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Förord 

Vi vill inleda med att tacka de respondenter som har ställt upp i denna undersökning och delat 

med sig av sina reflektioner och tankar. Vi vill även tacka vår handledare Tuula Bergqvist 

som på ett engagerat och pedagogiskt sätt väglett oss genom denna uppsats.  Slutligen vill vi 

rikta ett tack till våra kontaktpersoner på Karlstad kommun som har gett oss inblick i sitt 

arbete med att bli en attraktiv arbetsgivare, detta har underlättat vår förståelse samt hjälpt oss 

under uppsatsens gång.  

Undersökningen har genomförts av oss båda två då vi tillsammans skrivit, analyserat och 

bearbetat allt material. Vi delar således på ansvaret för denna uppsats genomförande och 

innehåll.  

Karlstad juni 2016 

Linda Måredh och Susanna Pettersson  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning  

Syftet med denna undersökning är att skapa förståelse för hur Generation Y tänker kring vad 

som kännetecknar en attraktiv arbetsgivare samt vilka attityder det finns om den kommunala 

sektorn som arbetsgivare. Undersökningen har utgått från sju individers tankar och 

förväntningar på sitt framtida arbetsliv. Att arbeta för att bli en attraktiv arbetsgivare är inte 

helt oproblematiskt då det kan vara svårt att veta hur den framtida arbetskraft man vill åt ska 

lockas och attraheras. Genom intervjuer med representanter från Generation Y har resultatet 

visat att denna generation söker utveckling, försörjning samt att de har behov av att känna 

social tillhörighet för att trivas i sitt arbete. Vi kan även se att det finns ett individualistiskt 

tänkande där varje individ har egna mål och förväntningar på framtida arbetsliv och 

arbetsgivare vilket också kan göra det svårt att attrahera hela Generation Y. Det kan ses som 

fördelaktigt att arbeta för att tillfredsställa individer. Den kommunala sektorn står inför 

utmaningar då det finns negativa uppfattningar om att arbeta där. Den kommunala sektorn är 

en stor arbetsgivare som ständigt behöver arbeta för att attrahera rätt kompetenser. Vi kan se 

att unga tillhörande Generation Y har fördomar om hur det är att arbeta inom den kommunala 

sektorn. Vi har i undersökningens resultat visat förslag på hur arbetsgivare kan rikta sitt arbete 

för att bli attraktiva arbetsgivare för individer tillhörande Generation Y.  
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1. Inledning 

 

För att ett företag eller en organisation ska lyckas i sin verksamhet behöver de ta tillvara på 

sin viktigaste resurs, nämligen sina medarbetare. Om medarbetare är en organisations främsta 

resurs behöver organisationen i egenskap av arbetsgivare arbeta för att bemöta dennes 

förväntningar och krav på både organisation- och individnivå. För en arbetsgivare gäller det 

att både attrahera- och behålla de bästa medarbetarna för att på så sätt bygga en framgångsrik 

verksamhet. För att en organisation ska lyckas nå de bästa medarbetarna måste den erbjuda en 

attraktiv arbetsplats samt vara en arbetsgivare dit dessa medarbetare vill söka sig. Den 

framtida arbetskraften som kommer, eller redan har etablerat sig på arbetsmarknaden, är 

Generation Y (födda 1980-2000), dessa är alltså den generation som arbetsgivaren nu och 

framöver ska lyckas attrahera och behålla.  

Dyhre & Parment (2013:54) beskriver att framtidens attraktiva medarbetare kommer att ställa 

andra krav på sitt arbete än vad tidigare medarbetare gjort. Arbetet kommer inte bara handla 

om viljan att försörja sig utan nu kommer man i större utsträckning än tidigare vilja arbeta för 

den egna personliga utvecklingen. För att lyckas locka till sig medarbetare gäller det nu för 

arbetsgivare att leva upp till de allt högre krav som ställs på dem. Även Twenge (2010:208f) 

beskriver i sin studie att arbetsgivare kommer stå inför många utmaningar under de 

kommande decennierna, vilket då innebär svårigheter för att anställa, behålla och motivera de 

yngre medarbetarna. Han väljer att benämna Generation Y som ”Generation Jag” och kommer 

i sin undersökning fram till att denna generation kan vara svår att motivera. Detta eftersom de 

inte ser arbete som en central del i sina liv utan att de snarare värderar sin fritid mer än att 

fokusera på att arbeta hårt (Twenge 2010:208f). Det finns många liknande tankar om 

Generation Y men det finns även annan forskning som visar på andra förklaringar till varför 

Generation Y upplevs som en ny arbetskraft med andra krav och motivationsfaktorer. Wong 

et al. (2008:886f) till skillnad från Twenge menar att olika generationer inte motiveras av 

olika faktorer för att man tillhör en viss generation. Det handlar istället om att man befinner 

sig i olika steg i livet på grund av sin ålder (Wong et al. 2008:886f).   

