studie. Genom ett internt system kunde NAM 

välja ut relevanta potentiella respondenter utifrån nämnda utbildning- och ålderskrav. Vi fick 

sedan ta del av de potentiella respondenternas mejladresser för att på enklast sätt kunna kontakta 

dem för att genomföra enkätstudien. Via detta tillvägagångssättet skickades 1771 mejl 

innehållande en länk till enkätundersökningen. Enligt Larsen (2009 s 78) har vi på så sätt gjort 

ett godtyckligt urval, vilket är en typ av strategiskt urval. Vid godtyckliga urval väljer forskarna 

medvetet ut vilka som ska delta i undersökningen. Gemensamt är att respondenterna ingår i det 

rätta åldersspannet och med rätt utbildningsnivå och utbildningsinriktning. Av samtliga 
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enkätsvar uppgav två respondenter sig vara äldre än 41 år (födda innan 1978) och ingår därmed 

inte i urvalet, vilka i studiens resultat har exkluderats. 

 

Efter att första urvalet var genomfört och en ojämn fördelning av generationerna var konstaterad  

valde vi att göra ett andra urval, även här ett så kallat godtyckligt urval. För att nå ut till önskad 

målgrupp nyttjade vi vårt personliga internationella nätverk och genom det strategiska urvalet 

valde vi ut respondenter tillhörande relevant ålder och utbildning. På så sätt har denna studie 

använt ett godtyckligt urval i två omgångar för att kunna tillförsäkra läsaren ett mer tillförlitligt 

resultat. Vid det andra utskicket skickades enkäten ut till 98 personer. Att utföra ett godtyckligt 

urval i två omgångar ansågs vara nödvändigt för att analysera resultatet med tillförlitlighet. 

 

3.7 Bortfall 

Enligt Ejlertsson (2014 ss 13, 25-27) har problematiken kring bortfall ökat under de senaste 

decennierna och nästintill halverats, framförallt i västvärlden. På grund av detta är det oerhört 

viktigt att hantera bortfallsfrågan genom ökad medvetenhet och att hantera problematiken så 

väl som möjligt. Externt bortfall definieras som de individer som inte vill eller har möjlighet att 

medverka i studien överhuvudtaget (ibid). Av 1869 respondenter blev det externa bortfallet 

1770, vilket motsvarar 95 procent. Som nämnt ovan fick vi in två enkätsvar där respondenterna 

inte tillhörde rätt åldersspann och inkluderas därmed inte vid analyseringen av resultatet. 

Resultatdelen på sida 29-41 redovisar därmed 97 enkätsvar. På grund av det stora externa 

bortfallet finns en ökad risk för felaktiga generaliseringar av målgruppen (Ejlertsson 2014 ss 

26-27). Desto större bortfallet är, desto högre är risken, och författaren menar på att det är viktigt 

att inte nonchalera bortfallen. I vår undersökning har vi försökt att reducera bortfallet genom 

att motivera de potentiella respondenterna genom att genomföra undersökningen i samarbete 

med NAM, vilka har en stark etablering på marknaden som ett välkänt företag med goda rykten. 

Ejlertsson (2014 ss 25-27) menar på att ytterligare faktorer som kan öka svarsfrekvensen är att 

ha ett väl utfört enkätformulär. Vi har därför beaktat språket, frågorna och designen i enkäten 

för att göra formuläret så attraktivt, givande och enkelt som möjligt.  

 

Tidigt i processen insåg vi att det skulle bli en stor utmaning att få in önskat antal svar från 

enkätundersökningen. Detta kan delvis ha berott på att en stor andel av de potentiella 

respondenterna inte prioriterade att besvara en enkätundersökning av detta slag då det kan stjäla 

tid från deras vanligtvis stressiga arbetsdag. Vidare kan en anledning till det stora bortfallet vara 

att de upplevde att de själva inte fick ut någonting av värde från enkäten. Vi tror även att mejlet 

som skickades ut via Survey&Report kan ha upplevts som skräpmejl i och med att 

avsändaradressen var från en privat mejladress med ett namn som inte har någon koppling till 

NAM. Utan att läsa mejlet alternativt missivbrevet kunde potentiella respondenter därmed inte 

urskilja samarbetet med NAM i studien. Avslutningsvis har enkäten delvis skickats ut till 

personer som har sökt en tjänst men inte fått den, vilket kan ha bidragit till att personen inte var 

villig att besvara formuläret då de kan anse att de inte har eller vill ha någon vidare anknytning 

till företaget. I och med att det externa bortfallet i vår undersökning är så pass stort kan resultatet 

inte sägas vara generaliserbart och kan därmed inte anses vara representativt för hela 

populationen (Larsen 2009 s 38). Intern bortfall är de individer som har besvarat stora delar av 

enkäten förutom enstaka frågor (Ejlertsson 2014 ss 25-27). I vår studie uppstod ett bortfall på 
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totalt två frågor där vardera fråga hade ett internt bortfall på en procent, motsvarande en person 

per fråga. Genom att använda Survey&Report har vi haft möjligheten att begränsa antalet 

svarsalternativ samt reducerade risken att respondenterna missar att svara på vissa frågor genom 

att göra dem obligatoriska. Detta kan vara en av förklaringarna till att vårt interna bortfall näst 

intill är obefintligt.  

 

3.8 Databehandling  

Trost & Hultåker (2016 s 135) förklarar att webbenkäter har blivit allt vanligare och är ett 

kostnadseffektivt sätt att samla in data på. Dels beror det på en låg kostnad av distribution samt 

att svaren kan registreras enkelt via system. Författarna klargör att webbenkäter kräver tillgång 

till datorer eller mobiltelefon, vilket vi inte såg någon problematik i. Då samtliga respondenter 

på något sätt har varit i kontakt med NAM förutsatte vi att de har tillgång till antingen datorer 

eller mobiltelefoner. Enkäten skickades ut den 13/3-2019 och avslutades den 26/3-2019. När 

enkäten var avslutad och vi hade fått in ett tillräckligt stort antal svar att analysera överförde vi 

resultaten från Survey&Report till IBM SPSS Statistic Data Editor, följaktligen nämnt SPSS. I 

SPSS analyserades de inkodade svaren för att utläsa vilka samband olika variabler hade till 

varandra. Den främsta variabeln vi jämförde var åldersspannet (generationerna). Vid 

redovisning av resultatet har vi använt oss av korstabeller som i SPSS genererade procentsatser. 

Dessa procentsatser använde vi för att skapa egna diagram i Excel.  

 

3.9 Metoddiskussion 

Eventuella metodproblem som kan uppstå genom att använda en kvantitativ ansats med 

enkätformulär som tillvägagångssätt är att informationen man möjligtvis behöver till studien 

för en fördjupad förståelse inte är tillräcklig (Larsen 2009 ss 26-27). Författaren menar även på 

att risken med felaktiga slutsatser kan öka genom användning av en kvantitativ metod jämfört 

med en kvalitativ metod. Detta kan bero på att man inte har kunnat ställa alla frågor man borde 

ha ställt i kombination med ett för tunt underlag. Vi har beaktat eventuella risker med att 

använda en kvantitativ ansats i form av enkätundersökning genom ett noggrant förarbete och 

väl utformade frågor. Dock kvarstår risken att vår studie inte kommer att resultera i en fördjupad 

förståelse, däremot skapar det en bred förståelse av ämnet (Eliasson 2018 s 30).  

 

Vidare kan ett metodproblem uppstå genom att respondenterna valts ut via NAM:s databas där 

den yngsta respondenten endast är 18 år. Detta tror vi beror på att en stor andel av individer 

från Generation Z ännu ej avslutat sina studier och klivit in på arbetsmarknaden som studerats 

i denna studie. Med tanke på studiens andra urval kunde en större andel enkätsvar från 

Generation Z analyseras vilket har skapat en jämnare fördelning mellan generationerna. Ändock 

analyserades fler enkätsvar från Generation Y jämfört med Generation Z. I Resultatdelen 

redogörs därför den empiriska insamlingen från de två generationerna separat för att läsaren 

tydligt ska förstå skillnader och likheter mellan generationerna. Däremot bör läsaren ta i 

beaktning att andelen respondenter från Generation Z är färre och kan därmed inte anses vara 

lika tillförlitlig som resultatet kring Generation Y.  

