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Sammanfattning 

En omfattande generationsväxling är på väg där den tidigare generationen, s.k. 

”babyboomers” som är födda mellan åren 1946–1964 ska ersättas på arbetsmarknaden av 

den nya generationen, även kallad generation Y, som avser individer som är födda mellan 

åren 1980–1999. Denna generationsväxling har medfört att den offentliga sektorn som 

arbetsgivare står inför ett utmanande rekryteringsbehov, där nya potentiella medarbetare 

behöver rekryteras för att ersätta den tidigare generationen (babyboomers).  

En problematik avseende detta faktum är att tidigare generationen, babyboomers, och 

generation Y kan skilja sig avsevärt vad gäller förutsättningar, förväntningar, behov och mål 

som kan förknippas med en potentiell arbetsplats. Detta har medfört att potentiella 

arbetsgivare inom den offentliga sektorn måste framstå som attraktiva arbetsgivare för att 

potentiella framtida medarbetare ska fylla det rekryteringsbehov som kommer komma att 

uppstå och lockas till den offentliga sektorns verksamheter.  

Det finns olika sätt för en arbetsgivare att uppnå detta, bl.a. genom att potentiella 

arbetsgivare på rätt sätt utnyttjar sitt arbetsgivarvarumärke (employer brand) som kan verka 

för att attrahera potentiella medarbetare i framtiden. Inom denna rapport har det utgåtts 

ifrån en kvalitativ studie där 10 individer (tillhörande generation Y) med pågående/slutförd 

högskoleutbildning har intervjuats avseende deras syn på den offentliga sektorn som en 

potentiell arbetsgivare. Respondenterna har en utbildningsbakgrund inom huvudområdena 

HR och logistik där dessa är fördelade enligt följande: 5 stycken inom HR och 5 stycken inom 

logistik. Syftet har varit att fånga individernas (inom generation Y) syn på den offentliga 

sektorn samt ta del av deras erfarenheter/synpunkter på den offentliga sektorn som en 

framtida potentiell arbetsgivare. 

Nyckelord: Arbetsgivarvarumärke, varumärkesegenskaper, generation Y, offentlig sektor 
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Abstract 

A large generation shift is coming, where the precious generation, so called “Baby Boomers” 

which are born between 1946 and 1964 will be replaced in the labor market by the new 

generation, also known as “Generation Y” which refers to individuals born between 1980 

and 1999. This generation shift has brought about that the public sector as an employer 

faces a challenging recruitment need, where new potential employees need to be recruited 

to replace the previous generation (Baby Boomers). One problem with this fact is that the 

previous generation (Baby Boomers), and the “Generation Y” may differ considerably in 

terms of conditions, expectations, needs and goals that may be associated with a potential 

workplace. This has brought about that the potential employers in the public sector must 

appear as attractive employers in order to fulfill the recruitment needs of potential future 

employees that will arise and be attracted to the public sectors activities. 

There are different ways for an employer to achieve this, for instance by potential employers 

appropriately utilizing their (employer brand) which can work to attract potential employees 

in the future. In this report, that is based on a qualitative study in which 10 individuals 

(belonging to Generation Y) with ongoing/completed university education were interviewed 

regarding their perspective of the public sector as a potential employer. The respondents 

have an educational background with the main areas HR and logistics, where these are 

distributed among 5 within HR and 5 in logistics. The purpose has been to capture individuals 

(within Generation Y) views of the public sector and to understand their experiences/aspects 

on the public sector as a future employer. 

Keyword: Employer branding, brand attribut, generation Y, public sector 
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 Inledning 

En tredjedel av de arbetande inom offentlig sektor uppnår snart pensionsåldern och denna 

generationsväxling kan innebära ett rekryteringsbehov på minst en halv miljon nya medarbetare 

fram tills år 2023 (SKL, 2015). Dock verkar detta bli en utmaning visar undersökningar. Enligt 

Arbetsgivarverket (2017) som utfört en undersökning med cirka 22 000 deltagande 

högskolestudenter så var det så lågt som hela 28 % som hade kunnat tänka sig arbeta inom den 

offentliga sektorn. Skill (2010) utförde en undersökning som visade på att sex av tio studenter inte 

kommer vilja arbeta inom den offentliga sektorn. Vidare visar en undersökning utförd av SCB 

(2018), en positiv ökning av antalet människor som studerar idag i jämförelse med år 2000. 

Samtidigt visar det på en minskning avseende antalet människor som inte vidareutbildat sig från 21 

% år 2000 till 12 % år 2017. Detta tyder på att människor faktiskt söker sig vidare till 

eftergymnasiala studier, trots detta så råder det en brist på utbildade studenter som vill arbeta 

inom den offentliga sektorn. Den offentliga sektorn står alltså inför en generationsväxling där den 

äldre generationen, även kallade för babyboomers, ska pensioneras och nya medarbetare, den 

yngre generationen (generation Y) gör sig redo att ersätta dessa (SKL, 2010). Hur denna 

generationsväxling kommer att påverka rekryteringsbehovet kan komma att bli en utmaning då 

ovanstående undersökningar kan exemplifiera problematiken som den offentliga sektorn kan 

komma att stå inför. Denna problematik är inte förvånansvärd då det bristande antal potentiella 

medarbetare inom den offentliga sektorn har försökts hanteras de senaste åren (Adermon & Laun, 

2018).  

Med en globaliserad och ständigt förändrad arbetsmarknad med nya intressanta arbeten, 

kunskaper och nya tekniska lösningar som kräver kompetens, resulterar detta i en hård konkurrens 

för arbetsgivaren när det gäller arbetskraft (Dahlqvist & &  Melin, 2010:66). Arbetsförmedlingen 

(2016) nämner att rekryteringsläget inom den offentliga sektorn börjar bli allt mer akut och att 

bristen på arbetskraft enbart har ökat. Detta beror på att arbetsförmedlingen har svårt att matcha 

nya potentiella medarbetare med det som den offentliga sektorn söker och vice versa. För att 

kunna möta rekryteringsbehovet är det alltså krav på att yngre personer väljer att börja arbeta 

inom den offentliga sektorn (Arbetsförmedlingen, 2010). Detta innebär också att arbetsgivare 

behöver bli duktiga på att vara attraktiva och erbjuda det som den nya generationen förväntar sig 

och kräver. För att möta dessa utmaningar kan organisationer använda sig utav att skapa ett och 

arbeta med sitt employer brand där olika ståndpunkter och värderingar marknadsförs. Begreppet 

Kommenterad [SU1]: bort 

Kommenterad [SU2]: andelen 
annars skriv inte procent 

Ändrad fältkod
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”employer branding” översatt till svenska blir ”arbetsgivarvarumärke”. Konceptet är en strategisk 

del av arbetet inom organisationer för att attrahera och behålla kompetent arbetskraft (Backhaus & 

Tikoo, 2004). Enligt Martin, Gollan och& Grigg (2011) skapar employer branding förutsättningar för 

att attrahera de mest talangfula medarbetare som bidrar till en högt presterande organisationen. 

Det kan även ha en långsiktig strategisk påverkan genom att skapa ett gott rykte och upplevas som 

en önskvärd arbetsplats, som bör inkorpereras som ett strategiskt verktyg inom organisationen 

(Chhabra & Sharma, 2014). Lika viktigt som det är för arbetsgivare att eftersöka de talangfulla 

potentiella medarbetarna, är det lika viktigt att dessa uppfattar organisationen som en en attraktiv 

arbetsplats (Chhabra & Sharma, 2014). Minchington (2007) nämner att i dagens arbetsmarknad och 

arbetsmiljö är det viktigt att använda employer branding. Detta är ett konkurrensmedel för att 

attrahera, vårda och behålla talangfulla medarbetare. Lika viktigt som det är att arbeta med 

employer branding, är det viktigt att kommunicera ut detta och att information finns tillgänligt om 

arbetsgivaren för potentiella arbetstagare (Drury, 2016). När organisationens arbetsgivarvarumärke 

sprids, kan det leda till attraktionsfördelar både internt och externt. Interna fördelar innebär att 

lojaliteten kan öka mellan organisationen och de befintliga medarbetare som marknadsför 

organisationen som en attraktiv arbetsgivare. Det som utstrålas externt är det som ska attrahera 

nya potentiella medarbetare. Det är således av vikt att den externa kommunikationen som sker 

utåt, matchar den interna kommunikationen som sker bland befintliga medarbetare (Backhaus & 

Tikoo, 2004). Detta så att inte befintliga medarbetare visar en helt annan bild av organisationen än 

vad som målats upp till allmänheten. Att använda sitt arbetsgivarvarumärke på rätt sätt kan alltså 

vara avgörande för att attrahera den yngre generationen, framförallt i dagsläget där samtliga 

organisationer står inför en global generationsväxling på arbetsmarknaden (Heilmann, Saarenketo 

& Liikanen, 2013).  

Inför generationsväxlingen är det av vikt att förstå vilka som ”försvinner” och vilka som blir de 

potentiella, nya medarbetare som behöver lockas över till verksamheten. En generation är enligt 

Codrington (2008) en 20 års lång period för vilket individer är uppväxta inom, där denna period har 

en effekt på utvecklingen och hur dessa personer ser på världen utifrån likvärdiga livserfarenheter 

och upplevelser under denna 20 åriga tidsperiod.  Ito, Brotheridge och McFarland (2013) definierar 

de som ska eller redan har gått i pension (även kallade ”babyboomers”) som en generation där 

dessa är födda mellan åren 1946 – 1964, medan generation Y, den yngre generationen, är födda 

under 80 – 90 talet, dvs. år 1980 – 1999. Då babyboomers snart är pensionerade så är generation Y 



3 

den generation som kommer att efterträda babyboomers på arbetsmarknaden, vilket är grunden 

till intresset av just generation Y. 

Studier visar att det finns skillnader på Generation Y:s attityd gentemot arbetsgivare i jämförelse 

med tidigare generationer (Treuren & Anderson, 2010). Generation Y:s attityd gentemot den 

offentliga sektorn förvärras och förknippas med sämre karriär utvecklingsmöjligheter, flexibilitet, 

lön och upplevs som allt för centraliserat för att medarbetare ska kunna påverka (Ritz & Waldner, 

2011). Detta indikerar på en problematik avseende den offentliga sektorns chanser att möta de 

krav som generation Y har och på så sätt försvårar möjligheten att möta rekryteringsbehovet. 

Generation Y ställer mer krav på karriärutvecklingsmöjligheter, flexibla arbetsuppgifter, varierande 

arbetsuppgifter, lön och arbete där de kan vara med och påverka (Bolton, et al., 2013 och & 

Treuren & Anderson, 2010). Undersökningar enligt Arbetsgivarverket (2017) och Skill (2010) visar 

att dessa attribut/egenskaper inte associeras med den offentliga sektorn av just generation Y. Att 

kommunicera och använda ett språk som Generation Y förstår och svarar på, där potentiella 

arbetsgivare lyfter fram det som just de kan erbjuda sina medarbetare kan därför vara av vikt 

(Sylvester & Keynes, 2015). Genom att utnyttja sitt arbetsgivarvarumärke på ett smart sätt och 

kommunicera detta rätt, så kan den offentliga sektorn möjligtvis bli en mer attraktiv potentiell 

arbetsgivare. Men att utgå ifrån andra forskningsresultat kring vad som anses vara attraktivt 

behöver inte alltid vara lösningen, detta då dessa kan ha varit utförda i andra länder. Barrow och& 

Mosley (2005:85) nämner att en kombination av bland annat lön och andra monetära faktorer 

tillsammans med symboliska faktorer påverkar attraktionen hos potentiella arbetstagare och dess 

vilja att söka dit från början. Dock nämner senare studier att det viktigaste egenskaperna är 

värderingar, karriärutvecklingsmöjligheter och flexibelt arbete som är av vikt framför lön (Drury, 

2016; Heilmann et al., 2013; Chhabra & Sharma, 2014; Bolton et al., 2014; Treuren & Anderson, 

2010; SKL, 2019). Kan det vara så att den offentliga sektorn har fått en uppfattning kring de 

generella olika attraktiva egenskaperna som forskning nämner och utgår sedan utifrån dessa? Är 

den offentliga sektorns tolkning av dess perception och identitet på ett visst sätt men generation Y 

tolkar den på ett annat? Och är den offentliga sektorns tolkning av vad generation Y anser vara 

attraktivt inte riktigt precist eller är det bara en brist i kommunikation?  
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 Problemdiskussion 

Arbetsförmedlingen (2016) nämner att den offentliga sektorns rekryteringsbehov inte kommer att 

stagnera, vilket innebär att det i framtiden kan komma att bli problematiskt för den offentliga 

sektorn att upprätthålla och erbjuda de tjänster och varor som de idag erbjuder inom sina 

verksamheter. Detta då det inte finns tillräckligt med arbetskraft. 

Generationsväxlingen är en bidragande faktor som medför att den offentliga sektorn kommer 

infinna sig i ett stort rekryteringsbehov, och därför växer vikten utav en förändring för att motverka 

detta. En förändring som bidrar till en annan uppfattning avseende den offentliga sektorn, vilket är 

utifrån generation Y’s perspektiv. För att lyckas med detta bör främst den offentliga sektorns 

arbetsgivarvarumärke och diverse attribut kopplade till den offentliga sektorn, som förknippas med 

en upplevd attraktion bearbetas. Dessutom bör sättet att kommunicera ut arbetsgivarvarumärket, 

för att skapa ett mer attraktivt arbetsgivarvarumärke för den nya och yngre generationen 

identifieras.  

Det finns tämligen många artiklar som berör arbetsgivarvarumärke och några som specifikt 

behandlar den offentliga sektorn, dock så finns det inte något utifrån författarnas undersökning, 

något specifikt inom den svenska kontexten som kopplar den offentliga sektorn tillsammans med 

generation Y, och samtidigt inkorporerar kommunikation.  

En del forskare så som Drury (2016), Heilmann et al. (2013), Chhabra och Sharma (2014) samt 

Terjesen et al. (2007) nämner att kommunikation och kommunikationskanaler är en viktig aspekt 

vid marknadsföring av en organisations arbetsgivarvarumärke vilket blir intressant att undersöka. 

Då sociala medier fått en allt större betydelse i dagens samhälle och är en central aspekt i de senare 

generationernas era, så bör arbetsgivare fundera kring huruvida detta kan användas till sin fördel. 

Samt hur tvåvägskommunikationen i dessa plattformar mellan generation Y och den offentliga 

sektorn ska fungera. Detta för att hitta bästa möjliga sätt att nå ut till generation Y med vad 

arbetsgivaren har att erbjuda och därmed kunna locka till sig attraktiv arbetskraft (Heilmann, et al., 

2013). 

Utifrån ovanstående information kan det konstateras att den offentliga sektorn står inför en 

utmaning med att kommunicera ut sitt arbetsgivarvarumärke och attrahera generation Y med rätt 

attribut. Detta innebär att studie som ska utföras ska förhoppningsvis bidra med kunskap om hur 

den offentliga sektorn kan anpassa och utveckla sitt arbetsgivarvarumärke för att attrahera den 

yngre generationen Y.  

Kommenterad [SU3]: denna studie 
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Samt hur detta bör kommuniceras och hur denna kommunikation kan komma att påverka 

generation Y:s uppfattning på ett (förhoppningsvis) positivt sätt. Denna rapport i sin helhet kan ses 

som ett förändringsarbete inom verksamhetsutveckling avseende den offentliga sektorn, vilket 

ligger i linje med den utbildning som vi läser.  

 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna rapport är att undersöka hur den offentliga sektorn kan anpassa sitt 

arbetsgivarvarumärke (även kallat ”employer brand/branding”) samt varumärkets egenskaper 

(även kallat ”brand attribut”) för att kunna attrahera och kommunicera med generation Y. Denna 

rapport syftar till att fylla de kunskapsgap som finns vad gäller den offentliga sektorns relation med 

generation Y och den tvåvägskommunikationen mellan dessa i svensk kontext. Målet är således att 

undersöka vad generation Y finner attraherande hos en arbetsgivare och hur den offentliga sektorn 

kan använda sig utav sina varumärkes egenskaper för att framstå som en mer attraktiv 

arbetsgivare.  

Vidare, så undersöks det vilken typ av interaktion med generation Y avseende kommunikation som 

är effektivast för att kommunicera ut sitt arbetsgivarvarumärke och varumärkes egenskaper till 

generation Y på bästa möjliga sätt.   

 Hur kan offentliga organisationer anpassa dess arbetsgivarvarumärke för att framstå som 

mer attraktiv hos generation Y? 

 Vilken typ av kommunikation bör den offentliga sektorn utnyttja för att effektivt och på 

bästa möjliga sätt nå ut till generation Y och framstå som en attraktiv arbetsgivare? 

 Avgränsning 

I den här rapporten så har vi valt att undersöka den offentliga sektorn ur studenternas perspektiv. 

Vidare har rapporten belyst kommunikationens betydelse utifrån både studenters och 

kommunernas perspektiv. Vad gäller studenters perspektiv är syftet att fånga deras generella syn 

på den offentliga sektorn som en potentiell arbetsgivare. Efter en generell diskussion kräver det en 

mer precis uppfattning kring den offentliga sektorn. Detta görs med en rangordningsfråga av olika 

faktorer med förutbestämda alternativ från den tidigare forskningen. Motiveringen till detta är att 

uppsatsen kan nå respondenternas och dess uppfattning kring den offentliga sektorn inom en 

Svensk kontext på en koncentrerad nivå. Dock har vi ett avsnitt som avser kommunikation där 

kommunens perspektiv också har tagits i beaktande. Detta för att kommunikationen kan anses vara 

Kommenterad [SU4]: Detta gäller även 
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en viktig faktor för att employer brandig konceptet ska fungera. Kommunens perspektiv syftar till 

att ge en bild av hur verkligheten ser ut idag för studenterna när de söker efter jobb inom den 

offentliga sektorn.  

Vidare behandlar studien enbart employer branding och kommunikation, vilket innebär att andra 

faktorer som också kan ligga till grund för en bristande attraktion inte behandlas inom denna 

studie. Detta med avsikten att det hade resulterat i en allt för stor och komplex studie för vilket 

tiden är begränsad för. 

Vidare, så kommer studien att belysa studenternas utbildningsval och ålder detta för att påvisa att 

respondenterna är högskolestudenter av generation Y. Utbildningsvalen presenteras för att ge en 

kort insikt på respondentens bakgrund dock tas detta inte i större beaktande i rapporten. Utan 

målet är att nå generations Y uppfattningar och insikter på den offentliga sektorn för att kunna 

förhålla oss till rapportens syfte. Detta med avsikten att kunna besvara problemfrågorna vad gäller 

offentliga organisationer och hur dessa kan anpassa sitt arbetsgivarvarumärke. Samt hur 

kommunikationen bör beaktas och kan påverka generation Y. Vi har dock full förståelse för att 

employer branding inte är den enda lösningen till det problem som undersöks, men kan dock vara 

en bidragande faktor.  

 

 

 

 

 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen kommer att behandla avsnitt som berör generation Y och tidigare 

generationer samt lyfta fram skillnader mellan dessa och vilka krav som ställs idag kontra vilka krav 

som ställdes förr. Det som utmärker generation Y är dess starka värderingar och strävan efter att 

göra karriär i en mer tekniskt utvecklad värld. I en värld som förändrats i en hög takt i samband med 

nya teknologiska lösningar etc. där nya generationer har andra krav, förväntningar och behov mot 

tidigare generationer, så kan det vara en utmaning för den offentliga sektorn att ställa om sitt 

arbetsgivarvarumärke och spegla de egenskaper som nya generationer eftersträvar för att framstå 

som en attraktiv arbetsgivare. Den teoretiska referensramen ska således belysa de egenskaper som 

Kommenterad [SU8]: kommunens bild (?) eller 
studenternas ? 
 
Hur verkligheten är kan diskuteras länge… 

Kommenterad [SU9]: bort 
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forskning idag visar på kan vara de attribut som kan skapa attraktion samt hur kommunikationen av 

dessa ska ske och hur den offentliga sektorn och dess arbetsgivarvarumärke fungerar. Dessa avsnitt 

presenteras för att erhålla kunskap kring olika attribut (även kallat egenskaper) och dess kopplingar 

till generation Y och den offentliga sektorn. Den inhämtade kunskapen kommer sedan att 

analyseras och studeras närmare tillsammans med empirin som ska samlas in. Detta ger en 

möjlighet att studera skillnaderna mellan verklighetsuppfattningen och forskningen kring detta 

ämne. Förhoppningen är sedan att det ska mynna ut i ett resultat och en slutsats som 

förhoppningsvis ska bringa klarhet i våra problemfrågor och besvara dessa.  

 Generation Y  

Ito et al. (2013) definierar baby boomers som de personer som är födda kring åren 1946-1964 och 

Generation Y kring åren 1980-1999. Det finns olika definitioner på vilka år som respektive 

generation tillhör, men i denna rapport så är utgångspunkten Ito et al. (2013) definition. Då vi står 

inför en generationsväxling så bör organisationer fundera kring och bearbeta strategier på hur de 

ska attrahera den yngre generationen (generation Y) oavsett kön då generation Y till skillnad från 

baby boomers är mer jämställt där männens och kvinnornas roll blir allt mer jämställt (Cha, 2010). 

Denna generation är i stor utsträckning välutbildade och samtidigt är de uppväxta i en tidsperiod 

där den tekniska utvecklingen drastiskt har ökat avseende t.ex. datorer och sociala medier. Vidare, 

nämns att det finns skillnader på vad som anses vara attraherande för respektive generation och 

även hur generationerna fungerar (Ito et al., 2013). Jorgensen (2003) nämner vikten av att 

organisationer bör lägga tryck på att arbeta med att attrahera den yngre generationen, då det är 

viktigt för att få rätt potentiell medarbetare att överhuvudtaget ens vilja söka. Då är det viktigt att 

känna till de attribut som upplevs vara attraktiva i den potentiella medarbetarens ögon. 

Idag står samhället inför en generationsväxling där ”generation Y” är på väg att ta efter de som har 

gått/ska gå i pension (s.k. ”babyboomers”) på arbetsmarknaden (Drury, 2016). Detta har medfört 

till att generation Y är än mer eftertraktade än tidigare av diverse arbetsgivare nu när 

tidigare/nuvarande anställda står inför pensionen. Generation Y omfattas av de personer som enligt 

Ito, et al. (2013) är födda runt 80–90-talet. Trots att det argumenteras att människan har haft 

liknande behov tidigare som nu, finns det vissa studier som visar på skillnader mellan dessa 

generationer (babyboomers och generation Y) vad gäller värderingar, behov och förväntningar 

(Clarke, 2015). Detta innebär i sin tur att organisationer bör vara förberedda på att kunna möta 

dessa behov som återfinns hos generation Y för att kunna ersätta de s.k. ”babyboomers”, genom 

Kommenterad [SU10]: visa på 
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att locka till sig den senare generationen (generation Y). För att nämna en större skillnad mellan 

Generation Y och Babyboomers så är användningen av och tillgången till bl.a. sociala medier en 

avgörande faktor där Generation Y haft det lättare till att få tillgång till information som rör 

organisationer och dess arbetssätt än vad Babyboomers har haft. På detta vis skapas en förväntan 

kring organisationers service, arbetssätt och deras arbetsgivarensvarumärkes värde, samtidigt som 

en viss typ av kommunikation får en viktig roll i hur organisationer rekryterar potentiella 

medarbetare och behåller nuvarande (Bolton, et al., 2013). 

Enligt Drury (2016) så får de mest eftertraktade/populära arbetsgivarna dubbelt så mer 

jobbansökningar än vad andra arbetsgivare får. Detta innebär att vid ett rekryteringsbehov så finns 

det en större skala att välja mellan. Till skillnad från babyboomers så är generation Y inte lika stora 

som babyboomers vad gäller dess omfattning, vilket innebär att företagen konkurrerar i större 

utsträckning om dessa arbetstagare och deras tjänster då utbudet är mindre (Chhabra & Sharma, 

2014). Detta medför att arbetsgivare måste fokusera på faktorer som skulle bidra till att deras 

organisations upplevs som en mer attraktiv arbetsgivare än sina konkurrenter för att på så sätt 

locka till sig framtida, potentiella arbetstagare (Drury, 2016). Som nämnts tidigare, så skiljer sig 

generation Y mot babyboomers i avseende vad gäller värderingar och attityder gentemot en 

arbetsgivare där exempelvis babyboomers värderingar ligger i lojalitet medans generation Y inte är 

lika lojala. Detta då dessa haft större valmöjligheter på arbetsmarknaden än babyboomers, pga. att 

utbildningsmöjligheter har varit större för Generation Y än tidigare generationer, vilket har medfört 

att vad som är attraktivt förändras i en högre takt, i samband med att man har ökade valmöjligheter 

bland potentiella arbetsgivare (Parment, 2008:66).  

Vidare så nämner Parment (2008) att babyboomers värderar prestationer och materiell status högt 

till skillnad från generation Y som istället prioriterar karriärsmöjligheter och flexibilitet i sitt arbete.  