 

Ytterligare ett metodproblem som kan uppstå är att enkäten är skriven på engelska, vilket kräver 

goda engelskkunskaper för att kunna förstå frågorna och dess svarsalternativ. Om en individ 
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besvarar enkäten utan att fullständigt förstå frågorna eller svarsalternativen kan det leda till ett 

mindre tillförlitligt resultat. Genom att göra en pilotundersökning på personer med olika 

engelskkunskaper försökte vi att reducera denna risk, dock förstår vi att problemet kan kvarstå. 

Vidare ser vi ett metodproblem i att besvara 26 frågor, vilket kan anses långt och tidskrävande 

och kan leda till att respondenterna tröttnar. Om respondenterna tröttnar kan detta leda till att 

de klickar i svar utan eftertanke alternativt inte hittar ett alternativ som passar individen. I ett 

försök att förebygga detta har vi utformat ett enkätformulär med omväxlande frågor samt 

flertalet konstruktioner av svarsalternativ. Därefter lade vi till kommentarsfält på flertalet frågor 

samt möjlighet att skriva en kommentar om enkäten för att försöka se till att respondenten är 

aktiv i sitt besvarande. Ytterligare ett metodproblem är icke fullständiga eller oärliga svar, vilket 

vi försökte förebygga genom att enkäten genomfördes anonymt. 

 

Med tanke på att studiens första urval inte genererade tillräckligt många enkätsvar för en 

tillförlitlig analys valde vi att även göra ett andra godtyckligt urval. Det första urvalet 

genererade i hög utsträckning svar från Generation Y och vi valde därför att i det andra urvalet 

fokusera på att få in respondenter från Generation Z. Genom urvalet fick vi in tillräckligt många 

respondenter för att kunna analysera materialet och ställa olika variabler mot varandra. 

Problemet som kan uppstå med ett sådant andra urval är att generaliseringen av resultatet kan 

ha påverkats, eftersom att det andra urvalet utgjordes av vårt personliga internationella nätverk. 

I och med det godtyckliga urvalet i kombination med studiens stora externa bortfall kan studien 

inte sägas vara generaliserbar. Med ovan diskussion i beaktning bör studiens resultat dock ej 

förkastas då  respondenterna tillhör populationen vi ämnat att uttala oss om, och resultat har 

därmed en hög relevans gentemot studiens syfte.  

 

3.10 Reliabilitet och validitet  

Komplexiteten i att göra en undersökning med tillförlitligt resultat förklaras av Trost & 

Hultåker (2016 s 61). Reliabilitet innebär att undersökningen är tillförlitlig och att mätningen 

är stabil med en likartad situation för samtliga respondenter. Vidare menas att reliabiliteten ska 

tillförsäkra att mätningen ska kunna uppnå liknande resultat vid en förnyad mätning. 

Reliabiliteten bestäms utifrån hur mätningarna har utförts och hur noggrann bearbetningen har 

varit. I vårt enkätformulär har vi ställt flera frågor för att mäta samma variabel, vilket Eliasson 

(2018 s 15) menar på kan öka reliabiliteten. Vi har således förberett undersökningen väl och 

säkerställt att samtliga instruktioner är tydliga för att undvika eventuella missförstånd. Däremot 

ser vi att en faktor som kan påverka reliabiliteten i vår undersökning är att vi inte har kunnat 

undersöka individer från Generation Y och Generation Z när de befinner sig i samma ålder och 

i samma stadie i livet. I och med detta kan vi inte fullständigt uttala oss om skillnaderna eller 

likheterna mellan generationerna beror på vilken generation de tillhör eller om det istället är 

kopplat till vilken ålder de befinner sig i. Detta problem diskuteras av Twenge (2017 ss 8-9) 

som förklarar att det finns en problematik i att undersöka generationer när de är i olika stadier 

i livet. För att kunna ge en rättvis bild av generationerna, oavsett livsstadie och ålder, krävs det 

att insamlingen av data sker under en längre period. Då vi inte har haft den tid som krävs för att 

göra en undersökning i dess storlek diskuterar vi kring detta under Förslag på framtida 

forskning på sida 44. Vidare ser vi att tillgången till urvalet kan vara ytterligare en faktor som 

kan påverka reliabiliteten. Vi har haft förmånen att samarbeta med NAM samt nyttjat vårt egna 
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internationella nätverk vilken kan vara svår för framtida forskning att åtkomma. På grund av 

komplexiteten att göra en ny mätning med liknande urval kan detta leda till en lägre reliabilitet 

då det inte går att tillförsäkra liknande resultat vid en ny undersökning.  

 

Eliasson (2018 s 16) förklarar vidare om begreppet validitet som handlar om att man verkligen 

undersökt det som syftet utgör. Validiteten är således beroende av vad undersökningen mäter 

och för att kunna uppnå en hög validitet bör man reda ut sin frågeställning och därmed ha en 

klar bild av vad man vill uppnå med undersökningen. Vid insamlandet av data är det viktigt att 

kontrollera informationen samt att den är giltig. Genom att ha haft en kontakt på NAM samt 

Karlstads universitet som granskat vårt enkätformulär innan utskick har vi därmed försökt att 

kontrollera informationen. Trost & Hultåker (2016 s 63) förklarar vidare att reliabiliteten kan 

vara hög trots att validiteten är låg på grund av att man kan uppnå tillförlitlighet genom att mäta 

något annat än det man avsett att mäta. I vår undersökning anser vi dock att vår reliabilitet är 

lägre än validiteten. Reliabiliteten anser vi vara lägre än validiteten på grund av att vi inte kan 

tillförsäkra att en likartad mätning kommer att få samma utfall om den genomförs igen. 

Validiteten anser vi vara högre än reliabiliteten då vi från start har haft en klar bild av vad vi 

vill undersöka, och har därmed sett till att studiens gång, enkätutformning och kontakt med 

respondenter har varit linjerad med syftet. På så sätt ser vi att undersökningen lyckats mäta det 

som den var avsedd till.  

 

3.11 Etiska överväganden      

Eftersom att all forskning aktualiserar etiska frågeställningar finns både överenskommelser och 

lagar kring hur forskare ska förhålla sig till sammanhang och individer som studeras (Lind 2014 

ss 133-135). De bakomliggande faktorerna till att forskningsetiken existerar beror på att 

vetenskapens eller samhällets kunskapsintressen inte får påverka medverkande negativt. Etiska 

frågor gällande frivillighet, konfidentialitet, anonymitet och integritet är vanligt förekommande 

inom samhällsvetenskaplig forskning som ofta uttrycks i form av fyra krav. Först och främst 

ska de medverkande respondenterna informeras om undersökningens syfte. Därefter ska de ge 

sitt samtycke till deltagande samt möjlighet att avbryta medverkan. Vidare ska personuppgifter 

behandlas på ett hänsynsfullt sätt samt det empiriska materialet ska bevaras så att obehöriga 

inte får tillgång till det. Vidare har det stor betydelse att forskningsarbetet genomförs på ett 

systematiskt sätt för att kunna tillförsäkra ett tillförlitligt resultat samt att genomförandet 

presenteras på ett klart och tydligt sätt (ibid). 

 

Vi har tillämpat informationskravet genom att uttryckligen beskriva syftet med undersökningen 

i missivbrevet vi skickat till samtliga potentiella respondenter. Vidare beskrevs det tydligt att 

medverkan var anonym. Samtyckeskravet beaktades genom att vi tydligt klargjorde att 

medverkan var frivillig. Eftersom att respondenterna klickade på länken och valde att besvara 

enkätformuläret uttryckte de på så vis sitt samtycke till att besvara enkäten. Vidare fanns 

möjligheten att avbryta enkäten vid önskad tidpunkt. De personuppgifter samt empiriska 

material vi samlat in har behandlats på ett respektfullt sätt genom att endast studiens författare 

har tagit del av informationen samt att data insamlats via SPSS, rekommenderat av Karlstads 

universitet. På så sätt har informationen inte kunnat spridas vidare till obehöriga parter.   
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4. Resultat & Analys  

 

I detta kapitel presenteras studiens resultat och analys genom diagram och figurer utifrån 

insamlad empiri. Kapitlet inleds med en redogörelse av bakgrundsvariablerna och är vidare 

uppdelad i avsnitten; Generation Y och Z:s värderingar i arbetslivet, vad som attraherar 

Generation Y och Z att söka sig till ett företag samt vilka faktorer som blir viktiga i ett Employer 

Branding-arbete. Dessa studeras främst utifrån en uppdelning mellan Generation Y och 

Generation Z för att kartlägga likheter och olikheter. Kopplat till frågeställningarna och 

studiens analys diskuteras även studiens hypoteser. Vardera avsnitt diskuterar och analyserar 

empirin i relation till den teoretiska referensramen. Samtliga siffror som redovisas i flytande 

text är avrundade i heltal. 

 

4.1 Bakgrundsvariabler 
Den främsta bakgrundsvariabeln i studien var ålder där vi utifrån ett åldersspann delade upp 

respondenterna i två kategorier; Generation Y och Generation Z. I studien deltog totalt 99 

respondenter varav 64 procent uppgav sig tillhöra Generation Y och 36 procent tillhörde 

Generation Z. Vidare fick respondenterna besvara vilket kön de identifiera sig som, vilken 

utgjorde den andra bakgrundsvariabeln. Könsfördelningen visade att 60 procent av 

respondenterna identifierade sig som kvinnor och 38 procent som män, följt av två procent av 

respondenterna som identifierade sig som annat än kvinna eller man. 

 

Den sista bakgrundsvariabeln var utbildning, inkluderande utbildningsinriktning och 

utbildningsnivå. Utifrån studiens syfte analyserades dessa variabler i en jämförelse mellan 

Generation Y och Generation Z och har därför separerat de två generationernas resultat. Inom 

Generation Y hade 48 procent en kandidatexamen och 45 procent en masterexamen. Inom 

samma generation fanns även ett bortfall på en person (motsvarande två procent), vilken av 

någon anledning valt att inte svara på frågan. Inom Generation Z hade 80 procent en 

kandidatexamen och nio procent en masterexamen. Detta tror vi i stor utsträckning kunnat bero 

på att Generation Z ej har hunnit avsluta en masterutbildning på grund av sin ännu unga ålder, 

snarare än ett ointresse för att vidareutbilda sig till högre utbildningsnivå.  

 

Resultatet rörande bakgrundsvariabeln utbildning grundlägger svaret till Hypotes 1: Generation 

Y har valt yrkesinriktning baserat på dess intresse i jämförelse med Generation Z som baserat 

valet på att kunna uppnå en högre lön och därmed högre grad av ekonomisk stabilitet. 

Resultatet visade att de bakomliggande motivatorerna till valet av utbildningsinriktningen inom 

Generation Y och Z är likartade. Den främsta anledningen var att största delen av 

respondenterna ansåg utbildningen var intressant följt av att resterande del av respondenterna 

ansåg utbildningen vara meningsfull. Kopplat till dess utbildning fick respondenterna även 

svara på om de hade arbetat samtidigt som de studerade samt varför. Inom Generation Y uppgav 

85 procent av respondenterna att de arbetat medan de studerat och 77 procent av Generation Z. 

Dock skiljer den huvudsakliga motivatorn till arbetet mellan generationerna åt där Generation 

Y främst har arbetat för att bygga erfarenheter medan Generation Z motiverats av att tjäna 

pengar i högre utsträckning. På så vis kan vi därmed konstatera att Hypotes 1 inte går i linje 
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med studiens resultat och kan därmed ej verifieras. Eftersom att Generation Z visade en större 

motivation till att tjäna pengar kan det ligga till grund för att de vill skapa ekonomisk stabilitet 

genom arbete, vilket bidrar till att Hypotes 1 ej bör förkastas.  

 

4.2 Generation Y & Z:s värderingar i arbetslivet 

I följande avsnitt besvarar vi frågeställningen: Finns det några skillnader gällande vad 

Generation Y och Generation Z med en pågående alternativt avslutad utbildning inom business, 

ekonomi, juridik, HR och marknadsföring söker och värderar hos sin framtida arbetsgivare?  

 

I enkätformuläret fick respondenterna besvara vilka faktorer de ansåg var de tre viktigaste (av 

tio alternativ) när de väljer en arbetsgivare. I nedanstående diagram (Diagram 1) visas 

fördelningen mellan Generation Y och Z samt vad som skiljer dem åt vid valet av en 

arbetsgivare. 

 

Diagram 1. Resultat av de viktigaste faktorerna vid val av arbetsgivare (presenteras i procent). 

  
 

Diagram 1 visar att de två generationerna värderade ovanstående alternativ någorlunda lika, 

men med vissa undantag. Generation Z värderade att ha roligt på arbetet i aningen högre 

utsträckning jämfört med Generation Y. Som nämnt i den teoretiska referensramen påstår 

Fratričová (2018 ss 32-33) att Generation Z motiveras av att ha roligt på arbetet och att det är 

avgörande för att generationen ska trivas på en arbetsplats. Vidare visar diagrammet att 

Generation Z värderade att ha bra kollegor på sin arbetsplats någorlunda högre än Generation 

Y. Detta går i linje med den framtagna teoretiska forskningen vilken lyfter att Generation Z 

anser att kollegor är viktiga för motivationen (Fratričová 2018 ss 32-33). Martin et al. (2006 s 

57) påstår att Generation Y istället vill arbeta med kunniga medarbetare, vilket kunde ligga till 
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grund för att Generation Y i vår undersökning valde att värdera andra faktorer i relation till 

goda kollegor.  

De två sista staplarna i Diagram 1 visar att Generation Y värderade att finna meningsfullhet i 

sitt arbete någorlunda högre än Generation Z. Enligt Martin et al. (2006 s 57) motiveras 

Generation Y av att utföra meningsfulla arbetsuppgifter vilket understryker att resultatet 

därmed går i linje med teorin. Avslutningsvis visade Generation Z i ovanstående diagram att de 

värderade att arbeta i en bransch de anser vara intressant i högre utsträckning än Generation Y. 

Detta resultat kopplar vi till Bencsik et al. (2016 s 94) som menade på att Generation Z söker 

en arbetsplats som ständigt utvecklas och förändras medan Martin et al. (2006 s 57) lyfte att 

generationen vill kunna ha möjligheten att välja vilken bransch de vill arbeta i. Vi ser här en 

koppling till faktorn; att ha roligt på och i arbetet, vilket Generation Z uppgav vara högre 

värderade än Generation Y, i och med att en intressant bransch även kan leda till ett större 

intresse och engagemang gentemot sina arbetsuppgifter.  

 

Vidare fick respondenterna rangordna de tio ovannämnda alternativen utifrån en skala 1-10, där 

ett utgjorde den minst viktiga värderingen och tio den viktigaste. Endast en skalnivå fick 

användas per alternativ för att säkerställa att resultatet är tillförlitligt. För att kunna utvisa 

resultatet i denna fråga valde vi att välja ut den skalnivå (1-10) som merparten av generationen 

hade valt. Resultatet visade tydligt att meningsfullhet i arbetet värderades högt av båda 

generationerna även här. Generation Y valde detta alternativ som den 3:e viktigaste faktorn 

(skalnivå 7) i sitt arbete medan Generation Z rangordnade det som den allra viktigaste (10) 

faktorn. Vidare bekräftade resultatet att båda generationerna värderade att ha roligt i arbetet. 

Gällande flexibilitet av arbetstid och arbetsplats värderade Generation Y detta alternativ högre 

där lika stor andel har rangordnat detta på fjärde (6) som andra (8) plats. Generation Z ansåg 

att  denna typ av flexibilitet var aningen mindre viktigt och placerade det som den 5:e viktigaste 

faktorn. En underliggande faktor till resultatet ser vi kan vara att Generation Y är äldre och 

befinner sig  i ett annat stadie i livet, eventuellt med familj och andra prioriteringar i jämförelse 

med Generation Z. De lägger kanske därmed vikt vid att kunna arbeta på en arbetsplats med 

hög grad av flexibilitet. Gällande alternativet att arbeta utanför kontoret uppvisade båda 

generationerna att det är en utav de minst viktigaste faktorerna, i relation till resterande 

alternativ.  

 

Vidare i enkätformuläret fick respondenterna även rangordna vikten av goda kollegor, vilket 

tydligt framgick var väldigt viktigt för Generation Y, vilka ansåg detta som en av den mest 

avgörande och viktiga förväntningen på sin arbetsgivare och arbetsplats. För Generation Z 

visade det sig att goda kollegor inte var av lika stor vikt vid denna specifika fråga då de 

rangordnat detta som tredje minst viktig. Ovanstående resultat bekräftar till viss del Hypotes 2: 

Generation Y värderar en nära och fysisk kontakt med sina kollegor i högre utsträckning än 

Generation Z. Däremot blir det viktigt att ta i beaktning att resultatet från Diagram 1 (viktigaste 

faktorerna vid val av arbetsgivare) visade att Generation Z värderade bra kollegor någorlunda 

högre än Generation Y. Två olika frågor gällande samma värdering (kollegor) uppvisade två 

olika resultat vilket bidrar till att Hypotes 2 endast kan verifieras till viss del. Däremot kunde 
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vi med hjälp av resultatet konstatera att båda generationerna värderade en nära och fysisk 

kontakt i hög utsträckning.  