Generation Y är en generation som är uppväxta i ett tekniskt utvecklat samhälle och som även 

(generellt sett) är uppväxta med föräldrar som har en stabil ekonomisk bakgrund. Dessa 

förutsättningar har kommit att påverka deras personligheter till att våga vara mer risktagande vad 

gäller arbete och det finns skillnader jämfört med babyboomers, där generation Y värderar sig 

själva högt och är mycket målinriktade (Naim Faraz & Lenka, 2018). För att kunna nå ut till 

generation Y  med viktig information som bl.a. arbetsgivarens värderingar etc. bör arbetsgivaren se 

över sina kommunikationsmedel och de plattformar som används för att nå ut till generation Y. 

Arbetsgivare bör analysera och fånga de kommunikationskanaler som generation Y verkar i och 

Kommenterad [SU11]: många 

Kommenterad [SU12]: stor 
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utifrån den utgångspunkten använda sig av plattformar som generation Y använder sig utav för att 

sedan profilera sig som en attraktiv arbetsgivare. Förr hade babyboomers inte tillgång till internet 

på samma sätt som generation Y har i dagsläget, vilket har medfört att kommunikationskanaler på 

nätet är ett ytterst nyttigt verktyg. Enligt Terjesen et al., (2007) är internet, sociala medier och 

arbetsgivarens hemsida exempelvis populärt hos generation Y vilket kan utnyttjas för att smidigt nå 

ut till dessa. 

 Gen Y - Värderingar och krav  

Enligt Naim och Lenka (2018:433) beskrivs en generation enligt följande ” Based on generational 

cohort theory, a generation includes members born in same time and experiencing the common 

formative events during their developmental times, leading to a similar value system, perceptions 

and attitudes”. Detta innebär i princip att generationer beskrivs som: personer som är födda under 

samma/nära tidsperiod och upplever liknande situationer/händelser under tiden som de utvecklas 

individuellt vilket kan bidra till någorlunda lika värderingar, upplevelser samt attityder beroende på 

vilken tidsperiod personer har växt upp i samt vad dessa har fått uppleva under den tiden. Det 

handlar alltså om att människor värderar saker och formats olika, beroende på vilken tidsperiod 

som uppväxten skett inom och vad man har fått uppleva under den perioden som individ (Macky, 

et al., 2008). Detta kan kopplas till det som nämnts i tidigare avsnitt, där det beskrivs att 

generationer (i detta fall generation y och babyboomers) kan ha delade värderingar samt 

uppfattningar kring saker och ting, vilket Naim och Lenka (2018) tydligt och klart beskriver. Vidare, 

så är vikten av karriärutvecklingsmöjligheter och ett flexibelt arbete hos generation Y en ytterst 

viktig aspekt, likaså att ha en balans mellan arbetsliv och privatliv värdesätts tämligen högt av 

generation Y. Generation Y är mer själviska och sätter tämligen stor vikt på sin egen 

karriärutveckling och flexibelt arbete till skillnad från den tidigare generationen (Treuren & 

Anderson, 2010).  Jain och Bhatt (2015) instämmer också på att Generation Y värderar 

karriärsutvecklingsmöjligheter och flexibilitet väldigt högt. Cha (2010) nämner även att miljön för 

utbildning och utbildningsmöjligheter har varit annorlunda för generation Y och att det är vanligt 

att kvinnor arbetar idag till skillnad från hur det har varit hos äldre generationer. Just därför sätts 

stor vikt på balans mellan karriär och fritid samt jämställdhet. Alvesson och Sveningsson (2016) 

nämner att Generation Y’s värderingar är baserat på medvetna och outalade livsprinciper som vad 

som är rätt och fel. Där bland annat att vara hjälpsam, hjälpa människor, göra gott för 

samhället/hållbarhet, ha mentorskap för personlig utveckling och respektera olika människor är av 
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vikt. Vidare, så är ledarskapet hos en arbetsgivare av yttersta vikt för generation Y för att en 

arbetsgivare ska anses vara attraktiv. Enligt generation Y ska ledarskapet vara coachande och 

uppmuntrande snarare än att vara auktoritär och ”tvinga” på sina underordnade arbete (Lindgren, 

et al., 2005:112).  

 Gen Y - Kommunikation  

Precis som nämnts i tidigare avsnitt, är sättet som den potentiella arbetsgivaren använder sig av 

sina kommunikationskanaler och den tvåvägskommunikation mellan båda parterna av yttersta vikt 

för att kunna locka till sig generation Y. Kommunikationen mellan den potentiella arbetsgivaren och 

den potentiella arbetstagaren är en möjlighet för arbetsgivaren att visa generation Y vad en 

arbetsgivare har att erbjuda sina medarbetare. Därför är det viktigt att dessa (arbetsgivaren främst) 

förstår tillvägagångssätten som generation Y kommunicerar på och hur arbetsgivaren enklast kan 

nå dem i sin marknadsföring. Då generation Y är uppväxta med internet och sociala medier så är de 

vana vid snabb åtkomst vad gäller information samt att kommunikationen sker på ett smidigt sätt 

(Twenge, et al., 2010). Detta innebär enligt Parment och Dhyre (2009:26-29) att generation Y 

förväntar sig ett okomplicerat, trovärdigt och rakt kommunikationsklimat från arbetsgivaren där de 

även förväntar sig att arbetsgivaren använder det ”senaste” vad gäller kommunikationsmedel och 

teknik för att tolkas som moderna och således attraktiva. Undersökningar visar på att de 

rekryteringskanaler som främst används av generation Y främst är egna personliga kontakter, dvs 

att de helst kommer i kontakt med individer som redan arbetar hos den potentiella arbetsgivare.  

När internet används vid jobbsökande så är det främst arbetsgivarens hemsida och övriga 

rekryteringssidor som generation Y använder sig utav. Dock baserar genertion Y främst sina 

uppfattningar via personliga kontakter (Soulez, 2011:48). Vidare, så nämner Drury (2016) att 

arbetssökarna (generation Y) ofta inte vet så mycket om de företag som de söker jobb hos, mer än 

den information som företaget medvetet valt att lägga ut om sig själva, eller information som de 

tagit del av från någon tredjepart. Företagen har ett stort fokus på information eftersom att de är 

medvetna om att det är viktigt att värna om sitt rykte och status gentemot sina aktieägare (bl.a.). 

Dock är det minst lika viktigt enligt Drury (2016) att arbetsgivare har information på sina olika 

kommunikationskanaler som är intressanta för potentiella arbetstagare, då informationen som 

finns tillgänglig kan vara avgörande för huruvida kvalificerade och potentiella arbetare väljer att ta 

jobbet eller inte. 
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 Employer brand  

Som tidigare nämnt har konceptet employer branding en del definitioner men har sitt ursprung från 

Ambler och Barrow (1996) som definierade konceptet som ”ett paket av funktionella, ekonomiska 

och psykologiska fördelar som försörjs av anställda”. Dessa faktorer kan återfinnas och identifieras 

hos organisationen och arbetsgivaren.  

Således kan ett varumärke definieras bl.a. med sitt namn, termer och egenskaper (Heilmann et al., 

2013). Vidare har Sullivan (2004) definierat ”employer branding” som en strategi i ett långsiktigt 

perspektiv där medvetenhet och intryck som en arbetsgivare/organisationer skapar kan påverka 

potentiella medarbetare och intressenter. På svenska avser detta varumärkesegenskaper, dvs. olika 

egenskaper som går att associera med varumärket eller arbetsgivaren, där det genom dessa uttryck 

kan skapas en attraktion hos potentiella nya medarbetare. Organisationer kan därför använda 

”employer branding” när de vill skapa ett konkurrenskraftigt arbetsgivarvarumärke med en 

uppfattning av sin organisation/varumärke där de framstår som en attraktiv arbetsgivare (Backhaus 

& Tikoo, 2004).  

Backhaus och Tikoo (2004) nämner att fokus har legat på den externa formen av employer branding 

och att på senare tid så har arbetsgivare förstått vikten av att integrera även den interna delen. 

Enligt Martin, Beaumont, Doig och Pate (2005) så är det av vikt att ett employer brand hos en 

arbetsgivare speglar organisationen både internt och externt. Detta då de människor som redan är 

en del av organisationen är en stor bidragande faktor för ett positivt employer brand. Dessa kan 

påverka hur den externa allmänheten uppfattar arbetsgivaren då det är de som i första hand 

arbetar på arbetsplatsen och har den typen av information som kan spridas utåt till bekanta och 

dylikt. Det är av vikt att även internt bibehålla attraktionen och erbjuda en bra arbetsmiljö då 

organisationskulturen och dess värderingar kan skapa en kvalitetsrik arbetsplats som 

organisationen kan använda för att attrahera nya medarbetare och samtidigt ha nuvarande 

medarbetare som sprider positiv information utåt till bekanta och dylikt (Backhaus & Tikoo 2004). 

Mosley och Schmidt (2017) nämner att employer branding kan beskrivas som en process där 

organisationer bör sträva efter att skapa en bra arbetsplats som kan marknadsföras och attrahera, 

samt rekrytera nya talanger. Därför kan ett positivt rykte både internt och externt underlätta denna 

process för att skapa en starkare attraktion. 

Vidare kan det argumenteras för att employer branding kan vara alldeles för kostsamt att arbeta 

med, dock så nämner Backhaus och Tikoo (2004) och Edwards (2010) att en stark employer 



12 

branding strategi generellt bidrar till en ökad rekrytering och bibehållande av anställda. Detta i sin 

tur kan innebära att organisationer kan sänka kostnader kring personal och rekrytering vilket också 

kan vara en av de högre kostnaderna i en organisation (Barrow & Mosley, 2005). Heilmann et al. 

(2013) nämner att employer branding konceptet har en stor påverkan på att attrahera potentiella 

talangfulla medarbetare, och därför kan det vara av vikt för organisationer att se fördelarna med 

employer branding och försöka utnyttja samt beakta detta som en värdefull tillgång (Backhaus & 

Tikoo, 2004).   

  Employer branding utveckling – tidigare forskning 

Ambler och Barrow (1996) introducerade employer branding i mitten av 1990-talet som ett sätt att 

öka motivationen och samtidigt attrahera ny arbetskraft. En studie som utfördes på 27 företag 

visade på att den interna marknadsföringen hade denna påverkan och fördelarna med employer 

branding upptäcktes. Vidare, definierar de employer branding enligt följande:” The package of 

functional, economic and psychological benefits provided by employment and identified with the 

employing company” (Ambler & Barrow, 1996:187).  

Vidare nämner Ambler och Barrow (1996) att studien visade på att de flesta respondenter ansåg att 

employer branding konceptet är till organisationens fördel. Där tankesättet kring att ha de bästa 

medarbetare, som skapar den bästa organisationen och som därefter skapar det bästa ryktet. Detta 

i sin tur leder till att bra medarbetare attraheras resulterar i en attraktiv organisation. Med detta 

sagt så kan den interna marknadsföringen öka medarbetares motivation som i sin tur resulterar i 

det som precis nämnts ovan, att nya potentiella medarbetare attraheras. Vidare, när det talas om 

den externa marknadsföringen så kan även den bidra positivt till en organisations employer 

branding. Enligt Backhaus och Tikoo (2004) kan den externa marknadsföringen av organisationens 

employer branding vara avgörande om organisationen blir ett förstahandsval hos poteniella 

medarbetare med hög kompetens. På detta vis kan organisationen möjligtvis attrahera rätt 

medarbetare, med rätt kunskap till att söka jobb före det att de lockas till ens konkurrenter.  

Backhaus och Tikoo (2004:502) talar dock om att employer branding i sin helhet avser ett arbetssätt 

i hur organisationer kan skapa en unik typ av varumärke/identitet som främst ska attrahera 

potentiella och begåvade medarbetare, samtidigt som den ska lyckas bibehålla den nuvarande 

arbetskraften. Här följer Backhaus och Tikoo (2004:502) definition på employer branding, som 

förhoppningvis bidrar till en klarare bild av begreppet:  ”the process of building an identifiable and 
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unique employer identity and the employer brand as a concept of the firm that differentiates it 

from its competitors”. 

Enligt Heilmann et al. (2013) visar en studie på att employer branding har en större inverkan på 

potentiella medarbetare än den befinitliga arbetskraften, vilket påvisar att employer branding kan 

vara till en fördel för att attrahera begåvade nya medarbetare. Vidare nämner Heilmann et al. 

(2013) att vikten av employer branding är stor för att attrahera studenter och den yngre 

generationen. Att skapa och kunna kommunicera ut sitt varumärke som studenter kan relatera till 

och ge en större inblick på vad det innebär att arbeta för organisationen är av vikt för att upplevas 

som en attraktiv arbetsgivare. Heilmann et al. (2013) lyfter även vikten av rätt och en effektiv 

kommunikationskanal vilket i dagsläget är sociala medier/internet och socialt nätverk.  Vidare, så 

nämner Terjesen, Vinnicome och Freeman (2007) i en utförd studie på ett universitet att de 

viktigaste attributerna som en arbetsgivare kan attrahera med är stora utvecklings- och 

utbildningsmöjligheter, karrirärutvecklingsmöjligheter, flexibilitet och ett dynamiskt arbetssätt. De 

bedömer alltså organisationens employer brand och dess brand attribut.  Organisationens 

värderingar och image som kommuniceras ut i det offentliga är det som avgör om potentiella 

medarbetare beslutar sig för att ansöka eller inte.  

Då Jorgensen (2003), Terjesen et al. (2007) och Heilmann (2013) nämner vikten av kommunikation 

så är den samtida forskningen överens om att rätt kommunikationskanaler behövs, för att genom 

sin employer branding attrahera rätt medarbetare att söka. 

Ambler och Barrow (1996) talar om intern och extern kommunikation. Den interna 

kommunikationen avser det som sker mellan medarbetare och sen sprids utåt och är av stor vikt för 

att skapa attraktion. Avseende extern kommunikation så nämner Jorgensen (2003) att sociala 

medier främst är den yngre generationens kommunikationskanal där organisationer bör arbeta mer 

för att anpassa sig till detta. Dock är sociala medier ett väldigt brett fält i dagsläget och konkreta 

svar inom en svensk kontext återfinns inte enligt författarna. Rätt användande utav 

kommunikationen överlag bör ses som en strategisk viktig del där det gäller att välja rätt typ av 

kommunikation, för att presentera rätt image till rätt målgrupp.  

Avslutningsvis anser författarna att det finns mycket tidigare forskning kring vad som är attraktivt 

och vad den offentliga sektorn kan göra, dock är det betydligt mer begränsat inom svensk kontext. 

Utifrån den utförda undersökningen kunde det inte hittas en enda artikel som talar om hur den 

offentliga sektorn i Sverige kan anpassa sin employer brand och kommunicera denna via specifika 
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kommunikationskanaler för att nå ut till generation Y. Anledningen till att vi anser att den 

undersökta forskningen inte är fullt ut applicerbar i svensk kontext beror på att offentliga sektorer 

är politiskt styrda och politiken ser annorlunda ut i varje land. En del ovannämnda forskare har 

utfört undersökningar i länder som bl.a. USA där politiken är betydligt annorlunda och 

samhällskonstruktionen skiljer sig åt vilken i sin tur leder till även generation Y:s krav och 

uppfattningar att arbeta för den offentliga sektorn är annorlunda. Vår studie ska således bidra till 

en förståelse inom en svensk kontext, där vi utgår ifrån att generation Y är en del av det svenska 

samhället och har förståelse för den svenska offentliga sektorn och dess funktion.  

 Attractivness asset 

Precis som Drury (2016) nämner anstränger vi oss människor för att presentera de egenskaper som 

vi tror eftersträvas av vår potentiella arbetsgivare för att försöka framstå som så attraktiva 

medarbetare som möjligt. Presentationen syftar till att som medarbetare kunna måla upp de 

egenskaper och kvalifikationer som eftersöks i tron om att det ökar våra chanser att vi matchar 

arbetsgivarens önskemål. Dock kan vi enbart presentera de egenskaper eller kvalifikationer som vi 

associerar med organisationen och dessa baseras på vilken typ av information som organisationen 

själva presenterar för allmänheten. Med andra ord: allmänheten vet enbart det som organisationen 

väljer att allmänheten ska veta. 

 Detta medför en risk som innebär att önskad talang inte lockas till att söka jobb hos arbetsgivaren 

(Drury, 2016). Den tillgängliga informationen och den uppfattning som allmänheten har gentemot 

en arbetsgivare kan därför vara kritisk avgörande vid upplevd attraktion och rekrytering av 

potentiella talangfulla medarbetare (Berthon, Ewing & Hah (2005).  

Enligt Schlager, Bodderas, Maas och& Cachelin (2011) visar flera studier på att om employer 

branding behandlas som en värdefull tillgång kan detta generera en positiv effekt i form av ett gott 

rykte som en arbetsgivare. Vidare utförde Terjesen et al. (2007) en studie där fokus var employer 

branding, arbetsgivare och attraktion som påvisade att beroende på hur en organisation utnyttjar 

sin employer branding så kunde det vara avgörande för huruvida de ansågs vara attraktiva eller ej. 

Att ha talangfulla medarbetare är en organisations livlina och har en positiv effekt på hur 

organisationen uppfattas utåt sett vilket med andra ord påverkar hur andra tolkar organisationen 

som en potentiell arbetsgivare (Maurya & Agarwal, 2018).  
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 Employer Attractivness  

Arbetsgivare kan i dagens konkurrerande och dynamiska samhälle ha svårt att förstå vad som anses 

vara attraktivt hos just den målgrupp som eftersöks. Vidare är valmöjligheterna idag mycket större 

för generation Y där arbetstagare konkurrerar än mer på en internationell arbetsmarknad snarare 

än nationell (Chhabra & Sharma, 2014). Att attrahera och bevara talangfulla medarbetare har 

således blivit en utmaning som organisationer måste ha i beaktande (Lyons & Marler, 2011). 

Konrad, Ritchie, Lieb och Corrigall (2000) utförde en studie som visade att det fanns 

generationsskiftning inom diverse attribut som en arbetsgivare kan erbjuda och att dessa bör 

undersökas för att identifiera rätt attribut som sedan framhålls av organisationen, för att på så sätt 

arbeta mot att framstå som en attraktiv arbetsgivare.  

Det kan därför anses vara av vikt att veta vad potentiella, och nuvarande medarbetare finner 

attraktivt för att kunna skapa en employer branding som utstrålar och erbjuder just de attribut som 

målgruppen lockas utav. Dock så är det viktigt att budskapen som presenteras i ens employer 

branding speglar organisationen så att det inte blir en hyperkultur (Backhaus & Tikoo, 2004). Detta 

är något som arbetsgivare kan ha svårigheter med, då det kan vara enkelt att förmedla ett önskvärt 

tillstånd än att faktiskt leverera det. 

Vidare, nämner Backhaus och Tikoo (2004) att det är viktigt att ha en differentierad 

arbetsgivaridentitet som potentiella medarbetare känner en koppling till.  

Denna arbetsgivaridentitet baseras främst på grundvärderingar inom organisationen. Heilmann et 

al. (2013) nämner att nuvarande medarbetare är de som i första hand kommer i kontakt med 

organisationens värderingar och arbetssätt. Om en medarbetare upplever en samhörighet med 

dess identitet och dess arbetsplats kan detta leda till gott ett positivt rykte som sprids både internt 

inom organisationen men även externt som kan generera i högre attraktivitet. (Backhaus & Tikoo, 

2004; Drury 2016). Attribut som matchar organisationens employer branding bör därför anses vara 

av vikt.  

2.2.3.1 Brand attribut  

Rynes (1991) nämner att attribut som förknippas med en organisation är en nyckelfaktor för att 

attrahera arbetssökande. Dessa egenskaper associeras med organisationen då de 

(organisationerna) uttrycker sina ståndpunkter och vad de erbjuder som arbetsgivare.  

Om målgruppen som organisationer eftersträvar att rekrytera kan associera sig eller känna någon 

form av koppling till varumärket så innebär det att organisationen är på rätt väg avseende arbetet 
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med sin employer branding. Enligt Ambler och Barrow (1996) skapas attraktionen mellan en 

potentiell medarbetare och arbetsgivare baserat på de olika ”brandattribut” dvs. varumärkes 

egenskaper som arbetsgivaren erbjuder. Lön kan vara ett attribut som anses vara givet i en svensk 

kontext. Dock så bör störst vikt ligga på egenskaper så som värderingar, goda arbetsförhållanden 

med flexibelt arbete samt möjlighet till personlig utveckling. Lievens, Hoye och Anseel (2007) talar 

även om vikten av symboliska attribut och att dessa är avgörande för en god employer branding 

och en attraktiv arbetsgivare. Symboliska attribut kan beskrivas som något som är immateriellt och 

fysiskt omöjligt att ta på, t.ex. värderingar eller organisationskultur och associeras i första hand med 

organisationens identitet. Även Dyhre och Parment (2013:53) talar om att fokus ligger på 

symboliska attributen framför de ekonomiska och att det i dagsläget inte eftersträvas av den yngre 

generationen att enbart kunna försörja sig själv (dvs. den ekonomiska aspekten är inte det 

viktigaste). Utan värderingar, kultur, personlig utveckling och en flexibel arbetsplats är viktiga 

faktorer för arbetssökande bland generation Y. Slaughter et al. (2004) instämmer gällande att 

symboliska attribut och attraktion har ett samband. Det är därför av vikt att arbetsgivare utvecklar 

sin kunskap kring vilka faktorer som utgör en attraktiv arbetsgivare och samtidigt försöka leva upp 

till dessa (Xie, et al., 2015). Studier visar att Brand image och Brand attribut är avgörande vid val av 

potentiell arbetsgivare (Maurya & Agarwal, 2018; Collins & Stevens, 2002).  Även Rynes et al. (1991) 

instämmer att en organisations image och attribut är en nyckelfaktor för att en arbetsgivare ska 

attrahera talangfull arbetskraft.   

Genom att ha förståelse för vad generation Y anser vara attraktivt kan detta således underlätta 

arbetsprocessen kring en organisations employer branding. Denna typ av kunskap innebär att 

organisationer aktivt kan arbeta med dessa olika egenskaper och göra dessa till en del av dess 

image, för att på så sätt attrahera talangfulla medarbetare (Hurst & Good, 2009). Detta lägger även 

en stor vikt på kommunikationen utav ens employer brand där det är viktigt att förstå att 

generation Y använder annorlunda kommunikationssätt och kommunikationskanaler än äldre 

generationer (Naim & Lenka, 2018). Lika viktigt som det är viktigt att kommunicera egenskaper som 

tros önskas av en önskad målgrupp är det viktigt för organisationer att faktiskt stå för och ”leva” de 

brand attribut som utlovas till allmänheten (Terjesen et al., 2007). 

Då generation Y ersätter baby boomers globalt, bör organisationer utveckla sin employer brand 

strategi och kommunikationssätt för att kunna attrahera och bevara potentiell arbetskraft av 

generation Y (Terjesen et al., 2007). Det är således av vikt att generation Y upplever någon form av 
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identitetsigenkänning av de olika attributen. Detta kan generera i en positiv effekt i att bli en mer 

attraktiv arbetsgivare (Chhabra & Sharma, 2014). 

Denna rapport kommer att därför behandla Brand image och de Brand attribut som anses vara av 

vikt, baserat på Terjesen et al. (2007) studie. Denna studie demonstrerade att generation Y 

föredrog arbetsgivarvarumärket, organisationens värderingar, karriärutvecklingsmöjligheter och 

flexibilitet på sin arbetsplats samt att dessa attribut var avgörande vid potentiellt arbetssökande. 

Vikten av dessa attribut bekräftas även av Dhyre och Parment (2013:53), Drury (2016) och Tanwar 

& Prasad, (2016). Vidare nämns även lön som en del faktor, dock har inte lönen en lika avgörande 

roll som tidigare nämnda attribut. SOM (2016) utförde en nationell undersökning på bl.a. hur 

viktiga vissa egenskaper är i ett arbete och under kategorin ”mycket viktigt” hamnade ”hög 

inkomst” på lägsta plats av åtta andra egenskaper. Dock var denna faktor fortfarande av vikt 

tillsammans med: anställningstrygghet, goda karriärmöjligheter, intressanta arbetsuppgifter och 

bra arbetsmiljö. Ett arbete som är nyttigt för samhället var minst viktigt i ett arbete enligt SOM-

undersökningen. De sammanställda punkter som rapporten således behandlar är: 

 Brand image – en sammanställning av olika brand attribut 

 Värderingar  

 Utvecklingsmöjligheter 

 Flexibel arbetsplats/miljö 

 Lön 

 Kommunikation 

2.2.3.2 Brand image  

Brand image kan sammantaget beskrivas som ett sätt i hur allmänheten uppfattar en organisation 

som bland annat, en potentiell arbetsgivare (Mosley, 2017:53). Mosley (2015:54) nämner även att 

organisationer inte kan kontrollera alla faktorer som kan påverka den image som organisationer 

har. Det är dock viktigt att försöka i den utsträckning som det går och även lägga vikt på 

kommunikationen då denna kan vara avgörande för att uppnå den image som önskas. De olika 

brand attribut som en associeras med arbetsgivaren skapar en ”personlighet” och ger utslag i form 

utav en image. Denna image är alltså hur andra uppfattar arbetsgivaren, (Backhaus & Tikoo, 2004). 