 

Vidare ämnar vi att diskutera Hypotes 3: Generation Z planerar i högre utsträckning att starta 

ett eget företag i framtiden jämfört med Generation Y. Då den teoretiska referensramen lyfter 

att både Generation Y och Z är entreprenöriella fick respondenterna flertalet frågor i 

enkätformuläret rörande entreprenörskap, ambitionen att starta eget företag samt 

bakomliggande motivatorer. Dessa frågor låg även till grund för utformandet av Hypotes 2 som 

besvaras nedan. Twenge (2017 ss 186-187) menade på att Generation Z är entreprenöriella men 

att de i jämförelse med andra generationer är mindre benägna att starta eget företag. Singh (2014 

ss 60-62) menade å andra sidan på att Generation Z är mer entreprenöriella än Generation Y. 

Resultatet visade att cirka hälften, 47 procent, av Generation Y hade en ambition att starta eget 

företag i framtiden, medan en något lägre procentandel, 37 procent, av Generation Z bar på 

samma ambition. Samtidigt upplevde 49 procent av respondenterna från Generation Z sig 

osäkra på om de vill starta eget företag i framtiden, jämfört med 31 procent från Generation Y. 

Respondenterna i enkätformuläret fick besvara varför de vill starta eget företag, vilket visas i 

nedanstående tabeller rangordnat från den främsta anledningen inom generationen till den minst 

värderade. Den främsta anledningen är placerad högst upp i tabellen för vardera generation.  

 

Figur 5. Resultat av motivatorer till egenföretagande 

  

Av fem möjliga alternativ värderade de två generationerna faktorerna på aningen olika vis. 

Följande procentsatser som nämns är beräknade på andelen som svarat ”Ja” på frågan om de 

vill starta ett eget företag i respektive generation. De som ej varit intresserade av att starta ett 

eget företag har därmed inte svarat på frågan. Från Generation Y uppgav 41 procent att de ville 

starta eget företag för att kunna arbeta med sitt eget intresse, vilket 31 procent från Generation 

Z värderade som näst viktigast. Vidare ansåg 46 procent från Generation Z att den viktigaste 

motivatorn för dem att starta eget företag var att de ville uppnå flexibilitet i sitt arbete, vilket 

värderades som näst viktigast för 31 procent från Generation Y. Faktorer som högre lön och att 

vara sin egen chef placerades som minst viktiga för Generation Z, därmed presenteras de på 

samma plats i Figur 5. Resterande alternativ värderades någorlunda lika mellan generationerna. 

En utav respondenterna i studien kommenterade följande: “I would like to start a company with 

friends. I think I would find it meaningful, enjoyable and enriching (knowledge and money).” 

Generation Y

Eget intresse 

Flexiblitet 

Meningsfullt arbete 

Vara sin egen chef 

Högre lön

Generation Z

Flexiblitet 

Eget intresse 

Meningsfullt arbete

Högre lön

Vara sin egen chef
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Respondenten tror vi menade på att drivkraften att starta ett eget företag grundade sig i att det 

skulle upplevas meningsfullt och roligt samtidigt som hen ökade sin kunskap och tjänade mer 

pengar. Utifrån studiens resultat kan vi inte verifiera Hypotes 3, då Generation Y uppgav att de 

i högre utsträckning skulle kunna tänka sig att starta ett eget företag. Vi tror att resultatet kan 

ha en koppling till att generationen har arbetat under en längre period och har kunnat etablera 

sig på arbetsmarknaden i högre utsträckning än Generation Z. Vidare tror vi att Generation Y 

med stor sannolikhet känner sig mer trygga att använda sin kunskap, sitt nätverk och 

erfarenheter till att starta ett eget företag. Vidare visade resultatet att en stor andel av Generation 

Z var osäkra på om de vill starta eget företag, vilket vi tror är någonting som kan komma att 

klargöras för individerna i framtiden. Osäkerheten tror vi kan grunda sig i att generationen ännu 

inte etablerat sig på arbetsmarknaden och därmed inte klarlagt tydliga målsättningar inför 

karriären. Generation Z anses även i den teoretiska referensramen vara mer realistiska i sin 

läggning vilket vi även tror kan ha spelat in i resultatet då de eventuellt inte vill ta för stora 

risker, vilket egenföretagande kan innebära. 

 

I relation till frågeställningen framkom följande resultat som inte har någon vidare koppling till 

utformade hypoteser. Däremot fann vi nedanstående resultat ändå vara intressant för läsaren. I 

enkätformuläret ställdes följande alternativ mot varandra gällande föredragna 

organisationsstruktur; platt organisation med nära kontakt till ledning och beslutsfattande eller 

en hierarkisk organisation med möjligheten att klättra till en högre position. Från både 

Generation Y och Z var det 74 procent som uppgav att de önskar arbeta i en platt 

organisationsstruktur medan resterande 26 procent föredrog en hierarkisk. Resultatet gick 

därmed i linje med resonemanget fört av Bencsik et al. (2016 s 94) som menade på att båda 

generationerna söker en platt organisation. Detta tror vi delvis handlar om att, framför allt 

Generation Y, visade en stark entreprenörell sida vilket vi tror kan härledas till att generationen 

vill vara med och påverka och själva kunna styra över sitt arbete. Vidare kan vi koppla resultatet 

till att båda generationerna accepterar olikheter och främjar allas lika värde i större utsträckning, 

vilket kan leda till en svårare acceptans gentemot den rangordning som ofta visas i hierarkiska 

organisationer. Som nämnt ovan i den teoretiska referensramen menar Singh (2014  ss 60-62) 

på att Generation Z har ett sämre tålamod gällande auktoritet och att rätta sig in i ledet, vilket 

vi anser stärker vårt argument för att generationen föredrar en platt organisationsstruktur. 

 

Nedan sammanfattas besvarandet av frågeställningen: Finns det några skillnader gällande vad 

Generation Y och Generation Z med en pågående alternativt avslutad universitetsutbildning 

inom business, ekonomi, juridik, HR och marknadsföring söker och värderar hos sin framtida 

arbetsgivare? Vi kan konstatera att Generation Y har arbetat utöver studierna för att bygga 

erfarenhet i jämförelse med Generation Z som istället har motiverats av att tjäna pengar, vilket 

kan härledas till en strävan efter att bygga sin egna ekonomiska stabilitet. Vidare fann 

Generation Y meningsfullhet i arbetet vara viktigare än Generation Z, som istället värderade att 

ha roligt på arbetet i högre utsträckning samt att arbeta i en bransch de ansåg intressant. 

Resultatet visade även att Generation Y värderade flexibilitet av arbetstid och arbetsplats i 

högre utsträckning än jämförd generation som å andra sidan värderade att ha bra kollegor på 

sin arbetsplats högre. Anledningen till att Generation Y skulle vilja starta ett eget företag beror 

på möjligheten att arbeta med sitt intresse, istället för Generation Z som främst hade motiverats 
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av flexibilitet. Som nämnt i den teoretiska referensramen konstaterar vi att de båda 

generationerna i många fall är lika varandra, men att skillnader existerar och de märkbara 

olikheterna har redovisats i detta avsnitt. 

 

4.3 Faktorer som attraherar Generation Y alternativt Z till en arbetsgivare  
I följande avsnitt besvaras frågeställningen: Vilka faktorer attraherar Generation Y och Z till 

en arbetsgivare och vad skiljer dem åt? 

Vidare följt utifrån generationernas värderingar syftar studien till att skapa förståelse för vilka 

faktorer som attraherar Generation Y och Z till en arbetsgivare. För att besvara frågeställningen 

fick respondenterna flertalet frågor rörande sina förväntningar på sin framtida arbetsgivare 

kopplat till vad som skulle få dem intresserade av en specifik arbetsgivare. Bland annat fick 

respondenterna i frågan: Hur viktiga är följande förväntningar på din framtida arbetsgivare? 

möjligheten att välja de fem viktigaste förväntningarna de själva bar på utifrån 14 olika 

alternativ, vilka redogörs i stapeldiagrammet nedan i Diagram 2.   

 

Diagram 2. Resultat av förväntningar på framtida arbetsgivare (presenteras i procent) 

 

 
 

Likt i föregående avsnitt, valde vi att separera svaren från Generation Y och Generation Z för 

att tydligare utgöra eventuella skillnader. Majoriteten av respondenterna från Generation Y och 

Z uppgav att utvecklingsmöjligheter är den främst avgörande förväntningen de har på sin 

arbetsgivare. Respondenter från Generation Y i relation till Generation Z har uppgivit att ett 

coachande ledarskap är dubbelt så viktigt för dem. En respondent citeras: “...to have a company 

or an organisation where people share the same mindset, work towards the same objective in 

rather a smaller group, with less restrictions and where creativity doesn’t have strict borders”. 

Vi tror att respondenten menade att företag borde dela attityder och målsättningar för att 
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upplevas som en attraktiv arbetsgivare. Att hen ville arbeta för en arbetsgivare där samarbete 

är kärnan i arbetet, där kollegor delar kunskap och anställda får utvecklas genom att utmanas 

och möjligheten att själva få testa sig fram. Vidare uppgav Generation Z att de bar på liknande 

förväntningar som Generation Y, där utvecklingsmöjligheter och ett bra samarbete mellan 

kollegor och chefer är av stor vikt. Generation Z har även uppgett att varierande arbetsuppgifter 

är en allt viktigare förväntning i dess arbete i jämförelse med Generation Y. Detta stärker 

återigen Fratričovás (2018 ss 32-33) påstående att Generation Z värderar att ha roligt på arbetet 

för att trivas, då tråkigt arbete i stor utsträckning sammankopplas med repetitivt arbete. För att 

verifiera svaren från respondenterna fick de även besvara frågan med motsatt fokus, det vill 

säga vad som skulle få dem att inte välja en arbetsgivare vilket presenteras i Diagram 4 på sida 

37. Här framgick det att Generation Y även här uppgav att dåliga utvecklingsmöjligheter var 

en avgörande faktor, men att ointressanta arbetsuppgifter och en för låg lön var mer avgörande. 

Även Generation Z styrker ovanstående resultat, där ointressanta arbetsuppgifter var högst 

avgörande följt av dåliga utvecklingsmöjligheter. 

 

Med ovan resultat kunde vi därmed dra slutsatsen och verifiera Hypotes 4: Båda generationerna 

värderar utvecklingsmöjligheter i stor utsträckning. Det framgår tydligt att båda generationerna 

har lagt stor vikt vid utvecklingsmöjligheter, där de får utrymme att pröva sig fram i arbetet i 

en miljö där de utmanas och på så sätt utvecklas. Dock bör det beaktas att 

utvecklingsmöjligheter definierades aningen olika mellan generationerna där Generation Y 

lyfte teamarbete som en viktig faktor samt kunskapsspridning mellan kollegor för att själva 

utvecklas. De utryckte att de söker ett coachande ledarskap i hög utsträckning, vilka önskas 

stötta i dess arbete samtidigt som hen skapar utrymmet för den anställde att utvecklas och 

utmanas. Generation Z uttryckte även att de ville utmanas och utvecklas men gör hellre detta 

med motivatorn att arbetet ska vara roligt och intressant där de önskade arbeta med ny teknologi 

och varierade arbetsuppgifter. De lade inte lika stor vikt vid att ha en coachande ledare vid sin 

sida utan vill i större utsträckning ta ansvar för sin egen utveckling. Dock ansåg de likväl att ett 

gott samarbete mellan kollegor var en viktig faktor.  

 

Vidare ämnar vi att besvara Hypotes 5: Både Generation Y och Z föredrar att kommunicera 

och motta feedback på liknande sätt i arbetet. I ovanstående resultat (se Diagram 2) framgick 

det att ett gott samarbete mellan kollegor och chefer samt en tydlig och transparent 

kommunikation var av hög relevans hos båda generationerna, likväl framgick det att 

kontinuerligt motta feedback var viktigt för båda generationerna. Dock värderade Generation Z 

denna faktor aningen högre än Generation Y. I enkätformuläret besvarade respondenterna även 

hur de föredrar att kommunicera vilket redovisas i diagrammet nedan (Diagram 3).  
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Diagram 3. Resultat av val av kommunikationsstil (presenteras i procent) 

 

 
 

 

Resultatet visade att båda generationerna uppgav att de föredrar att kommunicera öga mot öga 

följt av kommunikation via e-mail. Skillnaderna mellan generationerna visade att Generation 

Y föredrog att kommunicera via telefonsamtal aningen mer än Generation Z. Å andra sidan 

uppgav Generation Z att de föredrog att kommunicera via e-mail i högre utsträckning än 

Generation Y. Den ovannämnda tidiga forskningen menade på att Generation Y föredrar 

elektronisk kommunikation men kräver ändå en mänsklig interaktion och personlig 

uppmärksamhet medan Generation Z föredrar en mer virtuell kommunikation (James 2017 s 7; 

Thanakorn 2018 s 84, Twenge 2017 ss 71-72, 30-311). Att ta i beaktning är dock att skillnaden 

mellan generationernas föredragna kommunikationsstil var ytterst lika och resultatet kan 

därmed inte med tillförlitlighet redogöra några specifika skillnader mellan generationerna. På 

så vis kan vi därmed verifiera Hypotes 5.   

 

I frågan rörande förväntningar på sin arbetsgivare har respondenterna fått rangordna hur viktigt 

de anser att feedback är i sitt arbete på en skala från ett till tio i relation till andra förväntningar 

(exempelvis att ha roligt i arbetet, flexibilitet, meningsfullhet, coachande ledarskap etcetera). 

Resultatet visade att varken Generation Y eller Z ansåg att feedback var avgörande vid valet av 

en arbetsgivare, i relation till övriga svarsalternativ. Vidare fick de även besvara hur ofta de 

önskar motta feedback i ett viktigt projekt, där majoriteten av samtliga respondenter uppgav att 

en gång i veckan var en bra nivå av återkoppling rörande dess prestation och arbetsuppgift. 

Resultat möjliggjorde att vi kunde besvara om Hypotes 5 har verifierats eller inte, vilket vi anser 

att den har. Båda generationerna ansåg ej att feedback var avgörande i valet av arbetsgivare, 

men att viss mån av återkoppling var viktigt för dess egen utveckling och prestation i arbetet. 

Vi kan urskilja småskaliga skillnader mellan generationerna gällande hur de föredrar att 

kommunicera och motta feedback men anser att dessa ej är tillräckliga för att hävda specifika 

skillnader. Baserat på resultatet och framförallt den teoretiska referensramen kan vi dock tänka 

oss att feedback spelar olika roll för generationerna. Det vi kan spekulera i gällande detta är att 

för Generation Y var feedback kopplat till ett coachande ledarskap i större utsträckning, där 

feedbacken spelar en roll av att kontinuerligt stötta och utveckla dem. Feedbacken bör därmed 
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vara bredare och stöttande i jämförelse med Generation Z som vi tror önskar en mer konkret 

feedback gällande dess prestation för att genom denna utvecklas. De visade inte lika stort behov 

av coachning och värderade transparent och effektiv kommunikation. 

 

För att säkerställa respondenternas förväntningar och bredda vår förståelse, fick respondenterna 

även besvara en likartad fråga med motsatt fokus, vilken även lade en grund för att besvara 

Hypotes 6: Generation Z lägger större vikt vid hur de blir behandlade i rekryteringsprocessen 

jämfört med Generation Y som lägger större vikt vid företagets värderingar. I frågan fick 

respondenterna uppge tre huvudsakliga faktorer till varför de inte skulle vara intresserade av att 

arbeta för ett företag, utifrån sju olika svarsalternativ (se Diagram 4). 