Slaugther, Cable och Turban (2014) nämner att brand image är en viktig faktor vid rekrytering och 

vikten utav denna är stor för att kunna konkurrera och attrahera talangfulla medarbetare. Enligt 

Slaugther et al. (2014) är uppfattningen av organisationens olika attribut avgörande vid attraktion 
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och att arbetssökande förlitar sig på attributen överensstämmer med det som de associerar 

varumärket med. Detta instämmer Terjesen et al. (2007) som antyder att i en rekryteringsprocess 

är organisationens brand attribut avgörande om en potentiell arbetssökande kommer att söka till 

organisationen. Detta beslut baseras och påverkas av organisationens image och hur denna 

kommuniceras, men även organisationens värderingar.  

2.2.3.3 Värderingar 

Enligt Chhabra och  & Sharma (2014) kan företag och organisationers värderingar som speglar den 

potentiella medarbetarens värderingar upplevas som en tämligen mer attraktiv arbetsgivare. 

Backhaus och  & Tikoo (2004) lyfter vikten av värderingar som ett brand attribut och hur detta 

attribut är väsentligt för att skapa en attraktion mellan en potentiell medarbetare och en 

organisation. Enligt Chatman (1989) finns det samband mellan individers värderingar och deras 

karriärval samt val av arbetsplats. Detta kan bero på att värderingar kan anses vara kärnan av en 

organisation som sedan kryddas med utvecklingsmöjligheter, flexibla arbetsuppgifter och en god 

arbetsmiljö. Nya medarbetare bör kunna identifiera ens egna grundvärderingar i dess arbetsmiljö 

och arbetsuppgifter. Att kunna återfinna sina värderingar inom organisationen innebär att 

organisationen har hållit det som utlovats i sin employer branding, vilket kan generera i att 

medarbetarens attityd gentemot organisationen utvecklas positivt då dess egna värderingar 

stämmer överens med sin arbetsplats/arbetsgivare (Thorbjørnsen & Supphellen, 2011). Ett exempel 

för att förenkla ovanstående: Det kan t.ex. vara som så att organisationer börjar bli mer 

miljömedvetna nu för tiden (något som generation Y är). En organisation som aktivt arbetar med 

miljöfrågor och speglar dessa attribut utåt kan alltså vara ett sätt att få ett positivt bemötande av 

generation Y. Dessa värderingar kan således användas till att förstärka organisationens varumärke 

och på detta vis påverka allmänhetens attityd gentemot företaget (Torres & Mijmolt, 2009). Det 

kan således anses vara av yttersta vikt att befintliga och nya medarbetare kan identifiera sig själv 

med organisationens värderingar och kommunikationen av dessa (värderingarna) är meningslös ifall 

de potentiella medarbetare som organisationen försöker attrahera inte kan identifiera sig själva 

med dessa värderingar (Thorbjørnsen & Supphellen, 2011).  

Edwards (2007) nämner att människor blir tillfredsställda av att arbeta på en arbetsplats där de 

upplever att de kan relatera med dess värderingar. Dock är detta en individuell fråga samtidigt som 

det är svårt att tillfredsställa alla olika värderingar som en människa kan ha. Edwards (2007) menar 

på att det kan vara nyttigt för en organisation att även ha flexibla värderingar som gör att 
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organisationen är anpassad för en bredare målgrupp. En positiv effekt av tillfredsställda 

medarbetare är engagemang. Ashforth och  & Mael (1989) nämner att när medarbetare kan 

identifiera sig med organisationens värderingar och egenskaper genererar detta i att medarbetare 

upplever ett syfte med sitt arbete och således bidrar det till ökat engagemang.   

Studier visar att organisationer som har en attraktiv image med ett attraktivt varumärke, har en 

högre grad av identifikation av organisationens image och attribut (Edwards, 2007).  

Likt andra forskare och författare argumenterar därför Ashforth och Mael (1996) att 

kommunikationen utav organisationens värderingar är tämligen av yttersta vikt för att potentiella 

medarbetare ska kunna relatera och identifiera sig själv.  

2.2.3.4 Utveckling  

Den personliga karriärsutvecklingen har enligt forskare visat sig vara en viktig dimension hos en 

arbetsgivare och kan refereras till vilka möjligheter och befordringar en organisation kan erbjuda 

sina medarbetare (Willem, De Vos & Buelens, 2010). Enligt Terjesen et al. (2007) är möjlighet till 

karriärsutveckling en viktig aspekt hos en potentiell medarbetare. Möjligheterna för 

karriärutveckling är en aspekt som kan kopplas till varumärket och tillförser information om 

organisationen, vilket indikerar på de möjligheter eller begränsningar som en potentiell 

medarbetare kan ha (Jain & Bhatt, 2015). Bambacas (2010) nämner att medarbetare vars karriärer 

utvecklas och investeras i, är även de medarbetare som högst troligt har en positiv inställning 

gentemot arbetsplatsen. Det har även visat sig att dessa medarbetare är de med högst lojalitet 

gentemot organisationen och troligen de som stannar längst. Även Terjesen et al. (2007), Drury 

(2016) och Jain och Bhatt (2015) instämmer på att karriärutvecklingsmöjligheter är bland de 

viktigaste attributen för en arbetsgivare för att attrahera talangfulla potentiella medarbetare. 

Viktigt att betona kan vara att Arbetsgivarverket (2017), Skill (2010), SOM (2015) och SKL (2018) 

med dess undersökningar påvisade att karriärutvecklingsmöjligheter i Sverige utan tvekan är en 

viktig dimension hos en attraktiv arbetsgivare.  

2.2.3.5 Flexibilitet på arbetsplatsen   

Det är av vikt att attrahera nya talangfulla medarbetare till organisationen, men det är också av vikt 

att få dessa att stanna kvar och vara tillfredsställda. En flexibel arbetsmiljö och stimulerande 

arbetsuppgifter kan anses vara två avgörande faktorer för att locka till sig den målgrupp som 

önskas. Vid en undersökning avseende beteenden inom en organisation så är bland annat dessa två 

faktorer av vikt då de kan påverka välmående och engagemanget hos dess medarbetare (Mosley, 
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2017:259). Treuren och Anderson (2010) nämner att vikten av flexibilitet, en god arbetsmiljö och 

stimulerande arbetsuppgifter är stor för att skapa attraktivitet i dagsläget. Bemanningsföretag 

erbjuder i dagsläget flexibilitet och hög lön bland annat inom vården för att nämna ett exempel 

(Enfeldt, 2019). 

Arbetsuppgifter bör vara tillfredsställande och stimulerande att utföra, men även utmanande, 

meningsfulla och viktiga. Detta för att en medarbetare ska känna att den gör skillnad och är en 

bidragande faktor till framgången hos organisationen (Thorbjørnsen & Supphellen, 2011). Vidare, så 

ska arbetsuppgifterna vara givande för medarbetaren och att denne får möjligheten att utnyttja sin 

kompetens. Det är därför viktigt att de arbetsuppgifter som arbetsgivaren har erbjudit, faktiskt är 

de arbetsuppgifter som medarbetaren får utföra. I korta ordadrag så handlar det om att det som 

utlovats av arbetsgivaren ska vara det som medarbetaren i sin tur får arbeta med (Jain & Bhatt, 

2015). Senare studier visar även på att medarbetare strävar efter arbetsplatser som erbjuder en 

utmanande och flexibel arbetsmiljö där de både får intressanta och lärorika uppgifter, samtidigt 

som de kan vara flexibla med hur dessa ska bli utförda (Tomlinson, 2006).  

Det som kan anses vara allra viktigast är att organisationer erbjuder en god och flexibel arbetsmiljö, 

med intressanta arbetsuppgifter då potentiella medarbetare gärna vill vara försäkrade i att en 

arbetsgivare ska underlätta för och arbeta mot att öka medarbetarens trivsel. Detta bidrar med 

attraktion samtidigt som det får den kompetenta arbetskraften att vilja stanna (Ronda, Valor & 

Abril, 2018).   

2.2.3.6 Lön  

En annan del av de olika attributen är lönen och kan anses vara en kompensation för det arbete 

som utförs på arbetsplatsen. Det kan argumenteras för att lön inte är en övervägande faktor 

avseende upplevd attraktivitet, dock så är det fortfarande en del av de attribut som erbjuds (Ronda 

et al., 2018). Enligt Cable och  & Turban (2003) är arbetssökare villiga i vissa fall, att acceptera en 

lägre lön från organisationer med positivt rykte än att arbeta för organisation med negativt rykte 

med en högre lön. Dock så finns det forskare som påstår att lön har en effekt på hur tillfredsställd 

en medarbetare blir (Beutell & Witting-Berman, 1999; Malka & Chatman, 2003).  

Ronda et al. (2018) nämner att en potentiell medarbetare kan vara villig att arbeta för en starkt 

etisk organisation även om detta skulle innebära en lägre lön. Dock är detta en individuell fråga och 

kan variera beroende på personen i fråga, och i vilket stadie eller vilka behov de har i sina liv. Dyhre 
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och Parment (2013:53–55) nämner även att lönen i dagsläget inte är en lika avgörande faktor för 

generation Y som för tidigare generationer, där lönen har varit tämligen viktigt för att kunna 

underhålla sig själv och familjemedlemmar.  

Sammanfattningsvis nämns det att värderingar, personlig utveckling, flexibilitet och lön är viktiga 

attribut vid val av en arbetsgivare och dess upplevda attraktivitet. Vissa attribut kan övervägas och 

anses vara viktigare än andra. Nedan presenteras en sammanställning på de attribut som anses 

vara viktiga för att skapa en positiv brandimage. 

 

 

Den ordning som följer är även den ordning som ovanstående avsnitt visar på är de attribut som 

prioriteras. D.v.s. där Värderingar prioriteras först och lön sist. Detta är en sammanställning utifrån 

den undersökta forskningen i denna rapport.  

 Offentliga sektorns arbetsgivarvarumärke 

Den offentliga sektorn skiljer sig till stora delar mot den privata sektorn i olika avseenden trots att 

den försöker efterlikna dess resultat och marknadsorienterade arbete i allt större utsträckning. 

Detta bl.a. då den offentliga sektorn följer ett politiskt ledarskap samt att majoriteten av de 

organisationerna som verkar inom den offentliga sektorn agerar inrikes och inte utrikes som den 

privata sektorn gör i en allt mer global värld (Christensen, et al., 2007).  Den offentliga sektorn 

erbjuder en hel del med tjänster och service bl.a. s social omsorg, skola, bygg, miljöskydd, 

renhållning etc. (Offentlig sektor, 2019). Den offentliga sektorns styrning efterliknar dock den 

privata sektorn. Precis som den privata sektorn, så strävar även den offentliga sektorn efter att 

locka till sig kvalificerade medarbetare till sina verksamheter men har också utvecklat ett allt mer 

resultatinriktat arbetssätt (Diefenbach, 2009). Agevall (2005) nämner även att den offentliga 

Värderingar Utveckling

Flexibel 
arbetsplats

Lön

BRAND 
IMAGE

Figur 1: Sammanställning av viktiga brandattribut som kan 
skapa en brandimage 

Kommenterad [SU13]: livnära 
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sektorn har blivit hårdare vad gäller den finansiella kontrollen som ett resultat av det mer 

resultatinriktade arbetssättet som det nu arbetas mycket med inom den offentliga sektorn. Detta 

har medfört att medarbetare blivit pressade att prestera och uppnå hög kvalitet med begränsade 

resurser, vilket kan ha påverkat arbetsförhållandena. Arbetsgivare på arbetsmarknaden konkurrerar 

om kvalificerad arbetskraft vilket är nödvändigt att locka till sig för att ens verksamheter ska gå bra 

(Ambler & Barrow, 1996). Offentliga sektorn använder sig utav olika strategier för att attrahera 

generation Y till sina verksamheter. Drivkrafterna som ligger till grund för den offentliga sektorns 

arbete kring varumärket är främst för att locka till sig ”talanger” och skapa en attraktion (Temporal, 

2014). Därför är det viktigt att varumärket utstrålar de möjligheter och värderingar som den 

önskade målgruppen söker efter och har. Vad gäller generation Y så är det bl.a. möjlighet till 

utveckling och flexibilitet som organisationer bör locka med (Graeme & Hetrick, 2006). Vidare, 

nämner Chhabra och  & Sharma (2014) att en arbetsgivare upplevs som mer attraktiv om 

organisationens värderingar speglar ens egna värderingar. Detta kan vara till nytta för arbetsgivaren 

om de lyckas fånga upp och förstå värderingarna som den målgruppen som de eftersträvar att 

attrahera har. På så sätt kan arbetsgivaren forma och marknadsföra sitt varumärke utefter detta. 

Vandenabeele (2008) nämner att medarbetare som attraheras till den offentliga sektorn har 

värderingar som innebär samhällsnytta och självuppoffringar. Detta resultat har även presenterats 

vid en undersökning som arbetsgivarverket (2017) utförde. Av 22 000 högskolestudenter var det 

endast 28 % som svarade ”ja” på frågan om de skulle kunna tänka sig att arbeta inom den offentliga 

sektorn. Samtliga svarade även ”ja” på att de var samhällsintresserade och ville främst ha ett arbete 

som skulle tjäna samhället. Svensson et al. (2004) utförde en studie där 85,2 % av den svenska 

offentliga sektorns olika verksamheter, inte hade någon etikkommitté som ska tillförse 

organisationen med etiska frågor och se till att goda värderingar genomsyrar hela kedjan. Vidare 

visade studien att 85,2 % inte utför någon etisk utvärdering efter utförda affärer vilket försvårar 

möjligheten att utvärdera arbetet som utförts. Ledarna (2013) som är Sveriges chefsorganisation 

har tidigare gjort ett flertal undersökningar mellan chefer och dess arbete inom den offentliga 

sektorn vs. den privata sektorn och en återkommande slutsats som dras visar på att (till den 

offentliga sektorns nackdel) chefer har sämre lön, större personalansvar och ett begränsat 

handligsutrymme inom just den offentliga sektorn. Vidare, så svarade även cheferna inom den 

offentliga sektorn på i en undersökning att de ansåg att vara chef inom den privata sektorn är 

bättre än att vara det i den offentliga sektorn, vilket följdes av ett stort missnöje vad gäller 

handlingsutrymmet, där uppfattningen delades att politiker inte ger utrymme för att kunna fatta 

Ändrad fältkod
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beslut. Enligt Xie et al. (2015) bör organisationer inom den offentliga sektorn försöka stärka deras 

symboliska attribut för att attrahera nya potentiella medarbetare då det är svårare för den 

offentliga sektorn att konkurrera med högre löner eller ekonomiska förmåner. Det diskuteras att 

löneanspråket är tämligen sämre inom den offentliga sektorn än den privata. Avdragslexikon 

(2019a) presenterar data från SCB som visar på att under år 2017 så skiljer sig lönen i genomsnitt 

för en logistiksäljare inom den privata sektorn med 7000 kronor mer i månaden jämfört med i den 

offentliga sektorn. Vad gäller en HR-assistent så tjänar denne 4100 kronor mer i genomsnitt per 

månad än inom den offentliga sektorn (Avdragslexikon, 2019b). Ur en svensk kontext nämner SKL 

(2019) att det finns statistik som visar på att ett starkt varumärke kan rekrytera medarbetare till en 

lägre lön, och att generation Y på så sätt ställer höga krav på arbetsgivare avseende andra faktorer 

än bara lönen.  

 Kommunikation  

Att söka efter och hitta information är lättare idag än vad det någonsin har varit förr. Detta då 

sociala medier och användningen av, samt tillgången till internet har ökat i allt större utsträckning 

med tiden. Idag kan allmänheten på bara några klick få tag på i princip all den information som 

eftersöks. Detta innebär att information om företag finns tillgänglig i allt större utsträckning vilket 

gör det enkelt för allmänheten att kunna ta del av vad olika företag har att erbjuda, samt vad dessa 

står för (Dabirian, Kietzmann & Diba (2017). Detta medför en risk som Drury (2016) nämner, att om 

det är bristfälligt med information kring ett arbetsgivarvarumärke och dess egenskaper så kan detta 

vara en avgörande faktor till att en potentiell medarbetare söker sig till en konkurrent istället, då 

den arbetssökande enbart har den kunskap om organisationen som organisationen väljer att dela 

med sig av. Botha, Bussin och de Swardt (2011) betonar vikten av kommunikation och att en 

organisations employer brand stämmer överens med det som kommuniceras ut, detta då det kan 

öka trovärdigheten och tillförlitligheten för varumärket. Det är alltså av vikt att kommunicera 

trovärdigt och öppet samt ha i åtanke vilka kommunikationskanaler det är som används för 

respektive målgrupp som önskas nås.   

Employer branding involverar kommunikation genom att försöka få talangfulla personer att få reda 

på att det är en bra arbetsplats för dessa för att de i sin tur ska söka sig dit (Mosley, 2017:315–316). 

Anledningen till att tämligen många organisationer inte lyckas med detta är för att nuvarande 

medarbetare inte upplever det som de har blivit utlovade pga. Att organisationens 

arbetsgivarvarumärke inte lyckas riktigt fånga kärnan i organisationen och kommunicera ut denna 
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vilket skadat organisationens tillförlitlighet. Det är därför av vikt att ha ett trovärdigt 

arbetsgivarvarumärke som faktiskt erbjuder det som utlovas och att organisationen har ett 

arbetsgivarvarumärke som inte sprider falsk information enbart för att attrahera nya medarbetare 

som sedan inte trivs på arbetsplatsen. Detta innebär att den interna kommunikationen på 

arbetsplatsen bör stämma överens med den externa kommunikationen (Backhaus & Tikoo, 2004).  

 Intern och extern kommunikation  

Att värna om nuvarande medarbetare är av vikt för organisationer då det påverkar medarbetarnas 

välmående, engagemang och prestation, men även hur dessa medarbetare talar om organisationen 

inför andra, vilket kan vara avgörande för arbetsgivarvarumärkets rykte (Ambler & Barrow, 1996). 

Den interna kommunikationen är ett sätt för organisationen att tillförse nuvarande medarbetare 

med det som utlovats i dess employer brand och det som fick dessa medarbetare att ens vilja bli en 

medarbetare från första början (Chhabra & Sharma, 2014). Sammantaget bär den interna delen de 

löften som arbetsgivarvarumärket förmedlar och som organisationer fortfarande försöker attrahera 

nya talangfulla medarbetare med. Dessa medarbetare är de som arbetar och står för 

organisationens värderingar, mål och kultur (Frook, 2001).  

Chhabra och Sharma (2014) nämner att det är väldigt vanligt att de interna karaktärsdragen utlöses 

till den externa miljön av organisationens nuvarande medarbetare. Det är därför av vikt att ha en 

god intern kommunikation med sina anställda, för att skapa en tämligen god arbetsplats då 

konceptet ”word of mouth” både kan vara till organisationens fördel men också en extrem riskfylld 

nackdel (Kietzmann & Canhoto, 2013).  

Ambler och Barrow (1996:186) förklarar att konceptet “word of mouth” avser det rykte som 

primärt sprids av en organisations anställda vilket har en stor påverkan på arbetsgivarvarumärkets 

attraktivitet. Detta då denna typ av kommunikation/rykte går att jämföra med den kommunikation 

som organisationen försöker förmedla utåt. Detta ger möjligheten för jämförelse och testar 

organisationens trovärdighet. Uen, Ahlstrom, Chen och  & Liu (2013) nämner också ”Word of 

mouth” begreppet och anser detta vara ett starkt verktyg för att försöka bidra med en starkare 

effekt avseende arbetsgivarvarumärket vid rekrytering av talangfulla potentiella medarbetare. 

Detta blir alltså någon form av extern kommunikation som primärt startas internt. Genom att 

arbeta internt med det som kommuniceras extern, uppnår organisationen någon form av kultur 

eller policy som baseras på dess värderingar vilket blir en del av kärnan hos organisationen. 
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Sammantaget handlar det om att organisationens utsida speglar dess insida (Svensson, Wood & 

Callaghan, 2004).  

Vidare så kvarstår det att den externa kommunikationen är ytterst viktigt och att människor gärna 

socialiserar sig för att bygga ett kontaktnätverk för att på så sätt hitta en bra arbetsgivare 

respektive talangfulla medarbetare. Det som kan vara annorlunda i dagsläget är hur denna 

kommunikation sker och hur interaktioner mellan dessa människor skapas för att bygga ett 

kontaktnätverk. Mosley (2017:177–178) nämner att internet har skapat diverse plattformar som 

blivit ett dominerande kommunikationssätt i dagsläget och att människor kommunicerar och knyter 

nya kontakter online. För att kunna attrahera toppkandidater till organisationen måste 

organisationen befinna sig där dessa människor finns. Detta innebär att arbetsgivaren bör etablera 

sig på sociala medier som bland annat Facebook, LinkedIn, Snapchat eller andra kanaler. Facebook 

har 1,28 billioner medlemmar som är aktiva minst en gång i månaden, samtidigt som de dagligen 

har 802 miljoner aktiva medlemmar under år 2014 (Ladkin & Buhalis, 2016). Olika Hashtags (#) kan 

användas för att sikta sig in på en specifik målgrupp vilket också har blivit ett väl använt koncept för 

att attrahera talangfulla medarbetare eller för att rent allmänt sprida ut information. Det är viktigt 

att synas bland sin målgrupp för att kunna attrahera rätt kandidater. Sociala medier är 

kommunikationskanaler som oftast lyckas få allmänheten engagerad i själva varumärket vilket 

också kan stärka dess bild i det offentliga och framstå som en mer attraktiv arbetsgivare (Ladkin & 

Buhalis, 2016). Den typen av kommunikation (meddelande som önskas spridas) som delas med 

andra kan påverka och influera uppfattningen, attityden och tankesättet hos andra. Denna 

kommunikation kan via sociala medier spridas på en global nivå som kan influera attityder och 

påverka uppfattningen kring ett visst ställningstagande och även få generera i ett stöd och feedback 

av andra. Det finns studier som visar på att en del människor mer än gärna hellre sprider personlig 

information online framför offline pga. stödet som kan erhållas av andra, som i sin tur kan öka 

värdet eller styrkan på meddelande som önskas spridas. Kommunikationen online möjliggör 

spridningen av ett meddelande bland vänner och familj, samt bland andra som delar liknande 

åsikter vilket kan påverka deras beslut på långsikt (Valkenburg, 2017). Sociala medier öppnar även 

upp möjligheten för att sprida, influera och påverka människor i samhällsmässiga frågor där 

grupper av människor med liknande uppfattningar kan kommunicera med varandra och mötas. 

Vidare, så kan det vara viktigt att belysa att på samma sätt som ärliga och transparenta 

meddelanden kan spridas, så kan även dessa förvrängas och spridas utifrån ens egna individuella 
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intressen, vilket kan ha en stor effekt på olika typer av människor tankesätt avseende exempelvis. 

politiska åsikter (Hwang & Kim, 2015). 

Sammantaget så kan alltså sociala medier bidra med diverse saker så som enklare jobbsökande, 

flera möjligheter att attrahera talangfulla medarbetare, flera sätt att skapa ett kontaktnätverk, 

samt flera fronter att förmedla organisationens budskap för en väldigt låg kostnad. Detta skapar 

möjligheten för organisationer att marknadsföra sig själva som en god arbetsgivare för att attrahera 

talangfulla medarbetare och koncentrera sig mot en önskad målgrupp. Det är också viktigt att ha i 

åtanke att precis som positiv information kan spridas globalt på sociala medier, så kan även dåliga 

rykten sänka organisationer helt pga. det inflytande sociala media har (Kwok, 2011).  

Sammanfattningsvis vill det bli sagt att kommunikationen är en viktig huvudfaktor och bör tas till 

vara. Det är av vikt att se över organisationen i sin helhet då kommunikation av ett visst varumärke 

kan spridas globalt på bara några minuter. En sammanställning av ovanstående i kombination med 

tidigare avsnitt avseende attribut presenteras i modellen nedan: 

 

Figur 2: Relationen mellan brand attribut, brand image och kommunikation 

Figur 2 syftar till att beskriva relationen mellan de olika faktorerna. Där organisationer skapar 

attraktion samtidigt som de attribut som utlovas bör vara de faktiska attribut som erbjuds för att få 

tillfredsställda medarbetare. Detta kan sedan kommuniceras internt som därefter sprids utåt till 

allmänheten. Detta i sin tur blir en form av extern kommunikation som kan öka eller minska 
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attraktiviteten. Beroende på vilken grad organisationer håller det som utlovas och hur 

medarbetarna ser på saken kan en viss brand image skapas som speglas utåt i allmänheten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Metod 

I detta kapitel presenteras den arbetsprocess och tillvägagångsätt som använts. Detta för att ge 

läsaren en djupare förståelse för hur studien har utförts. I detta kapitel redogörs för olika metoder 

som finns och de metoder som är valda för studiens utförande. Detta för att ge läsaren en 

helhetssyn på vad som finns och vad som har valts med motivering till det. Vidare behandlas 

informationsinsamling och olika intervjumetoder med motivering för att ge en djupare förståelse för 

vårt tankesätt kring utförandet av studien. Avslutningsvis sammanfattas de olika delavsnitten med 

en djupare beskrivning av de behandlade delavsnitten, kritik och motivering diskuteras för 

tillvägagångsätt och källor som använts för att visa en förståelse och helhetssyn kring studiens 

tillvägagångsätt. 