 

Diagram 4. Resultat av faktorer att inte söka sig till en arbetsgivare (presenteras i procent) 

 

 
 

I stapeldiagrammet framgick likt rörande dess förväntningar att det inte fanns några markanta 

skillnader mellan Generation Y och Z. Generation Z uppgav att en avgörande faktor kan vara 

en upplevd dålig behandling och omhändertagning i rekryteringsprocessen, vilket vi anser kan 

kopplas till dess individualistiska karaktärsdrag. Forskning menar på att för Generation Z är det 

viktigt att känna sig speciell, vilket ställer högre krav på bemötandet i och upplevelsen av 

rekryteringsprocessen (Desai & Lele 2017 ss 806-807; Parment et al. 2017 ss 91-93). Vidare 

bekräftas att Generation Z i jämförelse med Generation Y inte lade lika stor vikt vid hurvida de 

delar företagets värderingar. Generation Y har däremot uppvisat ett större fokus på att 

organisationen tar hand om sina medarbetare och tar sitt samhällsansvar vilket bör genomsyra 

värderingarna (Martin et al. 2006 ss 58-59). Kopplat till Diagram 2 på sida 34 kunde vi se att 

minst viktigt ansåg Generation Z att en organisationskultur präglad av tydliga värderingar var, 

vilket Generation Y uppgett mer än tre gånger så viktigt. Detta tror vi kan berott på Generation 

Z:s individualistiska synsätt och att företagsvärderingar kan anses ligga för långt ifrån individen 

själv, och därmed inte är en avgörande faktor för dess egna val. Även Hypotes 6 kunde därmed 

verifieras då Generation Z angav att bra eller dåligt upplevd rekryteringsprocess var en mycket 

avgörande faktor och att Generation Y i relation till Generation Z som lade större vikt vid 

faktorer rörande företagets värderingar.  
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Med ovanstående resultat, analys och hypoteser (4, 5 och 6) kunde vi sammanfattande besvara 

frågeställningen; Vilka faktorer attraherar Generation Y och Z till en arbetsgivare och vad 

skiljer dem åt? Både Generationerna Y och Z uppvisade en attraktion gentemot arbetsgivare 

som möjliggör goda utvecklingsmöjligheter, vilket blir den främsta faktorn att ta i beaktning 

för ett företag för att lyckas nå ut och attrahera generationerna. Följt bör företaget säkerställa 

att det finns ett gott samarbete mellan anställda. Enkätundersökningens resultat visade att 

Generation Y lade vidare ett större fokus på företagets värderingar, meningsfullheten i arbetet 

och möjligheten att kunna påverka, med en coachande chef som ger dem utrymme att ta 

ledningen i dess egna roll. Generation Y visade istället större attraktionskraft gentemot en god 

företagskultur, teamarbete och ett meningsfullt arbete medan Generation Z i jämförelse 

uttryckte att dess intresse för ett företag ökade om de upplevde sig speciella och sedda i kontakt 

med företaget, framförallt i en rekryteringsprocess. Generation Z lade vidare fokus på att ha 

roligt på arbetet, att känna att de själva har ett värde i organisationen med möjligheten att själva 

utföra sina arbetsuppgifter för att sedan få feedback på dess prestation. Vi citerar en respondents 

kommentar som uttryckte att individen vill växa i ett företag som identifierat dess värde och 

med en ledning som tror på hen: “I want to grow in an company that recognizes my worth and 

a management team which trusts me” vilket vi anser sammanfattade svaret på frågeställningen. 

Generationerna uttrycker en attraktion mot företag som tillåter dem utvecklas och växa, där det 

finns goda möjligheter till detta. Vidare uttryckte de ett behov av att kunna arbeta självständigt 

och ta ansvar för sitt arbete, där företaget tror på dem som individer och stöttar dem vid behov.  

 

För att företag ska kunna dra nytta av denna kunskap rörande generationernas likheter och 

olikheter samt vilka faktorer som får dem intresserade av en arbetsgivare hänvisar vi till 

kommande avsnitt för att mer djupgående gå in på Employer Branding och hur kunskapen från 

detta avsnitt kan användas för att stärka ett företags arbetsgivarvarumärke. 

 

4.4 Viktiga faktorer för att attrahera Generation Y och Z till ett företag  

I följande avsnitt besvarar vi frågeställningen: Baserat på resultatet från de två första 

frågeställningarna; Vilka faktorer blir viktiga i ett Employer Branding-arbete gentemot 

generationerna? 

 

Genomsyrande i hela studien är att det råder hög konkurrens om den talangfulla arbetskraften 

och vi ser därför att företag bör stärka sitt arbetsgivarvarumärke genom att inkludera Employer 

Branding-strategier innan, under och efter en medarbetares livscykel. För att attrahera och 

“vinna över” den talangfulla arbetskraften anser vi därför att det är viktigt att företag inte enbart 

inkluderar Employer Branding som något onödigt ont. Istället bör organisationer undersöka 

dess värde i sådana processer då ett framgångsrikt arbete med detta kräver investering och 

satsning från företaget. Vi ser att företaget bör våga ta ut svängarna, göra saker som dess 

konkurrenter inte gör för att väcka uppmärksamhet på arbetsmarknaden och på så sätt locka 

talangerna att söka sig till företaget. I den sista frågeställningen; Vilka faktorer blir viktiga i ett 

Employer Branding-arbete gentemot generationerna? har vi valt att sammankoppla den 

Teoretiska referensramen rörande Employer Branding med de två tidigare frågeställningarna 

och dess resultat. Då vi under studiens gång ej kunnat urskilja signifikanta skillnader mellan 

vad Generation Y och Z efterfrågar hos sin arbetsgivare samt dess karaktärsdrag har vi 
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fortsättningsvis valt att slå samman Generation Y och Z i följande diskussion.  Vi ser därför att 

vi i följande frågeställning och redogörelse kan slå samman generationerna och diskutera dem 

som en gemensam grupp av individer. Då båda generationerna är relevant arbetskraft för företag 

och i och med dess likheter anser vi att företag kan ena dess strategi för att nå ut till både 

Generation Y och Z. Där skillnader har framkommit i tidigare resultat, kommer vi vidare att 

presentera dem i texten som följer för att tydliggöra för läsaren vart skillnanderna bör beaktas i 

arbetet för att attrahera vardera generation.   

 

Kartlagt i ramverket Employer Branding Framework av Backhaus & Tikoo (2004 s 505) bör 

företaget först och främst fastställa dess värdeerbjudande, grundat i företagskulturen, dess 

ledarstilar, förmåner etcetera. Dessa kommer utåt direkt sammankopplas med 

karriärmöjligheter, löner och erfarenheter anställda har möjlighet till i det specifika företaget. 

Som visat i resultatet från enkätundersökningen attraheras framförallt Generation Y av tydliga 

värderingar hos sin framtida arbetsgivare, vilket vi ser som en viktig del att förmedla ut till 

potentiella anställda i en rekryteringsprocess. Vidare anser vi att värdeerbjudandet bör linjeras 

med målgruppen företaget vill nå ut till och kommuniceras ut med transparens. Därmed är det 

av stor vikt att förstå vad målgruppen attraheras av hos en arbetsgivare vilket redogjorts i 

föregående frågeställning. Generation Y och Z drar sig till arbetsgivare som ger dem möjlighet 

att utmanas och utvecklas, där det finns en öppen och transparent kultur med viss mån av frihet 

i anställningen. Där företaget visar på att de ser sina anställda som viktiga resurser samtidigt 

som de tydligt tar ett samhällsansvar, då denna värdering är stark hos båda generationerna. 

Samhällsansvaret grundar sig även i att båda generationerna uppger att meningsfullhet i arbetet 

var högt värderat, vilket vi anser företag bör använda i sina strategier för att attrahera 

generationerna. Utifrån förståelse för dess målgrupp och egen identitet kan företag därmed 

skapa ett varumärke på arbetsmarknaden, vilket kommer bidra till att skapa associationer 

(positiva eller negativa) hos potentiella kandidater.  

 

I linje med Kashive & Khannas (2017 ss 174-176) redogörelse av ramverket Employer Brand 

Knowledge bör den första dimensionen, Employer Familiarity, spegla den medvetenhet och 

kunskap potentiella kandidater har gentemot företaget. Detta skapas genom egen tolkning av 

värdeerbjudandet samt hur det kommuniceras ut. Genom att leva dess varumärke, det vill säga 

att det som förmedlas i den initiala kontakten med potentiella kandidater också sedan verifieras 

när de väl är anställda, är sannolikheten hög att goda rykten kommer sprida sig. Vi ser därmed 

att företag bör kartlägga vad de vill förmedla ut till potentiella kandidater i den initiala kontakten 

och det som förmedlas ut ska vara transparent gentemot det värdeerbjudande företaget besitter. 