 Ansats 

I denna studie har vi använt oss utav en kvalitativ metodansats, detta då rapporten lägger tyngden 

på den verbala formen snarare än den ”numeriska formen” vilket är den centrala delen utav en 

kvantitativ metod (Esposito, Fries & Gold, 2009). Rapporten syftar till att ta del av generation Y:s 

åsikter och uppfattningar kring olika aspekter vad gäller attraktivitet hos arbetsgivare och specifikt 

den offentliga sektorn. Detta ämne som ska studeras omfattar olika faktorer som kan påverka 

varandra samt att sambanden mellan dessa kan vara komplexa. Den använda tidigare forskningen 
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har haft en forskningsdesign som testar ett koncept eller teori i den kvalitativa formen. Backhaus 

och Tikoo (2004) har en forskningsdesign som är baserad på att testa ett visst koncept medan 

Heilmann et al. (2013) är utförd på två organisationer för att få en bättre förståelse för employer 

branding. Terjesen et al. (2007) utförde deras studie med en blandning av en kvalitativ och 

kvantitativ ansats, för att få fram de mest attraktiva attributen. Vi vill således använda den 

kvalitativa forskningsdesignen för att se hur respondenterna kan skifta i svar vid följdfrågor och få 

en djupare insikt kring deras resonemang vad gäller den offentliga sektorn. Svårigheter i vår 

undersökning har varit att hitta liknande studier som är utförda i svenskt kontext. Denna studie ska 

således försöka uppnå en djupare insikt på hur svenska högskolestudenter resonerar kring ämnet. 

Detta kan således vara svårare att uppnå med enbart den kvantitativa metoden som Esposito et al. 

(2009) nämner. Slutsatsen dras att kvalitativ metod är bäst lämpad, som enligt Denscombe 

(2009:92) skapar möjlighet för intervjuer där detaljerad information kan uppnås. Samt att olika 

faktorer och komplexa samband kan belysas och diskuteras på en djupare nivå. Den valda metoden 

och upplägget kring rapporten ska bidra med en ökad kunskap avseende dessa faktorer samt deras 

samband och hur de påverkar varandra i diverse kontexter. Genom att utforma lämpliga frågor och 

hålla intervjuer med den målgrupp (generation Y) som avses att studera kan vi förhoppningsvis 

uppnå en förståelse kring viktiga faktorer och dess komplexa samband samt hur dessa fungerar i 

helhet. Målet är att fånga respondenternas egna berättelser och erfarenhet samt varför de 

upplever saker och ting som de gör. Dock har vi förståelse för att det går att fördjupa sig ännu mer 

genom att undersöka de olika erfarenheterna och var dessa härstammar ifrån samt vilken påverkan 

de har kunnat ha på respondenternas uppfattning. Dock är detta för omfattande för denna studie 

och kan vara förslag till fortsatt forskning.  

Studien är av deduktiv karaktär då utgångspunkten är förutbestämda teorier som sedan prövas i 

relation till empirin (Jacobsen, 2017:19). Utgångspunkten är den samlade förutbestämda teorin 

kring employer branding och viktiga brand attribut som kompletteras med en aspekt avseende 

kommunikation. Den insamlade empirin utav intervjuade respondenters tolkningar och 

resonemang kring den offentliga sektorn och dess brand attribut ställs därefter i relation till den 

insamlade teorin i denna studie.  

Vidare, så förekommer det även olika inslag av kvantitativa data utifrån tidigare undersökningar 

som utförts. Dessa används i syfte att förenkla för läsaren genom att visualisera svaren i form av 

bl.a. tabeller kort och precist utöver den presenterade djupgående beskrivningen. Denna studie ska 
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tillförse den offentliga sektorn med en förståelse för hur generation Y (i en svensk kontext) ser på 

faktorer som förknippas med den offentliga sektorn som en arbetsgivare i samband med vilken typ 

av kommunikation som möjligtvis bör användas. Artiklar som studerats gällande den offentliga 

sektorn och vad som anses vara attraherande har utgått från en kontext i andra länder, då vi inte 

har kunnat hitta en inom svensk kontext. Vår rapport ska bidra med hur den offentliga sektorn i 

svensk kontext kan verka för att skapa attraktivitet för generation Y som är uppväxta i Sverige. 

Detta då det är olika kontexter i olika länder. Exempelvis avseende den offentliga sektorn som är 

politiskt styrd där politiska/statliga/kommunalt styrda verksamheter kan skilja sig från land till land 

men även uppfattningen kring vad som anses vara attraktivt hos en arbetsgivare av generation Y.  

Nackdelen med kvalitativa metoder kan vara att de anses vara tidskrävande då de som nämnts 

ovan, kan beröra komplexa frågor där information måste samlas i form av bl.a. intervjuer och 

observationer som sedan ska presenteras i egna ord. Detta är något som vår studie kan komma att 

handskas med då respondenter kan ge för kortfattade och mindre utvecklande svar. Vid sådana 

tillfällen är det viktigt att vi är noga med följdfrågor för att få så utvecklade svar som möjligt och 

kunna presentera dessa utan missförstånd. Fördelen med denna metod är att vi kan fånga 

djupgående detaljer där intervjuerna syftar till att tydliggöra ett komplext område vilket kan vara 

komplicerat att beskriva i siffror (Denscombe, 2009:321, 400). Vår studie kräver att vi fångar 

erfarenheter kring den offentliga sektorn på en djupgående nivå då den berör mycket åsikter och 

tankar, vilket vi bedömer inte kan åstadkommas med enbart siffror. Studiens fokus kommer att 

ligga på intervjuer för att fånga känslor och upplevelser hos de aktörer som involveras i detta 

arbete, vilket är avgörande för att kunna utföra studien och då anses vårt val av metod vara bäst 

lämpad i denna rapport.  

 Insamling av data 

Det finns olika metoder för att inhämta data och samla material. Denna typ av insamling ska ligga 

till grund för studien som avslutningsvis används för att kunna komma fram till något resultat, i 

denna studie ska det vara som stöd för att kunna besvara på det som undersöks.  Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2011:88) nämner två olika sorters av data som kan insamlas, sekundärdata och 

primärdata. Sekundärdata innebär den data eller information som redan finns tillgänglig. Den 

existerar genom att någon annan tidigare har samlat in den typen av information eller data. Ett 

exempel kan vara en organisation eller författare som presenterar en viss information som gör det 

tillgängligt för andra att ta del av. Den information som inte funnits tidigare, avser primärdata. 
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Exempelvis intervjuer eller direkta observationer där intervjuare har tagit del av och tolkat 

information/data. Då primärdata i vår rapport utgör empiri insamlingen, så kommer primärdata att 

presenteras under kapitlet ”Empiri insamling”, avsnitt 5.3.2.3 för en bäst passad struktur.  

 Sekundär-data 

Sekundärdata som är redan existerande data som denna studie har behandlat är litteraturstudier 

från biblioteket vid Högskolan i Skövde samt Skövdes stadsbibliotek. Litteraturstudierna har varit till 

en stor hjälp vid utformning av metod och strukturen på studien. Vidare har data av relevans till 

ämnet som studien berör hämtats. Detta för att få en mer djupgående förståelse för 

ämnesområdet då det är ett relativt nytt område för oss. Anledningen till att vi har gått in på ett 

relativt okänt ämnesområde är dels för att vi tidigare har skrivit ett examensarbete tillsammans 

kring ett nästintill outforskat ämne/fenomen och vill därför ta oss an en ny utmaning. Vidare, så har 

huvudsyftet med användningen utav sekundärdata varit att klargöra olika metodiker och strukturer 

på studier likt denna samt klargöra för ämnet ”employer branding” och få en djupare inblick i 

ämnet. Litteratur har granskats noggrant där det endast har utgåtts från litteratur som har en 

relevant koppling till ämnet. Kritik mot metod och källor diskuteras vidare på en mer djupgående 

nivå nedan i kapitel 7.4. 

För att få en ännu djupare förståelse kring ämnet som studerats så har studien behandlat 

vetenskapliga artiklar. Dessa vetenskapliga artiklar har främst baserats på nyckelord så som 

”Employer branding”, ”Employer branding in public sector”, ” Generation Y”, ”Employer branding 

and Communication” och ”Generation Y employee”. Anledningen till att de är skrivna på engelska 

är pga. att det ger fler alternativ än på Svenska. Nyckelord som är använda på svenska är bl.a. 

”Attraktiv arbetsgivare”, ”Attrahera generation Y”, ”Kommunicera med generation Y” och 

”Arbetsgivarvarumärke”. Dessa nyckelord är av hög relevans för ämnet vilket medfört att de 

vetenskapliga artiklarna har valts med omsorg. Dels utifrån dess innehåll men även att de är 

granskade av andra forskare, dvs. Peer Reviewd. De valda artiklarna är publicerade i journaler och 

tidskrifter vilket också stärker relevansen utav de använda källorna. Artiklarna kommer från 

trovärdiga källor då de också kommer från kända databaser som Högskolan i Skövde erbjuder, bl.a. 

WorldCat Discovery.  

Gällande vilket årtal de är publicerade är detta olika, dock så är employer branding ett 

begrepp/koncept som introducerats under 90-talet vilket gör att de vetenskapliga artiklar som 

används fortfarande är tämligen nya. De referenser med äldre årtal är använda främst för att påvisa 
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den tidigare forskningen som finns inom employer branding där bl.a. Ambler och Barrow (1996) 

används. Detta för att kunna gå tillbaka till ursprunget utav employer branding och bland 

begreppets första definition. Vidare vill vi betona att skiftningen mellan employer brand och 

arbetsgivarvarumärke i texten lär ske löpande, detta då det i vissa sammanhang anses vara 

nödvändigt att använda den engelska översättningen pga. att den i vissa kontext har starkare 

”klang” och upplevs vara mer värdeladdad än arbetsgivarvarumärke. I andra avsnitt har vi bedömt 

att arbetsgivarvarumärke är mer lämplig istället. 

Andra källor som använts som kan klassas som populärvetenskapliga då dessa inte är granskade av 

andra forskare (Peer Reviewd), kan vara de undersökningar som tidigare gjorts kring studenters 

uppfattning om att arbeta för den offentliga sektorn. Dessa anses dock vara av hög relevans till 

studien då de hjälper att sätta det empiriska materialet i perspektiv. De kan även verka som stöd 

vid analys och resultat/slutsats och en kombination av tidigare utförda studier. Med hjälp av en 

kombination kring dessa aspekter så kan studien möjligtvis uppnå ett resultat som kan vara utav 

användning. Anledningen till att dessa undersökningar som används är populärvetenskapliga är 

pga. att vi utifrån vår undersökning inte kunde hitta vetenskapliga studier med studenters 

delaktighet, där undersökningen är utförd i svensk kontext. Detta är dock fortfarande trovärdiga 

undersökningar som bl.a. utförts utav (SKL, 2013) som står för Sveriges kommuner och landsting.  

Fördelen med sekundärdata är framförallt att det kan hittas data av god kvalitet och sparar tid och 

pengar då den oftast är gratis. Nackdelen med sekundärdata är dess begränsningar, där vi inte är 

bekanta med allt material och som även kan vara komplex avseende datamängd (Bryman, 

2011:301,304). Genom att läsa och jämföra de olika källorna mer än en gång kan vi förhoppningsvis 

förstå innebörden och bekanta oss med materialet och på så sätt förhoppningsvis (åtminstone 

delvis) komma undan nackdelarna.   

Avslutningsvis vill vi dock betona vikten utav att bibehålla en helhetssyn och ett holistiskt tänk 

genom hela arbetet genom att inte ha ett förutbestämt resultat eller egna åsikter kring ämnet. 

Genom studiens gång så har vi försökt vara så objektiva som möjligt samtidigt som empiriskt 

material och teori har studerats och analyserats. Detta för att inte försöka påverka resultatet 

utifrån egna åsikter och erfarenheter. Skulle vi utgå från egna erfarenheter och åsikter så kan 

relevant data och information försummas, och studien i sig blir mindre trovärdig. Detta är av vikt 

framförallt vid intervjuerna med studenter ifrån generation Y. Genom att erhålla en objektiv 

ståndpunkt under processens gång hoppas vi att detta resulterar i en trygghet bland 

Kommenterad [SU14]: reviewed 
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respondenterna för att vi ska kunna fånga deras riktiga tankar och åsikter samt att de har mod att 

dela med sig utav dessa utan att några som helst förväntade svar/fördomar från vårt håll. 

 Empiri insamling 

Empiri insamling kan utföras på olika sätt. Ett utav dessa sätt är genom en intervju(er). Detta 

innebär att frågor ställs till människor där syftet är att lyssna på deras svar. Deltagarna kan vara av 

oberoende egenskaper men även av likadan karaktär beroende på vad som studeras. I denna studie 

utförs empiriinsamlingen genom intervju av en viss målgrupp generation Y. En djupgående 

redogörelse av tillvägagångsätt härleder i nästkommande avsnitt.  

 Urval   

En population består av varje enhet som kan inkluderas i en specifik studie och kan i många fall bli 

allt för stor beroende på vad som undersöks. I sådana fall behövs det väljas ut en representativ 

grupp, dvs. det behöver göras ett urval (David & Sutton, 2016:193). Det finns olika urvalsramar som 

kan följas beroende på hur urvalet önskas väljas. Denna studie behandlar ett selektivt urval som 

innebär att forskarna själva väljer de enheter som anses vara av relevans till arbetet Detta urval 

används när forskaren anser att dessa specifika individer har en specifik kunskap eller förståelse 

kring ämnet och anses vara bäst lämpad för studiens genomförande (David & Sutton, 2016:197).  

Urvalet i denna studie omfattas av 10 personer som är av generation Y. Urvalets storlek kan vara 

svårt att avgöra, dock finns det olika faktorer som bör beaktas och en viktig faktor är tid (David & 

Sutton, 2016:200). Då tiden är tämligen begränsad anser vi att det är rimligt med 10 respondenter 

från generation Y. Det är även baserat på att det viktigaste inte behöver vara antalet respondenter, 

utan den information som inhämtats är det som är det viktiga. Skulle vi få liknande svar av samtliga 

respondenter, har en mättnad uppnåtts vilket inte gör det nödvändigt att ha fler respondenter. 

Samtliga respondenter av generation Y kommer att vara högskolestudenter som är på sitt sista läsår 

vid högskolan i Skövde. Dessa kommer även att ha liknande utbildningsbakgrund för att utesluta 

faktorer som kan påverka variationen av resultatet. En detaljrik beskrivning kring de valda 

respondenterna presenteras längre ner i kapitlet.  

Då det finns högskolestudenter av äldre generationer, är det viktigt att dessa som intervjuas är av 

generation Y för att svaren ska vara av relevans till frågeställningen. Motiveringen till detta är att 

dessa inom en snar framtid ska ut på arbetsmarknaden och är därför av hög relevans för denna 

rapport. Detta urval är strategiskt format utifrån valda forskningsfrågor då studien önskar att 

Kommenterad [SU15]: ett ord, sök o ändra genom hela 
rapporten 
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komma åt vad generation Y i svensk kontext anser är attraherande hos en arbetsgivare, och vilka 

egenskaper som anses vara avgörande. Urvalet kommer inte att behandla något specifikt kön då 

detta enligt oss inte är relevant för denna studie.  

Utbildningsbakgrunden hos respondenterna kommer att vara från Personal, organisation och 

ledarskapsprogrammet och logistikprogrammet. Dessa har valts med omsorg då dessa kandidater 

har bredare valmöjligheter vid val av arbetsgivare (både inom offentlig och privat sektor) jämfört 

med ex. studenter vid sjuksköterskeprogrammet eller läkarprogrammet då deras största 

arbetsgivare är den offentliga sektorn.  

I tabellen nedan presenteras samtliga respondenter av generation Y: 

Respondent A-J Utbildning Ålder 

A HR 23 

B HR 24 

C HR 23 

D Logistik 25 

E Logistik 23 

F HR 23 

G HR 26 

H Logistik 24 

I Logistik 25 

J Logistik 24 
 
Tabell 1: Enkel bakgrunds presentation av samtliga respondenter 

 Intervju 

Denna del syftar till att beskriva processens gång vid utförande av intervjuer och inhämtning av 

primär data. Detta för att ge läsaren en djupare förståelse för processens gång, då arbetet till stor 

del baseras på de utförda intervjuerna.  

Som nämnts i tidigare avsnitt så är intervjuer vanligt förekommande i arbete med kvalitativa 

studier. 

 Intervjuerna syftar till att gå in på djupet och skapa en djup förståelse för ämnet. Intervjun vill 

fånga den intervjuandes/respondentens upplevelser och känslor i samband med ett ämne. Till 

skillnad från exempelvis en kvantitativ undersökning där bl.a. enkätundersökningar är vanligt 

förekommande så integreras inte respondenterna på samma sätt som vid exempelvis en intervju. 

Det blir svårare att komma med följdfrågor och fånga diverse intryck som miljö, kroppsspråk och på 
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så sätt blir det svårare att få en mer detaljerad beskrivning på ämnet. Eftersom att ämnet berör 

faktorer som påverkar varandra och kan vara komplexa när det studeras olika samband mellan 

dessa så anses den här metoden som lämplig för att kunna uppnå det som eftersträvas. Syftet med 

denna intervju är att försöka förstå varför generation Y har vissa åsikter gentemot den offentliga 

sektorn samt vad som har bidragit till detta. Bedömningen är att känslor och erfarenheter är en 

viktig faktor till vissa åsikter och för att kunna fånga dessa rekommenderas det att komma ner djupt 

i ämnet vilket en intervju bäddar upp för, till skillnad från exempelvis en enkätundersökning 

(Cwejman, 1990). En intervju kan kort beskrivas som en interaktion mellan olika parter där de kan 

dela med sig av tidigare erfarenheter och reflektioner som skapar förståelse kring ämnet (Kvale, 

2001:122). Trost (2005:34) talar om att en intervju bör vara välplanerad och innehålla väl planerade 

frågor som skapar möjligheten för ett bra innehåll. Det ska absolut försöka göras bekvämt för den 

intervjuade genom att denne ska uppleva det som ett samtal, men intervjuaren ska fortfarande ha i 

åtanke att det är en intervju och att det finns information som denne försöker få tag på, så som 

åsikter, känslor och uppfattningar. Det finns flera faktorer som är viktiga att tänka på när en 

intervju utförs. Det är av stor vikt att en intervju utförs på ett sådant sätt att risken för missförstånd 

är minimal för att undvika att ha oanvändbara svar. Det är av vikt att lyssna tydligt på den 

beskrivning en respondent ger och även att som intervjuare läsa mellan raderna. Detta kan i sin tur 

skapa en följdfråga för att bekräfta det som inte uttrycktes tydligt nog och skapar en större 

förståelse för möjliga missuppfattningar som kan uppstått under intervjun (Kvale & Brinkman, 

2009:30). Fördelen med intervju är den djupgående informationen som kan åstadkommas i 

samband med intervjuerna. Det skapar även utrymme för flexibilitet genom att följdfrågor och 

motfrågor kan ställas för att undvika missuppfattningar, tillskillnad från en exempelvis enkät som i 

de utrymme är begränsat (Denscombe, 2009: 268). Dock kan dess fördel vara till nackdel, där för 

mycket information riskeras att hämtas vilket då blir tidskrävande att filtrera och ta sig igenom. 

Vidare kan ytterligare en begränsning med denna metod vara att intervjuaren har förutfattade 

meningar före en intervju vilket kan medföra att intervjuaren för intervjun i den riktning som den 

vill ha den för att få ut ett svar som anses vara lämpligt för en själv. På så sätt kan resultatet komma 

att påverkas genom att den blir subjektiv då intervjun styrts åt det hållet. 

Intervjuer kan därför utformas och utföras på olika sätt. Denscombe (2009:233-235) nämner: 

strukturerad, semistrukturerad och ostrukturerad intervju. Dessa skiljer främst åt i hur hårt 

begränsad intervjuaren och respondenten är inför de valda frågor och det utrymme som lämnas. I 

denna studie används semistrukturerad intervjuform.  
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3.3.2.1 Primär-data 

Primärdata syftar till att tas itu med efter sekundärdata insamlats. I denna rapport ska det 

insamlade primärdata ställas i relation till sekundärdata som används. I denna studie sker 

insamlingen av primärdata med intervjuer som är en möjlig metod för insamling av primärdata 

(Bell, 2000:93–94). Denna data tas bl.a. fram för att stödja eller kritisera det insamlade 

sekundärdata genom att undersöka relevant forskning och därefter ställa denna i relation till 

intervju svaren (Berg, 2001:216). Då centralt innehåll i rapporten är från intervjuer kan detta anses 

vara den primärdata som använts i studien.  

Den insamlade informationen i empirin har tillkommit genom direkta intervjuer med 10 st olika 

respondenter med utbildningsbakgrund inom HR och logistik (hälften vardera).  

Dessa har det stämts en fysisk träff med samtliga respondenter där intervjuerna senare har utförts 

med en och en. I arbetet har det utgåtts ifrån en semistrukturerad intervjuform. Anledningen till att 

denna typ av intervjumetod valdes är pg.a. den flexibilitet och trygghet som den erbjuder. Inför 

intervjun finns det förutbestämda frågor (trygghet) som det utgås ifrån men som sedan möjliggör 

det för friare (flexibilitet) diskussioner kring själva huvudfrågan. Det har varit av yttersta viktigt att 

kunna utföra intervjuerna på plats med respondentera för att kunna fånga intryck och tolka olika 

signaler såsom kroppspråk bl.a. Det har även underlättat i den mån att vi på detta sätt har kunnat 

komma med följdfrågor som det möjligtvis inte hade tänkts på så mycket före intervjun. 

Vidare, har det beslutats att i denna rapport, utlova respondenterna full anonymitet genom hela 

arbetet. Detta pg.a. en önskan från respondenterna, samt att förhoppningen är att detta kan 

medföra en ökad trovärdighet i rapporten då respondenterna kan ge ett mer ärligt och öppet svar 

utan några som helst konsekvenser. 

Ytterligare, när det kommer till insamling av primärdata i form av intervjuer på plats, så har det en 

viss fördel. Det handlar om flexibiliteten i att kunna ställa önskade frågor och styra dessa i den 

riktning som önskas. Begränsningen blir dock i om det går att lita på att respondenterna är fullt ut 

objektiva i sina svar vilket annars kan försvåra studiens resultat. Det är därför av vikt att vara aktiva 

i samtalet för att fånga upp möjliga motsägelser och upprepa respondentens ord för att få en 

djupare beskrivning på hur och varför de tycker som de gör (Bryman, 2011:424).  

Sammanfattningsvis ska den insamlade sekundära och primära datan tillförse studien med 

information och möjligtvis kunna hjälpa offentliga organisationer i svensk kontext. Vi önskar bidra 

med kunskap kring hur dess employer brand kan anpassas för att attrahera generation Y, då det 
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anses vara bristfälligt med information kring den offentliga sektorn i kombination med generation Y 

och kommunikation. Vi tror till stora delar att kommunikation är en tämligen viktig faktor och anser 

att information kring hur kommunikationen ska ske mellan den offentliga sektorn och generation Y 

på bästa sätt har varit tämligen begränsad. Denna studie syftar därför till att utveckla kunskapen 

kring detta område i en svensk kontext.   

3.3.2.2 Intervju 

Vi valde att utföra intervjuer för att ämnet som denna rapport studerar innehåller faktorer som 

påverkar varandra. Den valda intervjumetoden var en semistrukturerad intervjuform. Detta 

eftersom att det enligt Denscombe (2009:234) ger möjlighet för djupare diskussioner om ett visst 

ämne men samtidigt lämna utrymme för eventuella följdfrågor från både parter. Vi utförde 

personliga intervjuer genom ett möte med respondenten. Detta gav oss möjligheten att läsa av 

eventuella ansiktsuttryck och försöka uppnå en bekväm miljö vilket är enligt Denscombe (2009:235) 

viktigt för att få transparanta svar som möjligt. Fördelen med personlig intervju för oss var att vi 

kände vi fick fram respondenternas egna åsikter utan att påverkas av andra vid exempelvis 

gruppintervju. Där finns risken att respondenten följer majoriteten av gruppens åsikter vilket hade 

försvagat studiens resultat (Denscombe, 2009:235).  

Eftersom syftet är att försöka förstå varför generation Y har vissa åsikter gentemot den offentliga 

sektorn samt grundorsaken till detta så är det viktigt att insamlingen av data görs på en djupare 

nivå. Bedömningen är att känslor och erfarenheter är viktigt att komma åt vilket gör intervjuer mest 

lämpligt, i jämförelse med exempelvis enkätundersökning som nämnts tidigare (Cwejman, 1990). 

Den semistrukturerade metoden begränsar inte diskussionerna och ger oss möjlighet att bekräfta 

uppfattningar för att klargöra eventuella missförstånd. Frågor som berör ämnet som studerats kan 

vara komplexa att besvara vilket krävde ett mer detaljerat förhållningssätt vid undersökningen och 

insamlingen av informationen. Detta för att få en djupare förståelse kring dessa individers agerande 

i den berörda frågan vilket är av vikt vid kvalitativa undersökningar (Kvale & Brinkman, 2009:30). 

Detta möjliggjordes genom de semistrukturerade intervjuernas flexibilitet och frihet vilket enligt 

Denscombe (2009:235) och Kvale och Brinkmann (2009:30) är denna intervjumetodens fördel. 

Friheten att kunna flika in, förtydliga eller ställa en fråga minskade risken för missuppfattningar då 

dessa enkelt kunde klargöras. Detta försäkrade även oss om att inhämtad data var korrekt, vilket 

möjliggörs i intervjuer där följdfrågor är tillåtna. En utmaning för oss var att försöka hålla oss inom 

ramen för ämnet, så att det inte blir allt för fritt och misslyckas med att fånga det som eftersöktes. 
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Genom rådgivning med vår handledare kunde vi utforma intervjufrågor som ligger till grund för det 

primärdata som används i denna rapport. En förberedelse av intervjufrågor skapade möjligheten 

för en mer välplanerad och förberedd intervju vilket är viktigt för att motparten ska känna en 

trygghet (Trost, 2005:34). Intervjuerna har bidragit med en djupare förståelse för de olika 

individernas syn och åsikter på det berörda ämnet. Detta har kunnat användas för att analysera, 

reflektera samt jämföra med teorin och forskningen som undersökts från litteraturer av olika slag, 

samt artiklar som även använts i den teoretiska referensramen. Det primärdata som insamlats via 

intervjuerna har bidragit till studien med djupgående information kring olika faktorer som kan ligga 

till grund för den uppfattning som finns idag gentemot den offentliga sektorn.  

Sammanfattningsvis har den centrala delen med intervjun varit att ställa frågor för att fånga vad 

generation Y anser är attraktivt idag. Detta gjordes med helt objektiva frågor som inte involverar 

den offentliga sektorn och som inte skapar en begränsning i alternativ. Syftet var inte till en början 

att begränsa eller låsa respondenterna till att enbart välja mellan vissa attribut. Utan målet var att 

låta deras åsikter och tankar flöda fritt för att öka kreativiteten av deras svar. Målet var att fånga 

någon form av nyansering och möjligen nya attribut som kan anses vara attraktiva. Därefter ställdes 

samma fråga fast baserad på den undersökta forskningen, som begränsade alternativen för 

respondenterna, vad gäller de olika attraktiva attributen. Detta för att kunna ställa deras tidigare 

svar i relation till de mer begränsade svaren och se vilka attribut de faktiskt värderar högst om de 

var tvungna att välja och på så sätt möjligtvis åstadkomma någon nyansering.  

 Pilotstudie 

Innan utförandet av intervjuerna utfördes det en pilotstudie för att testa och avgöra om frågorna är 

av relevans. Detta gjordes för att säkerställa att frågorna fungerade så som tänkt och att den riktiga 

intervjun skulle bli väl utförd. Detta skapar möjligheten för att fånga frågor som är missvisande eller 

har hög risk för missförstånd (Byman, 2011:259). Utförandet av pilotstudien gjordes på tre 

studenter som tillhör generation Y vilket är viktigt enligt Bell (2000:122) för att se till om några 

eventuella justeringar behöver göras eller förtydliga någon fråga. Vi ansåg att inga justeringar 

behövdes utan drog slutsatsen att de var tydliga, inte missvisande utan snarare enkla att svara på. 

Vidare, har även intervjufrågorna skickats in, och granskats av berörd handledare för denna rapport 

och fått ett ”godkänt”. Detta har givetvis resulterat i en högre självsäkerhet inför de riktiga 

intervjuerna som är avgörande för studien. 
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 Utformning utav intervjuguide 

Genom de utförda intervjuerna så kan inte en slutsats dras där det generaliseras att dessa åsikter 

gäller för alla inom generation Y. Det är inte möjligt att ge en generell bild för vad generation Y 

tycker enbart genom att intervjua 10 stycken personer. Det är inte heller syftet, utan syftet är att 

fånga deras åsikter och ge en bild utav varför vissa tycker som de gör.  

För att inte utformningen av intervjufrågorna ska påverka resultatet så har de valda frågorna 

granskats av ”neutrala” ögon och godkänts att gå vidare med. I och med att det inte fanns någon 

klar uppfattning om vilka svar som intervjuerna skulle generera i, så var det mest lämpligt med en 

semistrukturerad intervju som nämnts tidigare. I intervjuerna har det utgåtts från ett par 

förutbestämda frågor men som utformats för att möjliggöra följdfrågor och främja diskussioner. 

Under intervjuerna undveks det att styra respondenterna mot ett specifikt svar vilket medförde att 

intervjun inleddes med övergripande frågor som skulle ge respondenten en möjlighet att tala fritt 

och ge sitt perspektiv på ämnet. Därför inleddes intervjuerna med följande frågor: Tycker du att den 

offentliga sektorn framstår som en attraktiv arbetsgivare? Ge din syn på för- respektive nackdelar 

på den offentliga sektorn som potentiell arbetsgivare? Dessa frågor var inledningen på intervjun 

som sedan följdes upp med följdfrågor av något mer koncentrerat fokus men ändå på ett sådant 

sätt som bäddar upp för ytterligare diskussion.  

De valda frågorna öppnar upp för diskussion där varje diskussion kan vara unik för varje 

respondent, beroende på vilka erfarenheter och perspektiv de har på ämnet.  

Sedan byggdes dessa på med övriga följdfrågor som: Kan du se dig själv jobba inom den offentliga 

sektorn i framtiden, i så fall varför/varför inte? Vad kan den offentliga sektorn erbjuda för att locka 

till sig just dig till sin verksamhet? Om du måste ranka och välja mellan egenskaper som du önskar 

hos en arbetsgivare mellan värderingar, karriärutvecklingsmöjligheter, flexibilitet och lön, vilken 

ordning hade dessa hamnat i? Dessa frågor ska således kunna ställas i relation till den utvalda och 

insamlade teorin, där en modell har skapats om vad som anses vara attraktiva egenskaper och vad 

den offentliga sektorn verkar erbjuda utifrån respondenternas uppfattning. Frågorna ska således 

kunna ge en inblick på attraktiva attribut och vilken betydelse kommunikationen har avseende 

upplevd attraktion av en potentiell arbetsgivare. Samtidigt ska dessa frågor kunna hjälpa oss att 

belysa de fenomen som teorin belyser för att sedan kunna analysera det valda området.  
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 Tematisk analys 

En tematisk analys innebär en systematisk uppställning av olika teman som analyseras på sitt djup 

(David & Sutton, 2016:292). Precis så som den teoretiska referensramen är en uppställning av olika 

teman, så kommer även empirin formas utifrån teman som sedan bygger på en uppställning av 

tema i analys. Analysen i studien utmärks av centrala ord för att klargöra temat. Ett exempel på 

utformningen kommer vara att vi analyserar de olika brand attributen i ett tema. Detta kapitel är av 

stor vikt inom den teoretiska referensramen och för denna studie och kommer att således att 

analyseras för sig och sedan analyseras avsnittet kommunikation i ett annat tema och detta 

kommer att utföras inom olika delar. Motiveringen till detta är att vi anser att en tematisk analys 

skapar en bättre struktur och ger större möjlighet för en detaljrik analys av viktiga delar av studien, 

samtidigt som det ger en tydlig analys över den teoretiska referensramen. Detta minskar risken för 

en övergripande, ytlig och rörig analys och skapar istället en stadig struktur och gör det enklare för 

läsaren att förstå sambanden och kopplingen mellan de olika delarna i en avslutande del. Vi 

kommer avslutningsvis knyta ihop samtliga teman i form av en sammanfattning av analysen i helhet 

för att kunna uppnå ett resultat. 

 Kvalitet  

Enligt Bryman (2011:167) är validitet och reliabilitet de viktigaste kraven att beakta vid en 

granskning av en studies kvalitet. Dessa begrepp är av likadan karaktär fast mäter olika delar av 

studien.  

 Validitet och Reliabilitet 

Inom olika rapporter och studier så talas det om dess reliabilitet och validitet där utgångspunkten 

handlar om huruvida ett visst arbete är av en viss kvalitet och trovärdighet samt om det har utförts 

korrekt. Enligt Denscombe (2009:124) så är validiteten och reliabiliteten bland de viktigaste 

faktorerna när kvaliteten på en undersöknings ska undersökas. Dock kan validiteten vara svårare att 

mäta i en kvalitativ studie. För att uppnå god validitet i en kvalitativ studie bör forskarna erhålla en 

objektiv position och vara så transparenta som möjligt för att inte påverka utfallen efter egna 

fördomar och erfarenheter. Den utförda pilotstudien skapade möjlighet för eventuella justeringar, 

då utformningen av intervjufrågorna i högsta grad kan påverka kvaliteten på den inhämtade datan. 

Pilotstudien bidrog även till att testa intervjufrågorna och se till att de ställs ur ett objektivt 

perspektiv för att uppnå en högre validitet (Bryman, 2011:163). Genom att beskriva tydligt och 
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kartlägga studiens tillvägagångsätt får läsaren en detaljerad bild och en uppfattning av den 

objektiva positionen som bibehållits genom studiens gång. Förtydligande och transparens av den 

objektiva positionen som forskaren har försökt bibehålla är enligt Bryman (2011:163) en viktig 

aspekt vid validitetsfrågan. I fråga om reliabilitet handlar det om att dessa undersökningar sker på 

ett tillförlitligt sätt (Bryman, 2011:160). Denna kan undersökas om studien kan utföras på nytt utav 

någon annan och ge samma resultat oavsett kontext. Medvetenheten om svagheten kring 

reliabiliteten i detta sammanhang finns då kontexten och miljön där intervjuerna utförs är i princip 

omöjliga att återskapa. Känslor och upplevelser är individuella och svåra att återskapa. Detta kan 

försvaga reliabiliteten i vår rapport något då det kan vara svårt att återskapa samma kontext, miljö 

och exakt identiska konversationer och följdfrågor (då vi har semistrukturerad intervju) 

(Denscombe, 2009:125). Vi har tidigare utfört intervjuer och förstår vikten utav en bekväm och 

trygg miljö. Genom att bekräfta att intervjun inte berör ett ämne av känslig karaktär eller känsliga 

frågor, kan studien lyckas uppnå en högre tillit med respondenterna för ett mer öppet och ärligt 

svar vilket kan stärka reliabiliteten.  

 Överförbarhet 

Eftersom intervjun har bestått av en semistrukturerad intervju innebär detta en större frihet för 

respondenterna att kunna tala fritt, där olika följdfrågor kan dyka upp. Detta gör att det inte går att 

generalisera studiens resultat vilket är den centrala delen när ”överförbarhet” diskuteras i denna 

typ av kontext enligt Jacobsen (2017:154). Urvalet är utav en mindre karaktär vilket medför också 

svårigheter att kunna generalisera. Desto större urval desto större är möjligheten att kunna 

generalisera resultatet (Jacobsen, 2017:155).  

Vi vill betona att det råder en medvetenhet gällande att employer branding inte är den enda 

lösningen för att skapa attraktivitet, utan att det kan finnas andra faktorer som spelar roll också. 

Detta vill betonas för att inte framstå som att vi anser att arbete med ens employer branding är den 

enda lösningen för att uppnå en attraktivitet som arbetsgivare hos en viss målgrupp. Studiens syfte 

är alltså inte att generalisera resultaten utan att enbart bidra med mer kunskap kring hur den 

offentliga sektorn kan använda sig utav sin employer branding, och hur detta kan kommuniceras 

med generation Y. För att en studies resultat ska kunna generaliseras bör detta utföras med en 

större population, vilket tiden inte räcker till för (Bryman, 2011:369). 
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 Trovärdighet 

Enligt (Ahrne & Svensson, 2011:27) finns det även andra sätt att öka trovärdigheten på för läsaren 

inom en kvalitativ uppsats. Transparens, triangulering och återkoppling är något som det talas om 

avseende detta. Nedan förklaras begreppen: 

Transparens innebär ”genomskinligheten” på utförandet av studien. För att uppnå en ännu högre 

transparens kommer vi försöka ha en ”genomskinlighet” på utförandet av studien vilket är en 

central del enligt Ahrne och  & Svensson (2011:27). Vi har valt att refereringen hanteras transparent 

genom att sidnumrering på samtliga böcker som används ska skrivas i referensen. Detta för att 

underlätta för läsaren om denne skulle vilja ta en närmre titt på informationen i böckerna själv. 

Vidare har vi kapitel som kritiserar vårt metodval, källor och resultatet/slutsatsen vilket är en viktig 

faktor för att vara en bra forskare (Ahrne & Svensson, 2011:27). 

Triangulering kan innebära att bl.a. komplettera datainsamlingen med andra källor för att få än 

djupare förståelse och fånga det undersökta fenomenet bättre. Detta kommer att göras genom att 

använda tidigare utförda undersökningar som komplettering om nödvändigt, utförda av Skill 

(2010), SKL (2013) samt Arbetsgivarverket (2017).  

Återkoppling kan också vara ett sätt att öka trovärdigheten där forskarna återkopplar resultatet till 

samtliga respondenterna. Huvudsyftet är inte att dessa ska hålla med utan snarare att de känner 

igen det som forskaren/forskarna har kommit fram till. Återkoppling kommer att erbjudas och 

utföras till de respondenter som önskar detta.  

 Kritik 

Under studiens gång växer information och material som samlats in och blir allt större och större. 

Även tillgången till information har blivit tillgängligt för alla med hjälp av internet. Det är därför av 

vikt att förstå värdet på de olika informationstyperna samt ha förmåga att som författare värdera 

olika information på olika nivåer (Bell, 2000:66).  

 Metodkritik 

Jacobsen (2017:159) talar om att den kvalitativa metoden har några fallgropar som kan kritiseras. 

Den riktade kritiken är att forskaren inte riktigt får tag på den information som eftersöks eller att 

forskarens syn på verkligheten är ”förutbestämd” påverkar informationen. Vidare kritiseras även 

resultatets generaliserbarhet då det ofta är mindre urval vid kvalitativa studier med 

tidsbegränsning. Pilotintervjun är medvetet vald för att säkerställa att frågorna bidrar till att få den 
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informationen som eftersöks och att intervjuaren förhåller sig objektivt i sitt ställningstagande kring 

ämnet.  

 Källkritik  

Studien har behandlat en hel del källor så som artiklar och böcker. Dessa har granskats kritiskt för 

att säkerställa att de är tillräckligt trovärdiga och tillräckliga för att tas med i denna studie. Detta 

gjordes med stöd utav Högskolebiblioteket i Skövde (2017). Vidare spenderades det mycket tid på 

att läsa igenom de olika källorna ordentligt och dubbelkolla referenserna samt att vi undersökt ex. 

hur mycket en viss artikel har blivit refererad till. Detta för att öka trovärdigheten på rapporten så 

mycket som möjligt. Precis som tidigare nämnt har artiklar använts genom en noggrann granskning 

där kravet på dessa har varit att de ska vara Peer Reviewd, framförallt när de har bidragit till 

värdeladdade påståenden. Det finns artiklar och böcker från olika årtal, dock inte allt för gamla årtal 

då ämnet fortfarande är tämligen nytt. Vi har dock tagit det i beaktande när eventuella referenser 

med äldre årtal har använts men dessa har ansetts vara nödvändiga för att hitta alternativa 

definitioner utav begreppet bl.a. Vidare har två liknande undersökningar utförts och dessa är 

upphittade på internet. Dock bedömds de vara trovärdiga baserat på att undersökningarna har 

utförts av Sveriges kommuner och landsting SKL (2013) samt Arbetsgivarverket (2017). Dock har vi 

tagit till oss och behandlat dessa undersökningar med varsamhet gällande olika påståenden som 

framförts i undersökningarna. Sådana typer av källor har använts i rapporten som ett stöd för 

studien då liknande vetenskapliga studier i svensk kontext har utifrån vår undersökning varit svåra 

att hitta. Vidare, så har en stor mängd av den teori som utgåtts ifrån i rapporten och som har 

använts i den teoretiska referensramen inte skrivits om i artiklarna utifrån en svensk kontext. 

Därför är det av vikt för läsaren att utgå från eventuella skillnader som kan råda mellan den svenska 

kontexten vad gäller bl.a. arbetsmarknad, lagar och regler för att undersöka huruvida resultaten i 

denna rapport är applicerbar i den svenska kontexten. 

Avseende den teoretiska referensramen så har teorier och modeller i rapporten så långt som det 

varit möjligt utgåtts ifrån vetenskapliga artiklar med vetenskapligt stöd men vissa aspekter har krävt 

diverse populärvetenskapliga artiklar då viss information har varit bristfällig. 

 Etiskt ställningstagande 

För att bibehålla ett gott etiskt ställningstagande har vi tagit i beaktande vad Bryman (2011:131) 

nämner. Det är således av vikt att behandla respondenterna på ett etiskt sätt där den fria viljan, 

sekretess och anonymitet erbjuds. Detta är grundläggande inom den svenska forskningen där etiska 
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principer ska följas genom hela studiens gång. Dessa är: information, samtycke, sekretess och 

nyttjandekravet.  

För att undvika att bryta etiska principer informerades respondenterna/deltagare om studien och 

dess syfte samt varför intervjuerna äger rum och vad som önskas att uppnås. Detta för att 

deltagarna ska medverka av en egen fri vilja. Efter att ha informerat respondenterna om syftet med 

hela studien så gavs de möjligheten att kunna tacka nej till att medverka och de gavs även möjlighet 

att när som helst avbryta intervjun.  

Samtycke är ytterligare en princip, då ingen minderårig har medverkat kunde deltagaren själva 

bestämma över sin medverkan. Vidare är sekretess en viktig del, där deltagarna ska behandlas i 

högsta grad med sekretess. En överenskommelse på plats gjordes avseende sekretessen genom ett 

muntligt avtal där löftet gavs att all data ska raderas efter att studien är utförd och godkänd. 

Samtliga respondenter ersätts med en bokstav från A-J istället för deras namn. Då intervjuerna 

skedde med inspelning på mobilen, spelades allting in från början där godkännande för medverkan 

bekräftades, sekretessen avtalades och sista principen gällande nyttjandekravet togs upp.  

Principen av nyttjandekravet syftar på att den insamlade datan enbart kommer att användas till den 

studien som deltagarna har blivit informerade om och ingen annan.  

Det finns en viss svårighet med att hitta en balans mellan vad som klassas som oetisk och etiskt då 

detta kan vara en individuell fråga (Bryman, 2011:140). Genom att följa ovannämnda principer och 

inte ta upp känsliga ämnen eller frågor, har vi försökt vara så etiska som möjligt. Då studien inte är 

av känslig karaktär, krävs det inte några frågor som kan skapa reaktioner vilket är resulterar i en 

trygghet som bekräftar att vi följt svenska etiska principer. 
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 Empiri  

 Inledning empiri 

Samtliga respondenter har en gymnasial utbildning och antingen studerar eller har studerat vidare. 

Samtliga respondenter har även stora valmöjligheter avseende huruvida de vill arbeta för den 

offentliga sektorn eller den privata sektorn trots sina utbildningsval.  

Respondenterna för vilka intervjuerna har utförts på har valts med omsorg, då vi har velat nå en 

målgrupp som har goda möjligheter att välja. Snarare än att vara totalt begränsande avseende sina 

alternativ vid val av arbetsgivare. De olika utbildningsbakgrunderna hos respondenterna pendlar 

mellan HR, ekonomi och logistik. Dock hade samtliga respondenter minst en närstående som har 

arbetat eller arbetar för den offentliga sektorn.  

 

 Offentliga sektorns arbetsgivarvarumärke 

Den offentliga sektorns attraktivitet är ett omtalat ämne som pendlar mellan olika åsikter. Trots 

satsningar på att försöka attrahera nya medarbetare är det fortfarande ett stort rekryteringsbehov. 

Frågan är då om det har med den offentliga sektorns attraktivitet som arbetsgivare att göra?  

Endast 3 av 10 respondenter upplevde den offentliga sektorn som en attraktiv arbetsgivare. Följt av 

några citat nedan för att få en djupare förståelse för både perspektiven.  

- Respondent A 23 år nämner ” Den offentliga sektorn är en attraktiv arbetsgivare för mig, då 

jag upplever att den erbjuder en bättre trygghet och anställningssäkerhet än den privata 

sektorn. Den offentliga sektorn kommer aldrig att försvinna eftersom den måste finnas där 

för det som den bidrar till i samhället. Inom en organisation i den privata sektorn kan 

antingen jag eller hela organisationen försvinna när de inte uppnår resultat”.  
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- Respondent B 24 år nämner ”Jag upplever att bägge sektorerna är attraktiva. Den offentliga 

sektorn är attraktiv för sin trygghet medan den privata sektorn är attraktiv för dess 

påverkansmöjligheter/möjlighet till beslutstagande och självständighet. Trygghet förknippar 

jag med att jag vet att den offentliga sektorn är i behov av medarbetare. Men 

påverkansmöjligheterna känner jag är större inom privat sektor, då jag inte kontrolleras av 

så ”stora makter” i samma utsträckning som i offentlig sektor”.  

- Respondent E 23 år, ”Den dåliga löneutvecklingen och karriärmöjligheterna gör den 

offentliga sektorn mindre attraktiv. Har vänner och familjemedlemmar som arbetar inom 

olika delar av offentlig sektor och har fått uppfattningen av att den offentliga sektorn är 

sämre när det gäller lön och karriär. Sedan anser jag att man inte hör jättemycket om den 

offentliga sektorn utan de stora privata företagen tar över med reklam på sociala medier 

och det är väl de som blir mer lockande”.  

Samtliga respondenter delar dock en gemensam åsikt gällande att löneutvecklingen och 

karriärutvecklingen upplevs betydligt sämre än den privata sektorn då den offentliga sektorn 

upplevs vara byråkratisk och trögflytande. Samtliga respondenter upplevde även att de attribut 

som erbjuds av den offentliga sektorn är främst säkerhet och trygghet. Med detta menas att 

arbetet i princip alltid kommer att finnas där och behovet av medarbetare är stort. Dock upplevs 

det att arbetsmiljön/arbetsförhållandena verkar vara stressiga, med sämre utvecklingsmöjligheter 

och låga löner. Denna tolkning av den offentliga sektorn har kommit främst via vänner eller 

familjemedlemmar som arbetar/har arbetat inom den offentliga sektorn. Det som skiljer sig åt 

mellan de respondenter som är citerade var att respondent A och B ansåg sig själv inte vara 

samhällsintresserade dock var respondent E detta. A och B delar även samma utbildningsbakgrund 

(HR) som också innebär mycket människokontakt och att värna om anställda snarare än respondent 

E som har logistikbakgrund. Där ligger fokus inte alltid på att värna om människan i sig utan är mer 

resultatinriktat avseende siffror. Vilket gör deras resonemang angående den offentliga sektorns 

attraktivitet och samhällsengagemang intressant.  

- Respondent J 24 år, ”Jag tycker att den offentliga sektorn saknar resurser, struktur och 

uppskattning för arbetstagarna. Lönen är alldeles för låg, det måste ständigt tänkas kring 

kostnader och motivationen bland arbetstagarna upplevs vara väldigt dålig”. 

- Respondent D 25 år, ”Bra arbetsvillkor dock förknippar jag den offentliga sektorn främst 

med stress och dålig lön enligt mig, det är ju i princip de enda man får läsa om. Vi har brist 
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på sjukvårdspersonal och att de strejkar, brist på lärare, brist på poliser. Känns som en 

väldigt påfrestande miljö och en ond cirkel som de aldrig kommer ur liksom”.  

- Respondent I 25 år, ” Jag anser att vår generation tänker och opererar annorlunda, vilket 

också ställer krav på organisationer att göra detsamma. Jag upplever inte den offentliga 

sektorn vara ”modern” eller attraherande för yngre generation, det känns så byråkratiskt 

och trögflytande.” 

Då den offentliga sektorn är till för att tjäna och erbjuda service åt samhället är det av intresse i att 

undersöka hur respondenterna ser på samhällsnytta i relation med den offentliga sektorn. Alla 

deltagande respondenter förknippade den offentliga sektorn med att tjäna samhället och enbart 3 

av 10 respondenter upplevdes sig själva vara samhällsintresserade.  

- Respondent G 26 år, ”Då jag personligen är väldigt samhällsintresserad och även anser den 

offentliga sektorn som attraktiv, blir mitt svar ja, till att jag förknippar den offentliga sektorn 

med att tjäna samhället.” 

- Respondent A 23 år, ”Den offentliga sektorn finns ju främst för att tjäna samhället, dock 

anser jag mig själv inte vara så intresserad av att tjäna samhället på de sättet, är inte insatt i 

politik för den delen heller”.   

Sammantaget kunde 3 av 10 respondenter tänka sig att arbeta för den offentliga sektorn. Efter att 

tydliggjort vad de ansåg vara samhällsengagemang har vi kunnat sammanfatta det i att vara insatt i 

politik, försöker stötta olika föreningar (bland annat idrottsföreningar), vilja bidra med kunskap 

eller erbjuda vård och försöker förbättra befolkningens livsstil ur ett hållbart perspektiv (ex. cykla 

till jobb istället för bil). Respondent G har även varit delaktig i nattvandring i området för att 

förhoppningsvis kunna öka tryggheten för allmänheten. Dessa 3 respondenter ansågs sig själva vara 

samhällsengagerade. Utav dessa 3 var det bara 1 som kunde tänka sig arbeta för den offentliga 

sektorn av totalt 3 personer. Detta ger en indikation på att trots att respondenter förknippar den 

offentliga sektorn med samhällsnytta, så behöver det inte betyda att en måste vara 

samhällsintresserad för att attraheras. Anledningen till att vi ställde frågan vad gäller 

samhällsnyttans relation till den offentliga sektorn är för att se om en individ måste vara 

samhällsengagerad för att kunna tänka sig arbeta för den offentliga sektorn. Detta eftersom 

samtliga respondenter upplevde att den offentliga sektorn associeras i första hand med 

samhällsnytta, service och tjänster som erbjuds för Sveriges medborgare. Intervjuerna och 

respondenternas svar tyder på att trots bristande intresse för samhällsengagemang så kan de 
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fortfarande tänka sig arbeta inom den offentliga sektorn. För att illustrera hur den offentliga 

sektorns olika verksamheter försöker attrahera arbetssökande har exempel tagits upp i 

nästkommande kapitel, 4.1.2. 