Kopplat till ryktesspridning lyfter Kashive & Khanna (2017 ss 174-176) i sista delen av sitt 

ramverk; Employer Reputation, vilket refererar till det rykte företaget har som arbetsgivare. Vi 

menar att företag bör inse vikten av att hantera ryktesspridning för att den skall kunna verka i 

positivt syfte. Lyckas företaget med detta, har det automatiskt bildats en Employer Branding-

strategi genom att medarbetare skapar goda associationer och övertygelser rörande företaget 

som arbetsgivare gentemot människor i sin omgivning. Misslyckas företaget alternativt om de 

ej besitter tillräcklig medvetenhet om målgruppen och hur de kommunicerar gentemot denna är 

risken hög att negativa rykten sprids och de kommer högst sannolikt uppleva stora utmaningar 

att attrahera talangerna på arbetsmarknaden. Den talangfulla arbetskraften besitter idag 
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möjligheten att gå till ett annat företag med bättre rykten och associationer som möter dess 

värderingar och förväntningar. Arbetar företaget inte aktivt med att förstå målgruppen och 

bemöta dem, är sannolikheten därför stor att de går till ett annat företag.  

 

Wilden et al. (2010 ss 58- 59) lyfter att det är svårt för ett företag att kontrollera vad som berättas 

mellan en person till en annan eller vad som sprids i sociala medier, men att företag aktivt kan 

påverka och influera individers syn och åsikter om företaget. Därför anser vi att organisationer 

bör säkerställa att de sprider relevant, transparent och attraktiv information i de rätta kanalerna, 

det vill säga där målgruppen helst rör sig. Respondenterna uppger att de tre vanligaste 

informationskanalerna de använder för att samla information om ett företag är först och främst 

företagets egen hemsida. Den näst viktigaste informationskanalen var LinkedIn följt av att prata 

med människor i dess omgivning för att bedöma om företaget är en intressant arbetsgivare eller 

inte. Respondenternas svar uppgav informationskanaler som till viss del är svåra för företag att 

kontrollera dess informationsspridning, framförallt vad som berättas mellan en person till en 

annan. Dock är dessa idag viktiga informationskanaler gentemot arbetsmarknaden vilket ställer 

krav på företagets Employer Branding-arbete. Vidare uppgav båda generationerna att de 

föredrar att kommunicera öga mot öga vilket vi anser är någonting företag bör ta i beaktning. 

Generationerna kräver mänsklig interaktion och personlig uppmärksamhet och genom att skapa 

en personlig kontakt gentemot potentiella kandidater kan ökad attraktionskraft skapas. Vi ser 

därmed att företag bör befinna sig där arbetsmarknaden finns, på exempelvis mässor och 

liknande event återkopplat till att målgruppen gärna kommunicerar med och lyssnar på 

människor i sin omgivning. Här anser vi det vara viktigt att noggrant välja ut de medarbetare 

på företaget som på ett framgångsrikt sätt kan möta individer och skapa ett intresse av företaget. 

Exempelvis kan en sådan anställd ha gjort en spännande karriärresa i kombination med att 

individen brinner för sina arbetsuppgifter, vilket i sin tur bör speglas och bidra till att stärka 

arbetsgivarvarumärket. På så vis når man framförallt Generation Z som anser att ett roligt arbete 

i en intressant bransch är högt värderat. Förslagsvis kan företaget utse relevanta representanter 

för företaget som vanligtvis befinner sig på mässor, vilka även får träning i presentationsteknik 

och hur man marknadsför organisationen utåt. 

 

Att ta i beaktning är att extern Employer Branding, det vill säga i den initiala kontakten, 

inkluderar inte endast marknadsföringen ut mot arbetsmarknaden. Den blir än viktigare när 

individen själv är i kontakt med företaget, exempelvis under en rekryteringsprocess där 

arbetskraften kommer nära inpå och kan därmed skapa en starkare bild av företaget. 

Sammanfattat från den Teoretiska referensramen drar vi slutsatsen att generationerna, Z mer 

än Y, känner ett starkt behov av att bli sedd av arbetsgivaren för att motiveras att lägga ner sin 

tid och energi i företaget. Detta kopplar vi ihop med resultatet från enkätundersökningen som 

visar att den initiala kontakten i rekryteringsprocessen är högt värderad för Generation Z. 

Därmed blir en del av Employer Branding att säkerställa att kandidaten upplever sig sedd och 

speciell i rekryteringsprocessen för att öka chansen att anställa önskad kandidat. Generationerna 

uppgav att goda relationer mellan kollegor och chefer var en avgörande faktor, där vi ser att det 

är en god idé att presentera kandidaten för både chefen och medarbetare för att hen ska få 

möjlighet att ställa frågor men framförallt känna av teamet och stämningen dem emellan.  
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I den teorietiska referensramen framgick det att både Generation Y och Z lägger ett stort fokus 

på samhälls- och klimatfrågor vilket etableras i dess grundläggande värderingar. De är de mest 

medvetna generationerna och att värna om samhället och miljön framgår i många fall som en 

självklarhet. Vidare har resulatet från enkätundersökningen visat att det för framförallt 

Generation Y är faktorer så som  företagsvärderingar och dess sociala ansvar som är viktiga vid 

valet av en arbetsgivare. Kopplat till Employer Branding-strategier kan företag uppvisa och 

markandsföra det ansvar de tar i dessa frågor vilket automatiskt kan skapa intresse och en 

positiv bild av arbetsgivaren. Ett exempel på detta ser vi kan vara att företag klimatkompenserar 

för anställdas resor, vilket kan trigga ett intresse hos arbetskraften som aldrig tidigare hört 

alternativt lagt märke till företaget tidigare. Detta tror vi kan visa sig bli en kostnadseffektiv 

investering för företaget på många plan beroende på vad dess målgrupp efterfrågar. Vidare visar 

resultatet från föregående frågeställningar att framför allt Generation Y anser det vara viktigt 

att företaget de arbetar på har värderingar som de kan stå bakom. På så sätt är det viktigt att 

företaget redan i den initiala kontakten tydliggör företagets värderingar och ser till att 

kandidaten är linjerad med dessa.  

 

Fortsättningsvis framkom det i Hypotes 3: Generation Z planerar i högre utsträckning att starta 

eget företag i framtiden jämfört med Generation Y att 47 procent av Generation Y och 37 

procent av Generation Z bar på en ambition att starta eget företag. De  främsta motivatorerna 

för detta var dess egna intresse och att uppnå flexibilitet i sitt arbete samt att arbetet skulle anses 

upplevas mer meningsfullt. Dessa motivatorer ser vi högt relevanta för företag att ta i beaktning 

då de kan tillfredställas internt hos ett företag, utan att nödvändigtvis behöva betyda en 

egenanställning. Vi återkopplar till generationernas behov av att bli sedda och bemötta som 

enskilda individer och vi anser att företag kan fånga upp den entreprenöriella arbetskraften 

genom att bemöta dess efterfrågan på ovan nämnda motivatorer. Vi ser en vinning för företag 

att uppmärksamma och bemöta detta då ett entreprenöriellt förhållningssätt kan bidra till att 

driva organisationen fortsatt framåt. Vidare anser vi att Employer Branding-strategier bör vara 

anpassade och unika för företaget. Därmed kan och bör inte en fast plan kartläggas för generellt 

bruk. Som nämnt ovan blir analysen både inåt företaget och vad de har att erbjuda, likväl ut mot 

marknad och målgrupp, viktiga faktorer för att attraktivt lyckas attrahera arbetskraften företaget 

önskar.  
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5. Sammanfattande diskussion  

 

Följande kapitel sammanfattar studiens resultat med utgångspunkt i studiens frågeställningar. 

Vidare diskuteras kritiska synpunkter gentemot uppsatsens ämne samt förslag på framtida 

forskning.  

 

5.1 Slutsatser 

Slutsatsen vi har kunnat dra rörande vad Generationer Y och Z värderade hos sin framtida 

arbetsgivare är att det fanns vissa skillnader, även om generationerna på många vis var mycket 

lika. Hypotes 1, rörande respondenternas bakomliggande motivatorer till val av utbildning gick 

ej i linje med studiens resultat. De bakomliggande motivatorerna visade sig vara 

intressebaserade följt av att utbildningen ansågs meningsfull för både Generation Y och Z. 

Vidare identifierade vi följande skillnader utifrån enkätsvaren; Dels visades en skillnad 

gällande de bakomliggande motivatorerna till varför de valde att arbeta extra utöver studierna. 