För att summera finns det gemensamma åsikter kring dålig löneutveckling, stressade arbetsmiljöer 

och begränsade karriärutvecklingsmöjligheter. Detta nämndes av samtliga respondenter. Det 

positiva som framhävdes i intervjuerna var den trygghet som den offentliga sektorn erbjuder som 

arbetsgivare och dess intresse/huvudsyfte av att tjäna samhället. Vad respondenterna ansåg vara 

trygghet var främst i anställningen. Att risken för att bli avskedad var låg eftersom de upplever att 

behovet av medarbetare inom den offentliga sektorn alltid kommer att finnas. Trygghet/säkerhet 

var dock ingen faktor som nämndes vid frågan om attraktiva attribut hos en arbetsgivare.  

Den största nyanseringen var respondenternas resonemang kring samhällsengagemang och 

attraktivitet. Det fanns respondenter som inte hade vidare intresse för samhällsnytta men ansåg 

den offentliga sektorn vara en attraktiv arbetsgivare. Trots associering av att den offentliga sektorn 

strävar efter att tjäna samhället. Det behöver således inte vara en som är samhällsengagerad som 

kan attraheras till att ha den offentliga sektorn som arbetsgivare.  

Resultat av regionala arbetsgivares webbplatser vid jobb-sökning: 

Eftersom respondenterna befann sig i Skövde så innebar detta inte att de inte hade kunnat tänka 

sig arbeta någon annanstans. För att illustrera tydliga exempel på hur den offentliga sektorn arbetar 

med att attrahera nya potentiella medarbetare har vi gått in på olika regioners webbplatser. Detta 

för att undersöka hur en potentiell arbetssökare bemöts via nätet, vad som blir det första denne 

läser, samt vilka attribut som erbjuds. Vi skrev ner alla regioner på varsin pappersbit och lottade ut 

10 stycken lappar för ett slumpmässigt urval. Vi valde 10 stycken för att ge en syn från olika delar av 

hela Sverige och hur det ser ut. De utvalda blev: Dalarna, Uppsala, Skåne, Kalmar, Halland, Blekinge, 

Värmland, Västerbotten, Västra Götaland och Örebro. Värsta Götaland valde vi själva att ta med då 

våra respondenter är intervjuade i Skövde.  

”Vi arbetar för ett hälsosammare Dalarna. Vill du vara med?” (Region Dalarna, 2019). 

”Som medarbetare blir du en del av en spännande kunskapsorganisation som arbetar med ständig 

utveckling. … Som en av länets största arbetsgivare kan vi erbjuda dig ett variationsrikt yrkesliv” 

(Region Uppsala, 2019). 
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”Tillsammans jobbar vi för Skånes invånare och för att skapa en livskvalitet i världsklass. 

Välkommen du också. … I många verksamheter har du flexibel arbetstid som underlättar balansen.” 

(Region Skåne, 2019). 

”Våra 7 000 medarbetare arbetar tillsammans inom flera olika områden med ett och samma mål – 

ett friskare, tryggare och rikare liv för länets alla invånare” (Region Kalmar län, 2019). 

”Jobba med oss. Vi ska göra Halland till den bästa livsplatsen” (Region Halland, 2019). 

”I Region Blekinge bidrar du till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa. … du har 

möjlighet till en flexibel arbetstid och påverka ditt eget schema” (Region Blekinge, 2019). 

”Tillsammans kan vi skapa livskvalitet i världsklass för Värmlands befolkning. … Vi erbjuder 

utveckling och flexibelt arbete” (Region Värmland, 2019).  

”Vi bidrar till att skapa en livskraft plats och gör nytta för människor här och utanför vår region” 

(Region Västerbotten, 2019). 

”När du jobbar i VGR gör du skillnad varje dag, både för enskilda människor och för samhället” 

(Region Västra götaland, 2019). 

”Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet 

och välbefinnande och för länets utveckling” (Region Örebro län, 2019). 

Ovanstående citat är bland de första meningarna som en arbetssökande möts av och får läsa vid 

jobbsökande på arbetsgivarens webbplats. Dessa citat syftar till att illustrera på vilket sätt de olika 

arbetsgivarna i offentlig sektor försöker attrahera nya medarbetare. Det tyder på ett väldigt 

samhällsinriktat perspektiv där arbetsgivarna försöker attrahera genom att visa vad samhället 

åstadkommer med deras hjälp. Den enda arbetsgivaren som urskiljer sig från resterande är Uppsala 

som inkorporerar utveckling och kunskap. Detta är också en region som har lägst arbetslöshet 

(Arbetsförmedlingen, 2018). Vidare har även Uppsala, Värmland, Skåne och Blekinge tagit 

flexibilitet i beaktande vilket ska känneteckna generation Y.  

 Attraherande attribut hos generation Y 

För att kunna ta fram något resultat avseende hur den offentliga sektorn möjligtvis kan utveckla sin 

employer brand strategi behöver de attraherande attributen hos generation Y undersökas. Då 

rapporten är av ett mindre slag och inte ämnad för generalisering eller skapa någon form av 
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statistik. Författarna utgår inte från att alla inom generation Y anser att samma attribut är 

attraktiva hos en arbetsgivare.  

Samtliga respondenter svarade att höja lönerna möjligtvis kan hjälpa den offentliga sektorn att bli 

en mer attraktiv arbetsgivare. Dock instämde alla deltagande att lönen absolut inte var avgörande 

men att den fortfarande var viktig. De avgörande faktorerna var värderingar samt trivsel på 

arbetsplatsen och även utvecklingsmöjligheter. Anledningen till att tre liknande frågor ställdes var 

för att undersöka hur skiftande svaren var. Vid frågan vad som utmärker en attraktiv arbetsgivare 

så nämndes inte lönen avsevärt mycket. I denna fråga nämndes inga möjliga alternativ till attribut 

utan frågan var väldigt fri. Med andra ord att deras svar kunde vara så fritt som möjligt utan att ens 

överhuvudtaget ge tips på något enstaka attribut. På detta vis ansåg vi att vi kommer komma åt de 

första attribut de tänker på, snarare än att kunna påverka deras beslut eller skapa begräsningar 

med alternativ av attribut. När nästa fråga ställdes för att undersöka vad den offentliga sektorn kan 

göra för att attrahera respondenten i fråga, var lön en faktor som samtliga respondenter nämnde. 

Vidare ställdes ytterligare en fråga med begränsade svarsalternativ för att se över hur dessa skiftar 

sig ifrån förgående svar.  

- Respondent D 25 år, ”Lön är en viktig del av attraktiviteten, dock absolut inte den avgörande 

faktorn. Jag tar trivsel, värderingar och karriärutvecklingsmöjligheter framför hög lön alla 

dagar i veckan. Tycker det är viktigare att arbeta för en organisation med värdighet och som 

gör gott än någon organisation som betalar topp lön men har köpt in varor som är från 

barnarbete och sådant.”  

- Respondent H 25 år, ” Goda värderingar inom organisationen. Medvetenheten kring 

hållbarhet, miljö och vad som sker bakom stängda dörrar blir allt större och organisationer 

står inför en utmaning om att lyckas dölja dessa hemska saker. Jag tror att detta är även en 

push i rätt riktning att ta itu med organisationens värderingar och arbeta längs dessa och 

sluta vara så giriga. Jag tror även att organisationer som håller sig vid sina värderingar 

skapar ett engagemang bland medarbetarna men även med samhället. Typ som att visa att 

det går att hålla sig till goda värderingar och samtidigt att lyckas, finns många företag som 

gör så idag, de uppskattar jag hos en arbetsgivare. ”  

- Respondent C 23 år, ”För mig är det viktigt med karriärutvecklingsmöjligheter då jag vill växa 

och utvecklas karriär och kunskapsmässigt.”   
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- Respondent M 26 år, ”Jag tror att värderingar är mycket viktigt men att organisationer har 

snappat upp denna hållbarhets-trend och förespråkar värderingar som de inte kan riktigt 

hålla sig till enbart för konkurrens.” 

Samtliga respondenter ansåg att värderingar var av yttersta vikt och några få respondenter nämnde 

hållbarhet vilket var en intressant aspekt då det finns organisationer som ger ett intryck av att de 

har goda värderingar enbart för att de har insett värdet utav det och använder det som 

konkurrensmedel. Vidare, så nämnde majoriteten av respondenterna vikten av värderingar och att 

detta prioriterades. Ytterligare några respondenter nämnde karriärutvecklingsmöjligheter och en 

respondent nämnde lön. Det antogs därför att lön inte var lika attraktivt och blev därför något som 

vi ville gå in djupare på. Tidigare forskning nämner att lön inte är ett så attraktivt attribut längre 

bland yngre generationer. Från att låta respondenternas svar vara så obegränsade som möjligt där 

alla alternativ var möjliga skulle nu en fråga ställas som begränsade alternativen. Baserat på den 

tidigare forskningen och en sammanställning på vad som anses vara attraktiva attribut, ställdes en 

fråga där diverse alternativ rangordnades. Vidare lades även lön till trots dess tveksamhet som ett 

attraktivt attribut i nuvarande forskning. Respondenterna skulle rangordna så att författarna kunde 

få en tydlig inblick på vilka attribut som prioriterades bland respondenterna då de hade begränsade 

alternativ och om dessa särskilde sig från deras tidigare svar. Respondenterna hade attribut så som 

värderingar, karriärutvecklingsmöjligheter, flexibilitet och lön att välja mellan. Presentationen av 

dessa görs i tabellen nedan för att underlätta för läsaren. 

Då prioriteringen skedde från 1 till 4 där 1 motsvarar det mest attraktiva attribut och 4 det minst 

attraktiva, blir summeringen att den med lägst summa är det attribut som anses vara mest 

attraktivt. Samt att den högsta summeringen motsvarar det minst attraktiva attributet som 

presenteras i tabellen nedan.  
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Tabell 2: Respondenternas rangordning över mest attraktiva attribut hos en potentiell arbetsgivare 

Tabellen används för att visualisera rangordningen så att läsaren enklare kan hänga med i vilka 

attribut som anses vara mer attraktiva med motiveringar i texten nedan. Sammantaget presenterar 

tabellen att 4 av 10 respondenter ansåg att värderingar var bland det allra viktigaste attributet av 

de olika alternativen. Trots detta var det av stor vikt hos samtliga respondenter att värderingarna 

matchade ens egna när de fick motivera sina val. Samtliga respondenter belyste värderingar som 

ett viktigt attribut. Vilka typer av värderingar var inget som undersöktes på en djupare nivå med 

exempelvis en rangordning. Utan det som respondenterna har nämnt självmant är de värderingar 

som rapporten tar i beaktande. Dock hamnade karriärutvecklingsmöjligheter i topp med 6 av tio 

respondenter som ansåg att detta var det allra viktigaste attributet bland de olika alternativen. 

Varken lön eller flexibilitet fick högst prioritet bland respondenterna vilket också har nämnts 

tidigare, där respondenter sagt att lön inte var ett avgörande attribut. Inte en enda respondent 

nämnde flexibilitet när den ”alternativlösa” frågan ställdes vilket man kan se en koppling till i frågan 

där de fick rangordna attributen. Detta är av vikt att belysa då en del forskare att flexibilitet är ett 

attribut som utmärker generation Y. 
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De attribut som hamnade hos flest respondenter på andra plats var lön där 7 av tio respondenter 

ansåg att det inte var ett avgörande, men fortfarande ett attribut som de tar hänsyn till. Flexibilitet 

som attribut hamnade på sista plats av samtliga respondenter och ansågs därmed inte vara ett 

jätteviktigt attribut. Dessa två attribut fick oväntade platser vid rankningen med tanke på hur de 

tidigare har diskuterats i intervjun samt vad tidigare forskning har belyst. Det innebär att lön som 

enbart nämndes av en respondent vid den ”alternativ-lösa” frågan och vid begränsade alternativ 

hamnade på andra plats hos majoriteten av respondenterna indikerar på att lön inte är avgörande. 

Dock så är det fortfarande ett väldigt viktigt attribut hos majoriteten av respondenterna. Vad gäller 

flexibilitet är detta som tidigare nämnt ett attribut som kännetecknar generation Y och vad de 

anser är attraktivt hos en arbetsgivare. Trots dess belysta vikt bland forskare var detta inget som 

varken nämndes vid den friare frågan och hamnade blygt på sista plats när respondenterna fick 

rangordna sina attribut.  

Avslutningsvis efter en summering så kan det konstateras att: karriärutvecklingsmöjligheter 

hamnade på en första plats, värderingar hamnade på andra plats med tätt där efter lön. På en sista 

plats hamnade attributet flexibilitet. Denna typ av rankning var nödvändig för att se om vi förstått 

tidigare svar korrekt och vad som anses vara avgörande när de måste rangordna sina alternativ och 

prioritera mellan vissa attribut. Eftersom de tidigare frågorna var av fri karaktär kunde vi kombinera 

med en mer specificerad fråga för att fånga rankningen och även anledningen till varför de olika 

attributen föredras. Det som var intressant vid rangordning och diskussionen kring de olika 

attributen var att vi kom till insikt med att flexibilitet kom på lägsta nivå vid rangordningen. Detta är 

högst intressant då detta attribut är utmärkande av generation Y och i detta fall motsäger teorin.  

 Kommunicera med generation Y 

Då kommunikationskanaler och tillvägagångsätt har ändrats drastiskt de senaste 20-30 åren, så har 

detta även påverkat arbetsgivare internationellt hur de integrerar och kommunicerar med alla 

möjliga typer av intressenter. Generation Y är den generation som är uppvuxen med sociala medier 

och andra plattformar som kan anses vara någon form av nyare variant att försöka attrahera 

potentiella arbetssökare gentemot på babyboomers tid. Deras tid innebär att annonser dök upp i 

tidningen eller på radion. Intervjun inom denna del syftar till att fånga upp om det möjligtvis är brist 

i kommunikationen mellan den offentliga sektorn och generation Y.  
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Kommunikationsfrågan kan anses vara bristande utifrån respondenterna där samtliga upplevde att 

den offentliga sektorn är väldigt bristfällig inom detta område. De upplevde att den offentliga 

sektorn inte använder rätt kommunikationskanaler och behöver uppdateras inom detta fält.  

-  Respondent A 23 år, ”Jag anser att den offentliga sektorn syns alldeles för lite och bör 

därför utveckla sin marknadsföring och sitt kommunikationssätt för att vara mer passande 

för den yngre generationen och nå ut till oss.” 

- Respondent E 23 år, ”Den offentliga sektorn känns alldeles för gammeldags och det krävs en 

omstrukturering vad gäller kommunikationen, de olika kanalerna och dess marknadsföring 

som en arbetsgivare.”  

6 av tio respondenter kunde inte komma på någon verksamhet inom den offentliga sektorn som 

profilerar sig via de kommunikationskanaler och plattformar som de själva använder. Däremot 

kunde resterande 4 av 10 utge att polisen arbetar väldigt starkt med sociala medier där de är öppna 

och transparanta med allmänheten. Vare sig det gäller rolig fakta om poliser eller allvarligare brott 

där hjälp söks från allmänheten. De kommunikationskanaler som de syftade på var Facebook och 

Instagram.  

- Respondent G 26 år, ”Polisen är väl de enda jag kan säga som jag ser som profilerar sig bra 

via olika kanaler som en givande och utmanade arbetsgivare, både på Facebook och 

Instagram.”  

- Respondent J 24 år, ”Polisen går ut på Facebook och Instagram och visar hur de arbetar och 

vad de faktiskt sysslar med i samhället vilket är ett mycket bra och intressant sätt att försöka 

nå ut till allmänheten.”  

- Respondent F 23 år, ”Polisen är det enda jag kan säga och det är enbart för de använder 

sociala medier, har inte sett någon annan verksamhet inom offentlig sektor som använder 

sociala medier så flitigt som polisen gör.”  

De kommunikationskanaler som allt mer föredras av samtliga respondenter är sociala medier. 

Instagram och Facebook ansåg samtliga respondenter är ett utmärkt sätt att profilera sig på som 

arbetsgivare för att försöka ”marknadsföra” sitt varumärke. Det finns hashtags (#) som används 

flitigt på bland annat instagram som också gör det enklare att associera vissa ord med en viss 

organisation och bli enklare och snabbare upptäckt. 4 av tio respondenter nämnde även LinkedIn 

som en bra plattform.  
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- Respondent C 23 år, ”Till och med LinkedIn gör ett bättre jobb på att marknadsföra nya 

möjligheter en vad arbetsförmedlingen gör. Sen också upplever jag att den 

kommunikationen som sker på de plattformar yngre befinner sig på är oftast något dåligt 

om den offentliga sektorn.”  

- Respondent H 24 år, ”Den offentliga sektorn saknas på de plattformar som vi yngre befinner 

oss på, de borde absolut undersöka deras kommunikationsstrategi och utveckla denna till 

att vara mer attraktiv på sociala medier så som Facebook eller Instagram. Enda gången jag 

har upplevt att de syns på Facebook, Instagram, tidningen (appen) är när någon har brustit i 

vården, kritiska förhållanden i vården, lärare och poliser alltså det känns som man bara läser 

dåliga saker. Detta skapar inte en större attraktivitet direkt. ”  

Sammantaget upplevs det att samtliga respondenter anser att den offentliga sektorn bör utveckla 

dess kommunikationsstrategi och använda de plattformar som de själva (respondenterna) befinner 

sig på. De sociala medier som respondenterna anser är populära är framförallt Instagram och 

Facebook, där de upplever att polisen (bland verksamheterna inom den offentliga sektorn) är 

väldigt aktiva vilket skapar en positiv bild. De upplever dock att den offentliga sektor i ett mer 

generellt perspektiv syns på plattformar oftare i negativa sammanhang, vilket också har förstärkts 

av närståendes egna erfarenheter.  

Vad gäller kommunikationen bland dess vänner och familj nämner samtliga respondenter att de har 

ett flertal personliga kontakter som uttryckt att det inte känns bra inom den offentliga sektorn 

vilket också påverkar uppfattningen. Vården belystes, vars begränsade resurser har satt större press 

på sjuksköterskor. Läraryrket berördes också där uppfattningen var att lärare inte har ”tiden” till att 

lära ut samtliga elever pga. antalet barn per lärare. En respondent belyste att polisen var duktig på 

att kommunicera sitt varumärke men att en närstående som jobbar för polisen kontinuerligt talar 

om det kritiska läget avseende brist på resurser och underbemanning  

Kommunikationsdelen i intervjun har bidragit med attraktiva kommunikationskanaler. Det som vi 

har kunnat komma fram till genom våra frågor är att den offentliga sektorns syns alldeles för lite i 

positiva sammanhang. Det viktigaste frågorna har bidragit med är, att vi har kunnat få en djupare 

förståelse för var åsikterna har sitt ursprung från hos samtliga respondenter. Uppfattningen de har 

avseende den offentliga sektorn är främst grundad på närståendes ord, åsikter och erfarenheter 

samt sociala medier. Sociala medier tillåter andra människor att dela sina upplevelser vilket också 

kan bekräfta den nuvarande dåliga uppfattningen ännu mer.  
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Avslutningsvis har intervjuerna bidragit till en djupare diskussion och möjliggjort för följdfrågor 

under själva intervjun, vilket har varit kritiskt för den insamlande informationen i rapporten 

avseende resultatet och empirin. De olika faktorerna har varit värderingar, flexibilitet på 

arbetsplatsen, lön och utvecklingsmöjligheter och dessa samverkar med varandra på ett eller annat 

sätt som utgör bilden av en arbetsgivares attraktivitet. Nyanseringen i empiriinsamlingen var vikten 

av löneanspråk som var större än förväntat och att flexibiliteten ansågs var minst viktig bland 

respondenterna. Detta framkom som en följd av djupare diskussioner och kritiska frågor genom 

vårt empiriska resultat som resulterade i en annan aspekt/förståelse för hur det faktiskt ligger till. 

Vidare ansågs den offentliga sektorn vara en trygg arbetsgivare trots att samtliga respondenter 

förknippade den med stressade och påfrestande arbetsförhållanden. Trygghet förknippades dock 

inte med arbetsplatsen i sig utan snarare anställningen och antaganden i att den offentliga sektorn 

inte kommer att försvinna så som företag inom den privata sektorn kan. Vidare kunde vissa som 

inte var samhällsengagerade ändå tänka sig arbeta för den offentliga sektorn. Vad gäller 

kommunikation har den privata sektorn övertag på de olika plattformar som finns och upplevelsen 

kring att den offentliga sektorn är aktiv på sociala medier var tämligen låg. Främsta uppfattningen 

och resonemangen byggdes på andra närståendes erfarenheter. Andras levda erfarenheter ger en 

verklig bild av deras arbetstillstånd och åsikter vilket har varit bidragande till respondenternas bild 

av den offentliga sektorn.  

 

 Analys  

Attraktiva attribut – Generation Y 

Att generationer kan skilja sig åt är en diskussion som sker med delade åsikter. Baserat på 

litteraturgenomgången har denna rapport utgått ifrån att det finns skillnader mellan generationer. 

Då arbetsmarknaden står inför en generationsväxling mellan babyboomers och generation Y har en 

del forskare som Drury (2016), Clarke (2015), Ito et al. (2013) och även Jorgensen (2003) belyst 

skillnaderna mellan generationer i vad som förväntas av en arbetsgivare. Detta baseras på att 

generation Y lever i en tid där de har betydligt större frihet och möjligheter i jämförelse med 

tidigare generationer. Det kan anses vara givet av allmänheten att arbetstagare bör ställa krav på 

sin arbetsgivare och inte enbart vice versa. Återkommande kännetecken för generation Y var främst 
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karriärutvecklingsmöjligheter och flexibilitet hos arbetsgivaren/arbetsplatsen. Vidare var en central 

del även sociala medier. 

Vad gäller värderingar är detta en egenskap som kontinuerligt upprepas. I ett mer informativt 

samhälle där tillgången av information i princip är global, sprids även negativa händelser och 

skandaler på mycket kort tid. Detta har lett till att allmänheten har en större inblick på arbetsgivare 

och betydligt bättre koll på vad som sker ”bakom kulisserna” än tidigare. Med detta sagt är det 

enklare att utvärdera arbetsgivarens värderingar och se ifall de följer det som främst är viktigt för 

människor att följa. Detta syns även bland respondenterna, där samtliga ansåg att värderingar var 

en mycket viktig egenskap hos en arbetsgivare. Samtidigt har det informativa samhället lett till att 

medvetenheten kring vad organisationer sysslar med längs hela försörjningskedjan blir allt mer 

enklare att hålla koll på. Några respondenter vars värderingar prioriterar en positiv 

hållbarhetsperspektiv påpekade att vissa organisationer använder ens egna värderingar som ett 

konkurrensmedel snarare än riktlinjer att faktiskt arbeta efter. Detta kan anses ligga i enlighet med 

Torres och Mijmolt (2009) där värderingar kan förstärka varumärket arbetsmarknaden och på så 

sätt bli ett konkurrensmedel. Att organisationer använder värderingar som konkurrensmedel för att 

förstärka sitt varumärke ligger i enlighet med några av respondenternas uppfattning kring hur 

organisationer handskas med värderingar. Det är i detta sammanhang transparensen kommer in, 

var uppfattningen finns att respondenterna ansåg att vara ärlig som en organisation är viktigt. Samt 

att företag som mörkar dåliga saker exempelvis barnarbete etc. är inget de är intresserade av att 

arbeta för. Det kan dock vara svårt att påvisa vilka värderingar som är viktigast då dessa kan variera 

från individ till individ vilket ligger i enlighet med Edwards (2007). Eftersom ingen djupare 

undersökning gjordes på specifikt vilka värderingar med en konkret rangordning avde olika 

attributen. Dock en sammanställning har utförts, kortfattat vilka värderingar som nämnts bland 

respondenterna. De mest omtalade värderingarna som nämndes var hållbarheten, vikten av att 

organisationer arbetade ärligt och gjorde något gott för samhället. Att vara transparant och inte 

utnyttja andra i en negativ benämning samt att tänka på miljön och försöka engagera andra till att 

göra bättre. Detta ligger till stor del i enlighet med Alvesson och Sveningsson (2016) där generation 

Y la vikt på att göra gott för samhället, gemenskap och respekt för människan. Dessa kan vara av 

vikt då en del nämndes vid upprepade tillfällen. Vidare bemärkte Alvesson och Sveningsson (2016) 

att generation Y anser att goda värderingar även kan vara bland annat mentorskap och stöd på en 

arbetsplats för personlig utveckling. Vilket kan kopplas till rangordningen som våra respondenter 



57 

fick utföra, där karriärutvecklingsmöjligheter hamnade i topp. Det är möjligt att 

karriärutvecklingsmöjligheter och ett gott mentorskap är två faktorer som går hand i hand, där det 

ena inte utesluter de andra. Där karriärutvecklingsmöjligheter kan kräva gott mentorskap och stöd 

på arbetsplatsen från ledare/chefer, kollegor och dylikt.  