Här framgick det att Generation Y främst arbetat för att bygga erfarenheter, medan Generation 

Z istället har motiverats av att tjäna pengar. Rörande i vilken grad generationerna värderade en 

nära relation och ett gott samarbete mellan kollegor, visade det sig att Generation Y och Z 

värderade denna olika högt i olika frågor, vilket bidrog till att Hypotes 2 ej kunde förkastas men 

inte heller verifieras. Vidare visade Generation Y upp att de hade en ambition att starta eget 

företag i framtiden i någorlunda högre utsträckning än Generation Z. Skillnaden mellan 

generationerna låg även i motivatorn till att starta eget företag, vilket Generation Y främst ansåg 

vara möjligheten att arbeta med sitt intresse, jämfört med Generation Z som motiverades av 

flexibiliteten. Resultatet bidrog därmed till att Hypotes 3 falsifierades, där vi konstaterade att 

respondenterna har uppgivit motsatt svar än förutspått. Avslutningsvis fann Generation Y 

meningsfullhet vara viktigare än jämförd generation som istället värderade att ha roligt på 

arbetet samt arbeta i en bransch de finner intressant. 

  

Kopplat till den andra frågeställningen rörande viktiga faktorer för att attrahera generationerna 

till ett företag visade både Generation Y och Z att utvecklingsmöjligheter var den mest 

avgörande och attraktiva faktorn hos en arbetsgivare. Resultatet verifierade därmed Hypotes 4. 

Dock råder en viss skillnad gällande definitionen av utvecklingsmöjligheter. Generation Y lyfte 

teamarbete, kunskapsspridning samt ett coachande ledarskap som viktiga faktorer. Generation 

Z utvecklades istället då ett arbete är intressant innehållandes varierande arbetsuppgifter i 

kombination med ansvarstagande för sin personliga utveckling. Vidare värderade båda 

generationerna ett gott samarbete mellan kollegor och chefer där en tydlig och transparent 

kommunikation var av högt värde. Vidare visade Hypotes 5 att skillnaderna rörande 

kommunikationsstil och feedback var småskalig där samtliga respondenter uppgivit att de 

föredrog kommunikation öga mot öga alternativt via telefon i högsta grad. Detta resultat bidrog 

till att Hypotes 5 kunde verifieras. Kopplat till Hypotes 6 visade resultatet att Generation Y i 

högre utsträckning lade vikt vid företagets värderingar, möjlighet att påverka samt 

meningsfullhet i arbetet. Generation Z värderade istället vikten av att känna att de själva har ett 

värde i organisationen med möjlighet att få feedback på den personliga prestationen. De lägger 
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även större vikt vid hur väl de har behandlats i rekryteringsprocessen vilket linjeras med den 

teoretiska referensramen rörande behovet av att känna sig speciell och som en viktigt enskild 

individ. Hypotes 6 kunde därmed verifieras. 

  

Följaktligen kan vi koppla samman resultatet rörande generationerna med teorier kring 

Employer Branding för att redogöra viktiga aspekter för att företag ska nå ut till och attrahera 

dessa individer. Faktorer som att våga ta ut svängarna och skapa individuella strategier som 

konkurrenter inte använder sig av kan vara ett sätt att locka till sig talangerna till sitt företag. 

Organisationer bör vidare förstå vad målgruppen man riktar sig mot attraheras av och linjera 

deras värdeerbjudande med transparens. Följaktligen bör företag kommunicera relevant och 

attraktiv information via  rätt informationskanaler men även befinna sig på de platser som 

målgruppen rör sig, och beakta vilka signaler man som företag sänder ut. Resultatet från 

enkätundersökningen visade att generationerna främst hämtar information om ett företag på den 

egna hemsidan, LinkedIn eller hör med sin omgivning om deras upplevelser/tankar om 

företaget. Avslutningsvis är det av stor vikt att inkludera marknadsföringen även i 

rekryteringsprocessen där möjligheten att skapa en starkare bild av företaget finns. Båda 

generationerna upplever att det är av stor vikt att företaget de ska arbeta på tar ett 

samhällsansvar och att arbetet är meningsfullt, vilket är en faktor som organisationer kan 

använda när de vill skapa en starkare bild av sig som en attraktiv arbetsgivare. 

  

5.2 Diskussion  

Vår studie inkluderande framtagandet av den teorietiska referensramen samt enkätstudien har 

bidragit till ökad förståelse gentemot Generation Y och Generation Z samt hur företag kan 

attrahera dessa generationer med hjälp av välutformade Employer Branding-strategier. Efter att 

ha breddat och fördjupat kunskapen inom ämnet ställer vi oss kritiska till vissa aspekter av 

generationsteorier framförallt  på grund av att vi inte kunnat urskilja några större 

skillnader mellan generationerna i varken resultatet eller den teoretiska referensramen. De 

småskaliga skildringarna i studiens resultat tror vi delvis kan berott på att studien har en 

bristande generaliserbarhet, nämnt ovan i Bortfall på sida 25-26 framförallt på grund av det 

stora externa bortfallet. Hade studiens urval avgränsats ytterligare kunde det externa bortfallet 

potentiellt reducerats och studien hade därmed även kunnat anses generaliserbar i högre 

utsträckning. Ytterligare en bidragande faktor som kunnat utföras bättre rörande urvalet är en 

tydligare strategi för att uppnå en jämn fördelning mellan respondenterna från Generation Y 

respektive Generation Z, vilket denna studie ej uppnådde. En jämnare fördelning skulle 

möjliggöra en tydligare jämförelse mellan de två generationerna som denna studie ställer mot 

varandra. Dock bör som tidigare nämnt studiens resultat ej förkastas då emprin som samlats in 

och analyserats är högst relvant inom vald målgrupp.   

 

Kritiken gentemot generationsteorier baseras på att vi tror att individers värderingar och 

drivkrafter snarare härleder från kulturen och samhället de kommer ifrån, och därmed inte 

enbart direkt kopplat till vilken generation de tillhör. Detta sammanlänkas till Hofstedes (2011 

ss 20-23) resonemang kring att de sociala miljöer vi vuxit upp i har påverkat oss som individer 

i hög utsträckning. Vi menar på att individer blir påverkade av händelser och sin omgivning, 

det vill säga sin kultur, vilket formar dem resten av livet. Vidare tror vi att livsstadiet individen 
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befinner sig i, det vill säga om hen exempelvis går i skolan, är mitt i karriären eller har en familj 

att försörja, kan ha en stor påverkan på hens värderingar och prioriteringar. Vi tror därför att 

generationer ska ses ur ett annat perspektiv då vi ser en problematik kring att likställa 

generationer enbart från vilken tid de är födda. Däremot vill vi inte förkasta tidigare forskning 

kring generationsteorier men anser att de bör analyseras ur ett kritiskt perspektiv. Vi menar 

därmed på att framtida forskning bör fokusera på att studera eventuella skillnader mellan 

generationer ur ett nations- och kulturperspektiv. Läs mer om detta under avsnittet Förslag på 

framtida forskning på sida 45-46.    

 

5.3 Förslag på framtida forskning 

För att skapa en tillförlitlig forskning gällande vad som karaktäriserar generationer anser vi att 

det krävs att individerna studeras under en längre tidsperiod för att på så sätt minimera risken 

att preferenser och karaktärsdrag är kopplat till livsstadiet individen befinner sig i istället för 

den generation de tillhör. Twenge (2017 ss 8-9) lyfter en problematik kring att undersöka 

generationer när de är i olika stadier i livet och kan på så vis bli missvisande. Därmed bör 

insamling av empirin genomföras under en längre tidsperiod för att på så sätt kunna ge en rättvis 

kartläggning och jämförelse av generationerna, oavsett livsstadie och ålder. Som ovan nämnt 

är Generation Z fortfarande på inmarsch på arbetsmarknaden och därmed behöver denna 

generation studeras under en längre tid för att kartlägga dess preferenser sett över tid. På så vis 

blir även en jämförelse mellan generationer mer tillförlitlig. Som nämnt i Diskussionen kan 

framtida forskning även studera i vilken utsträckning en individs värderingar och preferenser i 

arbetslivet speglas av den generation man tillhör eller om det istället härrör från den nation och 

kultur man växer upp i. På så sätt kan framtida forskning fokusera på generationsteorier ur ett 

nations- och kulturperspektiv.  

 

Vidare ser vi att forskning kan bygga vidare på hur företag bemöter generationernas preferenser 

och värderingar. Framtida forskning kan även fokusera på att kartlägga det mest effektiva sättet 

att nå ut till de nya generationerna på arbetsmarknaden och vilka strategier som faktiskt fungerar 

för att locka till sig den unga arbetskraften. Genom denna kartläggning kan företag organisera 

strategier för att attrahera och behålla arbetskraften och implementera det mest framgångsrika 

tillvägagångssättet. Avslutningsvis kan framtida forskning bygga vidare på det interna 

Employer Branding-arbetet för att förstå hur man bedriver en organisation som behåller 

generationerna när man väl har attraherat dem.  
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