Vidare låg tyngdpunkten i att ens egna värderingar skulle återspeglas och ansågs kunna vara en 

avgörande faktor för attraktivitet av en potentiell arbetsgivare hos samtliga respondenter. Detta 

ligger i enlighet med Chhabra och Sharma (2014), Edwards (2007) och Backhaus och Tikoo (2004). 

Tre av respondenterna nämnde som nämnts tidigare, att deras värderingar lägger vikt på att ens 

arbetsgivare har en positiv hållbarhetspolicy vilket några av respondenterna förknippade med 

engagemang kopplat till arbetsgivaren, där arbetsgivaren inte bara är engagerad internt på 

arbetsplatsen utan även bidrar med samhällsnytta (Ex. motverka miljöförstörelse). Detta ligger i 

enlighet med Ashforth och Mael (1989) där identifiering av värderingar kan skapa engagemang 

genom passion och förmågan att influera andra och försöka göra alla intressenter delaktiga. Att 

generation Y trycker på värderingar kan bero på att uppväxten och möjligheterna varit annorlunda 

och att kunskapen har utvecklats samt att samhället ser annorlunda ut idag än på äldre 

generationernas tid, vilket medfört  en större gemenskap. En viss organisation som står starkt för 

vissa värderingar kan få stöd globalt och att uppnå detta på babyboomers ”tid” har mot förmodan 

varit väldigt begränsat då spridningen inte blir lika stor. Till skillnad från förr så ställer arbetstagare 

högre krav på arbetsgivare avseende sina värderingar, vilket till stor del kan bero på det globala 

stödet man får av människor. Detta globala stöd kan också underlätta för arbetstagare och andra 

intressenter att sätta ner sin fot när organisationer anses göra något fel. För att illustrera ett 

exempel på vilken effekt som människors värderingar kan ha på organisationer är att försöka tänka 

sig ett företag i Sverige på baby boomers tid som enbart anställde män. Skulle detta ske idag hade 

människor troligtvis inte uppfattat detta företag som attraktivt eftersom att samhället ser 

annorlunda ut idag och jämställdhetsfrågan har blivit en allt viktigare debatt och fått allt större 

spridning. För generationer idag är det vanligt att båda kön arbetar tillsammans. Detta visar på att 

människors värderingar har en påverkan på organisationer och att stöd på en större nivå till ett visst 

ställningstagande kan påverka hur organisationer opererar globalt. Det ligger även i enlighet med 

Cha (2010) som nämner att värderingarna idag ser annorlunda ut hos organisationer och just därför 

har det bidragit till att exempelvis kvinnor från generation Y idag arbetar i större utsträckning än 
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vad kvinnorna från baby boomers generation gjorde. Detta ger en tydlig inblick på att det finns 

kontraster mellan tidigare generationer och generation Y.  

Avseende de krav som generation Y ställer med utgångspunkt från den teoretiska referensramen 

instämmer en del forskare på kraven. De krav som generation Y ställer och uppfattas som allra 

viktigast är karriärutvecklingsmöjligheter och ett flexibelt arbete snarare än status och hög lön 

enligt Jain och Bhatt (2015), Treuren och Anderson (2010) och Nain och Lenka (2010). Detta ligger 

inte helt i enlighet med respondenterna där samtliga respondenter rangordnade flexibelt arbete 

sist. Flexibelt arbete nämndes inte i lika hög grad som lön vilket till viss grad motsäger forskningen 

då flexibelt arbete är en faktor som enligt teorin utmärker generation Y. Trots detta argumenteras 

det tämligen ofta i forskningen att immateriella attribut anses vara viktigare än materiella. Precis 

som Ronda et al. (2018) nämner, så är de materiella attributen enbart ett attribut som erbjuds men 

som inte är övervägande hos arbetssökande vilket även Dyhre och Parment (2013:53–55) instämde 

på. Det som ytterligare var intressant bland respondenterna, var att de vid frågan om vilka attribut 

som var viktigast för dem, oberoende av arbetsgivare, så nämnde majoriteten inte lön och vi gav 

heller inga olika egenskaper att välja mellan utan de fick tala fritt. Vid frågan vad den offentliga 

sektorn bör göra för att attrahera just respondenten i fråga, nämndes lön avsevärt oftare av 

majoriteten. Vidare, så fick respondenterna rangordna diverse attribut som nämndes i teorin, dvs. 

värderingar, utvecklingsmöjligheter och flexibilitet som ansetts vara de viktigaste attributen hos en 

arbetsgivare. Till dessa attribut lade vi till lön som ett attribut då den inte lyfts fram som ett lika 

viktigt attribut i teorin. Den nyansering som upptäcktes var att av de olika sammanställda attributen 

så fick lön en betydligt högre plats än förväntat, varav flexibelt arbete hamnade sist hos samtliga 

respondenter. Detta ligger inte i enlighet med vad bland annat Drury (2016), Tanwar och Prasad 

(2016) och Livens et al. (2007) nämner. Det brister även i relation till Terjesen et al. (2007) vars 

stora studie utfördes på generation Y där värderingar, utvecklingsmöjligheter samt flexibelt arbete 

var de avgörande attributen. Respondenternas uppfattning kring de olika attributen motsäger även 

Tomlinson (2006) vars senare studier påpekar att flexibilitet på arbetsplatsen är något som 

medarbetare strävar efter och som är allra viktigast. Det intressanta ”fyndet” genom rapportens 

gång var att all den tidigare forskning som använts som belyser flexibilitet som en tämligen viktig 

faktor är av sent 2000-tal varav i de äldre studierna så omnämns inte detta lika ofta. Eftersom 

samtliga respondenter ansåg att flexibiliteten var minst viktig, (det var ingen faktor som nämndes 

vid friare frågor) så anser vi att det vore intressant att titta närmre på om flexibiliteten faktiskt har 
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den betydelse för generation Y på så sätt som den framhålls i teorin som en odiskutabelt 

utmärkande egenskap av generation Y. Kan det vara så att arbetsgivare har velat konkurrera  på ett 

nytt sätt, där flexibilitet råkar vara ett konkurrensmedel för att ”erbjuda något nytt”. Detta 

diskuteras vidare i fortsatt forskning. 

 Skillnaden som uppstod mellan undersökt teori och inhämtad empiri kring dessa attribut var 

förståelsen för hur viktig löneanspråken faktiskt är. Genom våra frågor kunde vi komma fram till att 

löneanspråken hos samtliga respondenter var nämnvärd men möjligtvis inte det avgörande 

attributet. Detta ligger i enlighet med Ronda et al. (2018) som antyder att generation Y föredrar att 

arbeta för en starkt etisk organisation snarare än att få en hög lön. Detta var också något som våra 

respondenter betonade med att de inte kunde ”köpas” med en hög lön för en organisation som har 

ex. barnarbete. Flexibilitet hamnade som tidigare nämnt sist hos samtliga respondenter och var en 

intressant upptäckt då teorin anser att i dagsläget är detta en faktor som ska utmärka generation Y. 

Detta ligger inte i enlighet med bland annat Nain och Lenka (2018) samt Treuren och Anderson 

(2010) som belyser flexibiliteten som en kännetecknande faktor av generation Y. Vidare visar de 

olika regionala citaten på hur regionen också använder flexibilitet som en egenskap för att 

attrahera nya potentiella arbete. Det kan således vara en attraktiv egenskap, men möjligtvis inte 

den som skapar en högt prioriterad attraktion. I relation till respondenternas svar så nämndes inte 

flexibilitet en enda gång vid den friare frågan eller kring frågan om vad som krävdes för att den 

offentliga sektorn skulle attrahera respondenten som en arbetstagare. Vidare, när respondenterna 

fick rangordna sina svarsalternativ så hamnade flexibilitet sist i samtliga respondenters rangordning 

av attraktiva attribut.  

Uppfattningen av offentliga sektorns arbetsgivarvarumärke bland Generation Y 

Det argumenteras att generation Y är mindre lojala mot sina arbetsgivare då de tycker om frihet, 

flexibilitet i arbetet och utveckling. Men frågan är då om arbetsgivare är lojala mot sina 

arbetstagare? Några få respondenter nämnde de positiva egenskaperna som de kunde identifiera 

hos den offentliga sektorn och dessa faktorer hade de gemensamt: anställningstrygghet, låg risk för 

avsked och att man bidrar till samhällsnytta. Medan den negativa associationen gentemot den 

offentliga sektorn som arbetsgivare var betydligt större och enklare för samtliga respondenter att 

påpeka. Den positiva uppfattning ligger i enlighet med Offentlig sektor (2019) vars syfte är att 

erbjuda samhällsnytta och att anställningstryggheten kan anses vara god eftersom att den 

offentliga sektorn erbjuder en mycket bred variation av arbeten runt om i Sverige. Precis som 
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Temporal (2014) nämnde försöker den offentliga sektorn att arbeta med sitt varumärke för att 

attrahera unga talanger, trots detta kunde samtliga respondenter nämna en hel del negativa 

egenskaper som de förknippar och uppfattar den offentliga sektorn med. Vad gäller de negativa 

aspekterna var lönen en omnämnd egenskap och att den anses vara byråkratisk och trögflytande 

med begränsade påverkningsmöjligheter där fokus ligger på att hålla kostnaderna nere snarare än 

att uppnå välmående och kvalitet. Vad gäller bland annat de begränsade påverkningsmöjligheterna 

samt låga lönerna så är detta egenskaper som ligger i enlighet med Ledarnas (2013) undersökning. 

Undersökningen avser diverse chefers syn avseende att ha den offentliga sektorn som arbetsgivare 

kontra den privata sektorn (utfördes på chefer som arbetar i båda sektorerna). Att den offentliga 

sektorn har lägre lön än den privata sektorn är inget ovanligt och bland annat inom logistik och HR 

yrken så ligger respondenternas uppfattning i enlighet med Avdragslexikon (2019a) och 

Avdragslexikon (2019b) där lönen är betydligt lägre i genomsnitt/månad (7000 SEK logistik, 4100 

SEK HR-assistent). Vad gäller kostnader och resultat ligger detta i enlighet med Christensen et al. 

(2007) och i dagsläget arbetar den offentliga sektorn mycket likt den privata sektorn där 

resultatinriktade arbetssätt är en stor del av funktionen. Uppfattningen vad gäller dåliga 

arbetsförhållanden upplevdes av samtliga respondenter och ligger i linje med Agevall (2005) där de 

begränsade resurserna har påverkat medarbetarna. Detta kan möjligtvis påverka uppfattningen 

kring den offentliga sektors värderingar. Stränga finansiella kontroller kan även vara en anledning 

till att respondenterna förknippar den offentliga sektorn med låga löner, tämligen låg uppskattning 

för medarbetare och ett allt för kostnadsinriktat fokus. Även i Skills (2010) undersökning så 

förknippade högskolestudenter den offentliga sektorn med låga löner. Om detta kan påverka 

allmänhetens uppfattning kring den offentliga sektorns värderingar så kan detta även påverka 

attraktiviteten vilket Chhabra och Sharma (2014) även belyser. Vidare, så redogör Svensson et al. 

(2004) för att den offentliga sektorns verksamheter brister när det gäller etikkommittéer och 

uppföljning av värderingar och riktlinjer genom hela kedjan. Respondenterna delar uppfattningen 

att den offentliga sektorn inte riktigt uppfyller det pga. begränsade resurser samt tuffa 

arbetsförhållanden. Samtliga respondenter hade gemensamma åsikter kring att löneanspråket bör 

förbättras inom den offentliga sektorn för att skapa högre attraktivitet. Detta ligger dock inte i 

enlighet med Xie et al. (2015) som nämner att den offentliga sektorn bör satsa på symboliska 

attribut för att attrahera nya potentiella medarbetare då den inte kan konkurrera med höga löner. 

Även Parment och Dyhre (2013:53) och SOM (2016) undersökning påpekar att lönen inte är en 

prioriterad egenskap av den yngre generationen. Detta kan stämma till en viss utsträckning dock 
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från våra respondenters svar hamnade lön på en tredje plats i rangordningen och fick en andra 

plats hos sju av tio respondenter. Den nämndes av samtliga respondenter att lön var en viktig 

faktor som lyftes fram betydligt mer vid mer ”fria diskussioner” kring vad den offentliga sektorn bör 

förändra för att vara mer attraktiv. Detta påvisar att lönen, trots att den hamnade på en total tredje 

plats, har en stor betydelse för respondenterna. 

Dessa stränga finansiella kontroller kan vara en bidragande faktor till den uppfattning som skapats 

gällande den offentliga sektorn. Detta gäller dåliga arbetsförhållanden, högt belastade 

arbetsplatser som påverkas av begränsade resurser. Detta kan i sin tur skapa en mindre möjlighet 

för karriärutvecklingsmöjligheter pga. att fokus ligger på att täcka de underbemannade 

arbetstjänsterna som är högt belastade. Fokus ligger alltså mer på att ”släcka bränder” snarare än 

att utveckla kompetens. Den upptäckts som var intressant gjordes i samband med våra 

respondenter, är de mest nämnda egenskapen bland respondenterna gällande den offentliga 

sektorn var anställningstrygghet, trots detta så finns det en medvetenhet kring att 

arbetsförhållandena upplevs vara kritiska. Frågan är då hur ens uppfattningen kan vara att 

anställningstryggheten verkar vara positiv när arbetsförhållanden är kritiska, då denna faktor bör 

vara en del av vad som skapar trygghet i ens anställning eller arbetsplats. Kanske kan det vara så att 

vissa är villiga att ”offra” något av sina krav genom att exempelvis arbeta hos en arbetsgivare som 

inte representerar ens egna värderingar men som erbjuder goda karriärutvecklingsmöjligheter 

vilket är prioritet, och som då kastar sin skugga över värderingarna och gör att man förbiser detta? 

Vidare, så är uppfattningen kring vad som anses vara tryggt åtskiljande då det främst syftades på 

att arbetet inte kommer försvinna då den offentliga sektorn alltid kommer att finnas där för att 

tjäna samhället. Samtliga respondenter förknippar den offentliga sektorn med att tjäna samhället 

och enbart tre utav respondenterna upplevde sig vara samhällsengagerade på en tämligen hög nivå 

genom att vara involverade i idrottsföreningar, nattvandring, hållbar livsstil, politiska rörelsen etc. 

Detta är en av flera värderingar som kan associeras med generation Y. Trots att de själva inte är 

samhällsengagerade nämnde de flesta respondenter att det är viktigt att organisationer är ärliga 

och transparenta med samhället samt gör gott för samhället i helhet. 

Vidare låg det ett intresse i att undersöka om respondenternas koppling till samhällsengagemang 

och vilja att arbeta för offentlig sektor skiljdes åt. En förvånande upptäckt var att det fanns tre 

respondenter som inte ansåg sig själv vara samhällsengagerade eller alls hade en större vilja att 

tjäna samhället men som fortfarande hade kunnat tänka sig arbeta för den offentliga sektorn. Två 

Kommenterad [SU16]: är detta verkligen rätt begrepp? 
Vad syftar ”dessa” till? 
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av dessa hade en HR bakgrund som också kan innebära hög värdering av människokontakt, värna 

om anställda och överlag se över arbetsplatsens tillstånd. Respondenterna med bakgrund inom 

logistik har troligtvis mer fokus på kostnadseffektivisering och resultat med tanke på deras 

utbildningsbakgrund, till skillnad från HR som fokuserar mer på sociala bitar vilket en logistiker 

oftast inte lägger större vikt på. Detta skulle kunna vara en faktor som särskiljer resultaten och trots 

att samhällsengagemanget inte existerar så finns viljan att ha människokontakt, värna om anställda 

etc. inom den offentliga sektorn då de möjligtvis har andra värderingar utöver samhällsnyttan som 

bl.a. deras människosyn och betydelsen att hjälpa andra eller vikten av att helt enkelt sköta sitt 

jobb och göra rätt från sig. Att ställa dessa resultat i relation till de olika regioners citat är en viktig 

aspekt. Det tyder på att människor utan större samhällsengagemang också kan tänka sig arbeta för 

den offentliga sektorn. De olika citaten tas i beaktande för att påvisa regionernas perspektiv och 

hur deras kommunikationsinteraktion ser ut och vad potentiella arbetstagare möts av. Detta skapar 

möjlighet för att se vilken typ av kommunikation som används och vilken typ av kommunikation 

som uppfattats.  

Att de olika regionerna försöker attrahera nya medarbetare genom deras starkt 

samhällsengagerade ”slogans” och når ut enbart till denna typ av målgrupp kan vara en viktig 

aspekt som bör beaktas. Att reformera sättet att nå ut till nya medarbetare och en ny målgrupp 

som inte nödvändigtvis anses vara samhällsengagerade eller ha större vilja att tjäna samhället kan 

vara av tämligen stor vikt. Målet behöver hos möjliga arbetstagare således inte vara att vilja tjäna 

samhället på ett större plan. Trots att den offentliga sektorns styrning är resultat inriktat så är det i 

grund och botten inget som medarbetare kan påverka i lika stor utsträckning som politiken gör med 

dess planerade budgetar. I privat sektor är möjligheten större för medarbetarna att styra resultat 

och siffror på ett annat plan vilket också kan vara en bakomliggande faktor vid fråga om att arbeta 

för den offentliga sektorn. HR har en inriktning av att påverka arbetsplatserna för människans skull 

snarare än resultatet. I samma veva är logistiker möjligtvis ute efter resultatet snarare än 

människor trots att det finns en del utbildningar som berör vikten av människan. Vad gäller 

påverkningsmöjligheter och egen initierande förändringar anser samtliga respondenter att detta är 

begränsat inom den offentliga sektorn. Detta kan vara att politiken är involverad och skiftande var 

fjärde år vilket också skapar begränsningar i påverkningsmöjligheterna bland medarbetare. Vidare 

kan även detta ställa stopp för förändringar på ”högre” nivåer inom organisationer och att chefer 

inte riktigt har möjligheten att införa önskvärda förändringar pga. att det är politiken som 
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förhindrar detta. Det kan kanske bero på att den offentliga sektorn har svårigheter att upprätthålla 

en utlovad employer branding samt skapa en perception för att attrahera, när politiska villkor och 

riktlinjer kan skifta var fjärde år. 

Kommunikation med Generation Y 

Kommunikationen har gjort en stor skiftning och ser annorlunda ut idag än för 20 – 30 år sedan. 

Detta kan innebära att kommunikationen som generation Y använder sig utav idag är annorlunda 

än vad tidigare generationer har använt. I samband med etableringen av internet och sociala 

mediers makt, har generation Y vuxit upp tillsammans med denna utveckling och får tillgång till 

information inom några få klick vilket samtliga respondenter belyser. Detta ligger även i enlighet 

med Dabrian et al. (2017) som anser att information om företag finns i större utsträckning idag än 

tidigare, som allmänheten kan ta del av. Det är inte bara studenterna som kan utnyttja det här, det 

kan även den offentliga sektorn göra. De olika kommunerna använder sig utav internet för att skapa 

hemsidor som öppnar upp en kommunikationskanal för att attrahera potentiella medarbetare. De 

olika citaten som är belysta är till för att påvisa kommunernas tillvägagångsätt och typ av 

kommunikation som används för att attrahera. Detta ställs i relation till generation Ys perspektiv 

och uppfattning av den kommunikation och information som de hämtar in, analyserar och 

reflekterar över. Att dessa stämmer överens är av vikt för att potentiella medarbetare inte ska 

känna sig lurade.  

Sju av tio respondenter upplever att den offentliga sektorn oftast syns i negativa sammanhang på 

sociala medier men sällan i positiva och att detta skapar mindre attraktivitet. Detta ligger i enlighet 

med Parment och Dhyre (2009:26-29) som påpekar att generation Y önskar ett rakt och trovärdigt 

kommunikationsklimat. Att skandaler och negativ publicitet kommer ut kan således inte tolkas som 

en trovärdig arbetsgivare. Likaså med Drury (2016) som påpekar att om dålig information sprids 

finns risken för att varumärkets attraktivitet sjunker. Eftersom internet har öppnat upp möjligheten 

för en global spridning är det enklare för att attraktiviteten ska sjunka även på en global nivå vilket 

sätter en press på arbetsgivare att kommunikationen är transparent och ärlig. Att den externa 

kommunikationen stämmer överens med den interna är av vikt och anses vara trovärdigt som 

någon respondent nämnde. Det kan således anses ligga i linje med vad Backhaus och Tikoo (2004) 

talar om, då de belyser vikten av att den externa kommunikationen matchar den interna för att 

undvika  falsk kommunikation. 
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Respondenterna nämnde att trots att media belyser negativa incidenter som berör den offentliga 

sektorn, stärks detta oftast upp med att någon familjemedlem eller vän instämmer och att detta är 

också en viktig aspekt som skapar en lägre attraktivitet. Detta ligger i enlighet med Soulez (2011:48) 

som nämner att generation Y utgår mycket efter uppfattningen av en arbetsgivare genom 

personliga kontakter vilket kan vara avgörande om denne ska söka eller inte. Detta beror på hur 

dessa personliga kontakter anser en arbetsgivare vara. Det finns någon typ av samband med detta 

och vad Valkenburg (2017) nämner angående att kommunikationen som sker och det meddelande 

som vill uttryckas kan influera och påverka familjer, vänner och andras attityder. Det kan ha en 

effekt på deras ställningstagande i form av att de får stöd och feedback på uppfattningar och åsikter 

som kan påverka deras beslut på lång sikt. Om generation Y tämligen ofta baserar sina värderingar 

på personliga kontakters uppfattning och erfarenheter, så finns det en möjlighet att dessa influeras 

och påverkas av familjer och vänners uppfattning och erfarenheter kring vad som gäller den 

offentliga sektorn. Vare sig spridningen av ett meddelande sker offline eller online har människor 

fortfarande personliga kontakter. Även online på bland annat Facebook och Instagram kan den typ 

av spridning ske och påverka uppfattningen. Dessa meddelanden kan således anses ha stor effekt 

på grupper av människors uppfattningar och åsikter. Således i detta fall ser vi tydligt att 

respondenternas uppfattning kan grunda sig delvis på deras personliga kontakters erfarenheter då 

samtliga respondenter inte hade någon stor egen arbetslivserfarenhet vad gäller att ha den 

offentliga sektorn som arbetsgivare. Det kan således anses att vikten av den interna 

kommunikationen kan i somliga fall vara starkare än den externa kommunikationen. Om den 

interna kommunikationen inte stämmer överens med den externa, så luras allmänheten av den 

image som ges ut. Den interna kommunikationen som sprids bland personliga kontakter är den som 

ser till att bekräfta den externa kommunikationen och den perception allmänheten redan har av ett 

varumärke. Som tidigare nämnt belyste samtliga respondenter att utöver media är det oftast 

familjemedlemmar eller vänner som instämmer den negativa publiciteten eller har berättat någon 

negativ incident och är inte riktigt hur den offentliga sektorn Image påstår sig vara. Detta ligger i 

linje med Kietzmann och Canhoto (2013) ”word of mouth” koncept och kraften som detta har, både 

som för och nackdel för organisationer. Men eftersom att ”word of mouth” inte uppfattas alltid 

vara positivt bland majoriteten av respondenter, kan det vara så att den offentliga sektorn intalar 

sig själv och allmänheten en önskvärd perception som i självaverket inte är hållbar och helt 

transparent. För precis som Svensson et al. (2004) nämner är det viktigt att en arbetsgivares utsida 

spelar även dess insida och perceptionen hos majoriteten av respondenterna avseende den 
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offentliga sektorn, stämmer inte riktigt dess utsida överens med dess insida. Detta baseras på 

andras erfarenheter och berättelser vad gäller den offentliga sektorn såväl som arbetsgivares 

regionala citat. Precis som Frook (2001) nämner, förespråkar medarbetare organisationens 

värderingar, mål och kultur vilket gör att deras erfarenheter är i första hand den primära 

uppfattningen. Det går således att anta att andras erfarenheter och uppfattning kan vara avgörande 

för attraktiviteten eftersom dessa har i första hand upplevt organisationens insida vilket även ligger 

i linje med Ambler och Barrow (1996).   

Vidare vad gäller den externa kommunikationen är denna betydligt vanligare för generation Y. 

Detta baseras på deras uppväxt med kontaktnätverk på en global nivå, vars information delas och 

medvetenheten kring andra länders politik och händelser är större än tidigare då det inte fanns lika 

utvecklade informationstekniker som idag. Interaktionerna är annorlunda och människor bygger 

större nätverk på en global nivå vilket också innebär att stöd från alla möjliga länder i ens åsikter, 

idéer etc. finns att hämta. Respondenterna upplever att denna typ av kommunikation från offentlig 

sektor är väldigt låg för en arbetsgivare som vill attrahera medarbetare. Kommunikationen verkar 

inte ske enligt samtliga respondenter på önskvärda plattformar och de sociala medier som de 

använder sig utav vilket är bl.a. Facebook och Instagram. Dock belyser de att skandaler som 

inträffat är synliga på dessa kanaler men inget för att återhämta sig efter den negativa publiciteten 

delas, vilket också kan vara en del i att attraktiviteten inte är tämligen lika hög vilket ligger i linje 

med Mosley (2017:177:178). Med ett syfte på att organisationer bör finnas på olika plattformar för 

att synas och kommunicera, knyta band och attrahera. En respondenter kunde hitta en verksamhet 

inom den offentliga sektorn som de ansåg var duktiga med att synas på de önskvärda kanalerna 

(Facebook och Instagram). Detta var polisen vilket gör att vi också har en förståelse för varför 

polisen nämndes. Dessa arbetar aktivt med att synas framförallt på Facebook och Instagram med 

dagliga uppdateringar om arbetslivet som polis, viktig information och annan intressant fakta. 

Samtliga respondenter ansåg att den offentliga sektorn i helhet inte syns tillräckligt på sociala 

medier vad gäller rekrytering. Kan det vara så att uppfattningen kring att denne är gammalmodig 

och byråkratisk, härstammar från att den offentliga sektorn upplevs avta från att synas på sociala 

medier, som faktiskt är en tämligen stor del av generations Y ” moderniserade värld”. Om 

generation Y upplever att den offentliga sektorn inte syns på sociala medier i den utsträckning som 

t.ex. den privata sektorn gör, så är det möjligt att detta ligger till grund för uppfattningen kring den 

offentliga sektorn som en gammalmodig arbetsplats trots att den inte är det. Detta ligger även i 
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66 

linje med Ladkin och Buhalis (2016) som påpekar att sociala medier skapar möjligheten för 

allmänheten att involvera och engagera sig i varumärket som också kan stärka perceptionen av 

arbetsgivaren och varumärket i det offentliga. Eftersom uppfattningen av den offentliga sektorns 

närvaro är låg på sociala medier, så kan detta medföra att generation Y upplever att de inte riktigt 

är involverade i den offentliga sektorns arbete och på så sätt uppfattas som gammalmodig. Men 

även att den offentliga sektorn inte riktigt sprider den mängd information som krävs för 

allmänheten att känna sig tillräckligt informativ om vad denne kan erbjuda som en arbetsgivare 

vilket ligger i linje med Drury (2016) där mängden information som sprids är viktig. Således kan det 

vara möjligt att dessa attityder och uppfattningar inte är baserade på egna erfarenheter utan 

snarare på rykten och andras erfarenheter/uppfattningar. Dock kan detta vara tillräckligt för att 

bilda en uppfattning då det är möjligt att dra en slutsats på en närståendes egen livserfarenheter 

och mindre bra upplevelser. Det är dock viktigt att ha i åtanke att det kan krävs tämligen mycket 

kunskap för att kunna avgöra om en viss sak är bra eller inte. Det kan vara möjligt att denna 

kunskap inte finns vid vissa tillfällen eftersom att tillräckligt med information kring vad den 

offentliga sektorn erbjuder inte är synlig.   

Avslutningsvis, bör det möjligtvis funderas på huruvida den offentliga sektorn kan arbeta för att de 

som i dagsläget är anställda hos dem ska uppleva arbetsplatsen som något som de skulle kunna 

rekommendera för sina nära och kära. Kommunikationen kan anses vara en stor del av generation 

Ys värld vilket också gör att personliga kontakters kommunikation värdesätts betydligt mer och 

tillgången till denna är enklare och större idag. Den interna kommunikationen skapar en extern 

kommunikation i form av att medarbetare kommunicerar ut insidan. Att detta i sin tur avgör 

attraktionen gentemot en organisation/arbetsgivare, eftersom att dessa i första hand kan säga om 

arbetsgivaren faktiskt håller det som utlovas. Detta görs genom att de brandattribut som en 

arbetsgivare erbjuder, testas av nuvarande medarbetare. Detta skapar sedan konversationer och en 

intern kommunikation börjar spridas till nära. Detta blir sedan en del av den externa 

kommunikationen. Samtidigt som arbetsgivaren sprider sin del av den externa kommunikationen 

och den Brand image eller perception som arbetsgivaren önskar att allmänheten ska få. 

Allmänheten ställer sedan dessa i kontrast mot varandra och skapar sin bedömning. I denna rapport 

tillsammans med respondenternas tolkning av offentlig sektor och hur generation Y kan bedöma 

arbetsgivare enligt teorin via personliga kontakter, drar vi slutsatsen att den avgörande faktorn för 
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attraktivitet är snarare de personliga kontakterna och den interna kommunikationen som sprids 

externt än den externa kommunikationen om brand attribut och dess brand image.   
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 Resultat och slutsats 

Sammanfattningsvis med denna rapport som utgångspunkt kan det således bedömas att lön 

fortfarande upplevs vara en önskvärd egenskap som hamnade strax efter värderingar och 

karriärutvecklingsmöjligheter. Med tanke på att det var en faktor som omnämndes flertalet gånger 

vid frågan om vad som kan göra den offentliga sektorn mer attraktivt så har bedömningen gjorts att 

lön uppfattas tämligen viktigare än förväntat då tidigare forskning belyst detta som en mindre viktig 

faktor hos generation Y. I toppskiktet hamnade karriärutvecklingsmöjligheter som ligger i enlighet 

med teorin och verkar vara en väldigt viktig faktor hos generation Y. Utifrån intervjuerna, 

tillsammans med rangordningsfrågan blev resultatet således att värderingar hamnade på andra 

plats (efter karriär utvecklingsmöjligheter), lön på tredje och flexibilitet på fjärde. 

Den mest intressanta upptäckten i rapporten var att flexibilitet inte omnämndes i den utsträckning 

som förväntades då det var väl omtalat bland forskare. Vidare, så ansåg samtliga respondenter att 

flexibelt arbete var den minst viktiga egenskapen bland de andra egenskaperna som nämndes. 

Detta var anmärkningsvärt då diverse litteratur har angett denna egenskap/faktor vara utmärkande 

hos generation Y och bland det viktigaste. Det är tänkbart att den värdering av flexibilitet som 

högprioriterat hos generation Y, som framkommer vid teorigenomgången, kan bero på att många 

flexibla arbetsgivare kan ha sin utgångspunkt i bemanningsföretag som också är välkända för sina 

höga löner. Det kan således vara så att lönen har varit den attraktiva faktorn snarare än 

flexibiliteten, men att denna faktor istället har fått bemärkelsen för detta. 

Vidare insåg vi att även människor med mindre intresse av att tjäna samhället hade kunnat tänka 

sig arbeta för den offentliga sektorn. Detta var ett stort fynd som gör att regionala citaten/slogans 

möjligtvis bör omformuleras snarare än att de försöker attrahera med samhällsnytta. Nya 

målgrupper bör således beaktas och tas hänsyn till på samtliga regionala hemsidor och citat/slogans 

vad gäller annonseringar.  

Vad gäller kommunikationen är denna av stor vikt, dock verkar de personliga kontakterna och 

andras erfarenheter samt åsikter influera starkt. Genom rapportens gång är det bemärkelsevärt att 

samtliga respondenters åsikter och uppfattningar har baserats enbart genom andras. Detta tyder 

på att generations Y:s uppfattning gällande den offentliga sektorn influeras starkt av personliga 

kontakter. Om media publicerar något negativt och detta bekräftas av en familjemedlem eller vän 
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så förstärks uppfattningen kring varumärket/arbetsgivaren ytterligare. Uppfattningen om den 

offentliga sektorn har mot förmodan påverkats i större utsträckning av den sociala kretsen.  

Avslutningsvis har vi i denna rapport kommit fram till att lönen har en större betydelse än vad som 

tidigare uppfattades samt att flexibilitet har en mindre betydelse för generation Y. Karriär 

utvecklingsmöjligheter står starkt på första plats som en avgörande faktor bland generation Y, vilket 

var förväntat med tanke på den tidigare forskningen. Vidare uppfattas det att den offentliga 

sektorn använder samhällsnytta starkt som en faktor att attrahera arbetstagare. I denna rapport 

har vi kunnat komma fram till att det även finns medborgare med avsevärt lägre 

samhällsengagemang som ändå kan tänka sig arbeta inom den offentliga sektorn. För att besvara 

på problemfrågan rapporten har således bidragit med att den offentliga sektorn bör anpassa sitt 

arbetsgivarvarumärke och framhäva de karriärutvecklingsmöjligheter och goda värderingar som de 

erbjuder. Samt försöka driva frågan vad gäller löneanspråk och höja löner. De sistnämnda kan dock 

vara problematiskt ur andraperspektiv.  

Vi har med denna rapport kommit fram till att uppfattningar kan baseras på andras verkliga levda 

erfarenheter. För att besvara på problemfrågan vad gäller kommunikation är det av betydelsen att 

den interna kommunikationen är god, då den så småningom lär bli extern. Personliga kontakters 

erfarenheter kan vara tyngre än kommunikationen som sker från verksamheten i sig för att 

generation Y ska skapa sigen uppfattning. Denna typ av intern kommunikation som blir extern har 

påverkat samtliga respondenters uppfattningar vilket är motiveringen till denna slutsats. Det kan 

ses som ett kretslopp att arbetsgivare i grunden bör locka med det som är attraktivt och inte vad 

som tros vara attraktivt, samt att de lyckas nå målgruppen direkt med vad de har att erbjuda så kan 

attraktionen öka avsevärt. När detta är gjort lär den interna kommunikationen bland befintliga 

medarbetare spridas externt och lägga sitt fäste i den sociala kretsen. Dessa dömer därefter 

organisationen/arbetsgivaren baserat på personliga kontakters erfarenheter trots att individen inte 

har några egna utan har bildat sin egen utifrån andras verklighet. Dock råder det en förståelse för 

att organisationer inte enbart kan höja löner för att locka till sig folk utan givetvis finns det ett tak 

och att resurser kan vara begränsade. Vi vill snarare framhäva principen att det handlar om att 

förstå sin målgrupp och vad de faktiskt vill ha samt kunna nå ut till dem. 
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 Praktiska bidrag 

Detta kapitel syftar till att bidra med praktiska bidrag i hur regioner/kommuner bör arbeta med 

dessa frågor i framtiden och ska förhoppningsvis kunna bidra med förbättringsidéer. Det är av vikt 

att skapa förståelse för att allt inte går att förändra och att mycket styrs av högre makter. Vad gäller 

faktorn som lön är det svårt att bidra med några praktiska rekommendationer förutom att höja 

löner. Möjligtvis kan regioner/kommuner och Sverige i helhet få en insikt på att lön fortfarande kan 

beaktas som en viktig faktor hos generation Y. Om olika verksamheter följer forskning och får 

perceptionen av att med flexibilitet attraheras generation Y mer än med lön så kan vår rapport ge 

en insikt på att det inte behöver vara riktigt så ännu. I relation till flexibilitet så är det enligt denna 

rapport en faktor som är mycket svagare än lön och att dessa faktorer bör ses över både hur de 

uttrycks och erbjuds.  

Ett benämningsvärt praktisk bidrag är de regionala citaten som används och som är de första som 

en arbetssökande möts utav. Dessa belyser starkt samhällsnytta och ger en uppfattning av att 

målgruppen enbart är människor med intresse av att tjäna samhället och befolkningen. Då denna 

rapport belyser respondenter av annan målgrupp som kan tänka sig arbeta för den offentliga 

sektorn så är det viktigt att verksamheter försöker nå bredare målgrupp än enbart de som har en 

passion för att tjäna samhället.  

Vad gäller kommunikation är det av vikt att arbetsgivare faktiskt förstår sin målgrupp och utifrån 

den förståelsen framhåller de attribut som målgruppen eftersträvar att ha hos sin arbetsgivare. 

Detta i sin tur bör kommuniceras ut på rätt sätt, både internt och externt. Det är tydligt att 

generation Y influeras av personliga kontakters erfarenheter och uppfattningar. En 

rekommendation kan vara att skapa interna uppföljningar i samtliga verksamheter för att se över 

nuvarande anställda. Viktiga frågor kan vara att se över ifall de upplever att det som skapade 

attraktion från början faktiskt har erbjudits. Detta kan dock vara svårt då vad som är attraktivt kan 

vara högst subjektivt men ett förslag är att försöka identifiera gemensamma nämnare bland sina 

egna anställda och arbeta utifrån det. Även att se över att de egenskaper som utlovas finns och 

erbjuds för medarbetare. Vidare kan det vara viktigt att göra olika satsningar, små som stora. Detta 

för att få nuvarande anställda uppleva att arbetsgivaren bryr sig om sina medarbetare som gör så 

att samhällets tjänster/service går runt. Om arbetsgivare inte värnar om sina medarbetare som ska 

värna om samhället och Sverige i sig, fallerar hela konceptet om att tjäna samhället och värna om 

Kommenterad [SU18]: annat ord 
 
annars låter det religiöst 
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medborgare som citaten ger ut. Sammanfattningsvis utvärdera så att inte den externa 

kommunikationen är falsk i relation till den interna kommunikationen. 

Ytterligare ett praktiskt bidrag är att skapa en satsning på kommunikationskanaler hos samtliga 

verksamheter inom den offentliga sektorn. Varje verksamhet ska ta sitt ansvar att synas och 

etablera ett kontaktnätverk via sociala medier för att nå ut till generation Y, vilket var bristfälligt 

hos samtliga respondenter. Polisen var dock den enda verksamhet som nämndes och i detta fall kan 

polisen vara en inspiration för andra verksamheter att verka efter. 

I rapporten nämns grundvärderingar som en faktor ett antal gånger. Det hade varit intressant att 

titta närmre på vilka värderingar som ingår i grundvärderingarna bland den målgrupp som 

arbetsgivaren syftar till att attrahera. I rapporten omnämns bl.a. samhällsnytta, hållbarhetsarbete, 

miljömedvetenhet m.m. vilket hade varit intressant att undersöka närmre. 

 Teoretiskt bidrag  

Utifrån denna rapport i sin helhet överensstämmer en majoriteten av faktorer/attribut vad gäller 

dess attraktivitet. Dock har denna rapport bidragit med en motsägelse av den tidigare forskningen. 

Den största nyanseringen i detta fall var flexibilitet och dess betydelse. Enligt den tidigare 

forskningen är detta en faktor som utmärker och är av bemärkelse vad gäller generation Y. Dock var 

detta en faktor som inte var nämnvärd bland respondenterna i denna rapport till vår förvåning. I 

jämförelse med Terjesen et al. (2007) studie som utfördes på ett universitet samt Tomlison (2006), 

Jain och Bhatt (2015) och Naim och Lenka (2018) undersökningar påvisar att flexibilitet ansågs vara 

en betydelsefull faktor vid och kännetecknande faktor av generation Y och dess krav. Detta kan 

möjligtvis bero på att förhållanden ser annorlunda ut i länder vars tidigare studier är utförda ex. 

USA i jämförelse med Sverige. Vidare har även lön diskuterats i forskningen som ett avsevärd 

mindre viktig faktor hos generation Y. Trots detta är det enligt denna rapport fortfarande en viktig 

faktor bland generation Y. I jämförelse med flexibilitet nämndes lön avsevärt oftare i samtliga 

intervjuer och frågor vid attraktion gentemot den offentliga sektorn.  

Ytterligare teoretiskt bidrag är kommunikationen där Ambler och Barrow (1996) studie och 

Heilmann (2013) påvisade vikten av den interna kommunikationen som sker och dess effekt 

externt. Detta ser vi en relation med vår studie var samtliga respondenter baserade sina 

erfarenheter och åsikter av personliga kontakters erfarenheter. Det tyder på att den interna 

kommunikationen har en tämligen stor effekt och påverkan framförallt på generation Y’s insikter 
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och tänkande. Detta ställer alltså större press på att ha utvärderingar och uppföljningar inom den 

offentliga sektorn då de interna är av stor vikt. Så sker inte trots att Svensson (2004) i en äldre 

studie, redan då visade det sig att 85,2% av alla arbeten som utförs inte har någon uppföljning inom 

den offentliga sektorn i Sverige. Vi kunde inte hitta en uppdatering av den typen av information 

men det ger en indikation på att uppföljningar och utvärderingar inte tidigare har varit välkänt inom 

den offentliga sektorn. Detta bör ställas i relation till nuvarande medarbetare och dess tillstånd då 

detta sprids externt och kan generera negativa konsekvenser så som minskad attraktion som 

arbetsgivare. Detta kan även uppnås via sociala medier och på detta vis påverka generation Y 

åsikter också. Att även utvärdera vilka kommunikationskanaler som används och vilka som bör 

användas är således av vikt.  

 Fortsatt forskning 

Employer branding och dess koppling till den offentliga sektorn är ett område som är möjligt att 

forska mycket kring och som bör uppmärksammas inom en snar framtid. Detta då vi står inför en 

generationsväxling och arbetskraftsbrist råder inom den offentliga sektorn. 

I denna rapport fann vi att flexibilitet var konstigt nog ingen faktor som nämndes i hög bemärkelse 

och i rangordning hamnade sist hos samtliga respondenter. I jämförelse med flexibilitet nämndes 

lön avsevärt oftare i samtliga intervjuer och frågor vid attraktion gentemot den offentliga sektorn. 

Kan det vara så att arbetsgivare har velat konkurrera sig på ett nytt sätt, där flexibilitet råkar vara 

ett konkurrensmedel för att differentiera sig. Frågan är om flexibilitet som ett konkurrensmedel har 

fungerat i dagsläget och därför associerats med generation Y, trots att det faktiskt inte är det som 

attraherat arbetstagarna från början? Flexibla arbetsplatser kan ofta förknippas med 

bemanningsföretag där det tämligen ofta förekommer en bra lön. Är det så att generation Y 

möjligtvis har attraherats främst av en hög lön snarare än flexibilitet? Att flexibilitet i detta fall blir 

ett plus men att lönen är det som faktiskt är den faktorn som attraherat mest är ett förslag till 

fortsatt forskning. 

 Det skulle vara intressant att i framtiden studera vilken betydelse det har för generation Y att en 

arbetsgivare använder sig utav ”rätt” kommunikationskanaler för att kommunicera med dessa. 

Vidare, skulle det vara intressant att undersöka detta i svensk kontext då artiklar som utgått ifrån 

generation Y i Sverige har varit bristfälliga. Detta då generation Y i Sverige kan skilja sig ifrån 

generation Y i exempelvis Grekland eller något annat land avseende värderingar och mål då dessa 
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länder skiljer sig gällande kultur, tradition och värderingar m.m. En ytterligare aspekt är att den 

offentliga sektorn är politiskt styrd, vilket är ännu en bidragande faktor till att vi gärna ser 

forskningar utförda utifrån svensk kontext, detta då politiska krafter, mål och värderingar kan se 

olika ut mellan olika länder.  

Denna undersökning har bidragit till att vi har förstått hur kraftig betydelse andras levda 

erfarenheter har och hur detta sätter kommunikationsfaktorn i ett större perspektiv. Då denna 

rapport inte har kunnat ta de empiriska resultatet på en ännu djupare fas vad gäller andras levda 

erfarenheter öppnar detta upp möjligheten för fortsatt forskning. Andras levda erfarenheter kan 

vara tillräcklig för andra att skapa en helhetsbild utav en viss verksamhet och vara avgörande om 

denne ska söka ett jobb. Att nå dessa personliga kontakter och intervjua dessa för att undersöka 

vad de arbetar/arbetat med inom den offentliga sektorn och vilken typ av erfarenhet de har är av 

intresse för en fortsatt forskning. Detta för att ge en bredare helhetsbild vad gäller de personliga 

kontakternas erfarenheter, vad deras uppfattning baseras på och om liknande erfarenheter från 

liknande verksamheter framkommer.  

Vidare kan det även vara viktigt att fördjupa sig mer i olika typer av värderingar. Vilka värderingar 

konkret som är viktiga hos generation Y, studera dessa genom deltagande respondenter för att 

förstå vilka värderingar som föredras och varför. På detta sätt kan ännu mer precisa 

rekommendationer ges på just attributet värderingar och hur dessa bör användas för att attrahera 

nya potentiella medarbetare.  

Ytterligare bör det vara av intresse att utföra liknande studier med en tämligen större andel 

respondenter än vad vi har i vår rapport. Detta för att Sverige bör ha kunskap hur de ska attrahera 

den nya generationen till den offentliga sektorn. Slutligen kan det vara intressant ur en annan 

synvinkel, nämligen genom att undersöka den offentliga sektorns olika verksamheter och vilken 

information dessa utgår ifrån vid rekryteringstillfällen. Vad är det som följs för att verka vara så 

attraktiv arbetsgivare som möjligt. Om det finns en viss information/kunskap de utgår ifrån, 

stämmer denna överens med generations Y verkliga krav och attraktionsfaktorer i Sverige?   
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 Samhälleligt bidrag och etiska aspekter 

Ur ett samhällsmässigt perspektiv så är det ytterst viktigt att ta tag i det stora rekryteringsbehovet 

som uppstår. Med denna rapport kan vi möjligtvis väcka verksamheter landet runt och förstå 

allvaret i hur den svenska offentliga sektorn uppfattas av våra respondenter. Samt ge insyn på olika 

konkreta förslag som presenteras och att dessa rekommendationer kanske bidrar till någon 

förbättring som i sin tur kan förbättra rekryteringstillståndet. Det är inte hållbart i längden att låta 

detta behov bli större då det kan få allvarliga konsekvenser i samhället generellt pga. bristfällig 

arbetskraft inom den offentliga sektorn. Detta kan resultera i en stor besvikelse hos allmänheten då 

deras skattepengar i stor utsträckning skall finansiera den offentliga sektorns tjänster och när den 

offentliga sektorn inte längre kan erbjuda de tjänster som förväntas av den så kan det skapas 

missnöje bland allmänheten i vårt samhälle. Därför bör man som nämnts, ta tag i detta och skapa 

en attraktion för den nya generationen (generation Y) för att inte riskera att generation Y i sin tur 

sprider negativa tankar/åsikter om den kommande generationen osv. Detta kan medföra i en ännu 

större brist på attraktionskraft till den offentliga sektorn vilket kommer att försämra dess status än 

mer än vad den redan är.  
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Bilaga 1:Intervjufrågor 

Berätta kort om din studiebakgrund? 

Tycker du att den offentliga sektorn framstår som en attraktiv arbetsgivare? 

Nämn några för- och nackdelar med den offentliga sektorn? 

Ge exempel på saker som du förknippar med den offentliga sektorn? (t.ex. avseende löner, 

arbetsförhållanden etc) 

Tycker du att den offentliga sektorn framstår som en attraktiv arbetsgivare?  

Kan du se dig själv arbeta inom den offentliga sektorn i framtiden?  
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Vad kan offentliga sektorn som arbetsgivare göra för att locka till sig just dig för sin verksamhet?  

Anser du dig vara samhällsengagerad/samhällsintresserad? 

Vill du arbeta med något som innebär att du tjänar samhället? Dvs att dina premisser för att arbeta 

är bl.a. för att tjäna samhället. Motivera 

Vad anser du är viktiga faktorer för att en arbetsgivare ska upplevas som attraktiv? 

Är lönen avgörande för huruvida du väljer att ta ett jobb? Eller spelar andra faktorer in som 

exempelvis: arbetsgivaren värderingar, karriärutvecklingsmöjligheter och flexibilitet? 

Om du måste ranka på egenskaper som du önskar hos en arbetsgivare mellan värderingar, 

karriärutvecklingsmöjligheter, flexibilitet och lön, vilken ordning hade dessa hamnat i?  

Om inte arbetsgivarens värderingar speglar dina egna, spelar det någon roll?  

Upplever du att dina krav på -en arbetsgivare är en generationsfråga eller ålderfråga? Dvs. att det 

skiljer sig mellan 80 – 90talister och ex. 40 – 60talister i vad de anser är viktiga krav hos en 

arbetsgivare?  

Vilka kommunikationskanaler anser du en arbetsgivare bör använda sig av för att nå ut till sin 

målgrupp (tidningar, jobbannonser, sociala medier etc)? Motivera 

Nämn en verksamhet/organisation inom den offentliga sektorn som du anser kommunicerar sitt 

arbetsgivarvarumärke på ett bra sätt?  

Upplever du att den offentliga sektorn använder rätt kommunikationskanaler för att attrahera nya 

arbetstagare? 
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Bilaga 2: Reflektion  

Vi har tyckt att det har varit en intressant och lärorik upplevelse där magister året har bidragit med 

mycket stark och bred kunskap. Det är ett program som vi genuint kan rekommendera. 

Anledningen till att vi valde detta ämne var då vi själva ska ut på arbetsmarknaden snart och är 

reserverade för olika företag som vi hört via personliga kontakter samt sociala medier, skandaler 

etc. Vi antog att vi inte var de enda som reflekterade kring var eller vilka företag vi hade önskat att 

arbeta för och bestämde oss för att undersöka detta. Alltså vi ville ta reda på vad generation Y 

ansåg var attraktivt hos en arbetsgivare. För att kunna nischa in oss i något, bestämde vi att studera 

den offentliga sektorns attraktivitet bland generation Y. Detta då vi förknippar generation Y med 

entreprenörskap, fri vilja och inga gränser. Det har varit utmanade men en rolig skriv process med 

nya lärdomar och insikter. Vi vill kunna hjälpa verksamheter landet runt som kan ta del av våra 

nyanseringar samt bidrag och hoppas på att det kan leda verksamheter till att skapa attraktion av 

egen önskvärdnivå.  

 