Vi kan förstå att Generation Y kan ses som en generation som skiljer sig från tidigare 

generationer vilket givetvis kan påverkar hur de beter sig. Att däremot säga att en generation 

helt skiljer sig i form av motivation eller vilja att arbeta ställer vi oss frågande till. Generation 

Y är den generation som precis har eller ska etablera sig på arbetsmarknaden, vilket är 

anledningen till att det är intressant att se vad det är som driver dem att arbeta, vilka 

arbetsplatser som är attraktiva och vilka krav som ställs på deras framtida arbetsliv. Att det 

finns tankar om hur Generation Y är har vi gått in på men det finns även attityder om vilka 

arbetsplatser som anses attraktivare än andra. I vår undersökning har vi valt att se hur 

utmaningarna kan se ut för kommunal sektor i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare.  

För kommuner tillhörande offentlig sektor är det, precis som för den privata sektorn, viktigt 

att kunna leverera tjänster med hög kvalité, något som blir problematiskt om man inte kan 

attrahera och rekrytera rätt personal. Sveriges kommuner och landsting (SKL 2015) har insett 
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att det är viktigt att arbeta för att bli en attraktivare arbetsgivare. De beskriver att detta arbete 

kommer öka i betydelse när Generation Y kommer ut i arbetslivet. De menar således att denna 

generation inte har samma förväntningar på arbetet som den generation som nu lämnar den 

offentliga sektorn. De belyser även i sin rapport (SKL 2010:34) att det är viktigt att man 

arbetar på längre sikt för att attrahera ungdomar som står inför sitt yrkesval. Det gäller att 

lyckas få dem att få upp ögonen för arbete i offentlig verksamhet. Det blir viktigt att arbeta 

med att förändra sitt varumärke så att det riktas till olika målgrupper. Utmaningen som 

offentlig sektor står inför då de ska attrahera Generation Y handlar om att förändra den bild 

som de har på denna sektor. Fackförbundet SKTF numera Vision (2011:14) kom fram till att 

högskolestudenter och unga yrkesverksamma associerar de positiva egenskaper som de ser 

hos en arbetsgivare med den privata sektorn. Det spelade ingen roll huruvida kommuner och 

landsting uppfyllde de egenskaper som efterfrågades då redan rådande attityder och 

förutfattade meningar om offentlig sektor fanns.   

Att ändra attityder och förutfattade meningar är svårt och det är en uppgift som kommuner 

och landsting får arbeta för att motverka och ändra. Generation Y har som ovan beskrivits en 

attityd till kommunala arbetsgivare som icke attraktiva i jämförelse med arbetsgivare inom 

den privata sektorn. För att ändra dessa attityder kan det vara betydande att arbeta för att bli 

en attraktiv arbetsgivare. En kommun som har arbetat för att bli en attraktiv arbetsgivare i 

bland annat Generation Y:s ögon är Karlstad kommun. Kommunen har i denna undersökning 

använts för att kunna exemplifiera samt underlätta förståelsen för hur Generation Y uppfattar 

kommunala arbetsgivare.  

Karlstad kommun har riktat sitt arbete mot olika målgrupper. Det som kommunen startade 

med var att rikta arbetet till de personer som var nära förestående ett arbete men som av olika 

anledningar inte hade något arbete ännu. Det som kommunen gjorde för att attrahera och 

synas för denna målgrupp och även för andra målgrupper var att medvetet stärka sitt 

varumärke genom en mer tilltalande layout i rekryteringsannonser, mer lättnavigerad och 

tydligare hemsida och ökad rekryteringsverksamhet i sociala medier som till exempel 

Facebook. Nästa steg var att attrahera målgruppen studenter. Det gjordes bland annat genom 

att skapa Kontaktgarantin, vilket innebar att kommunen slöt ett avtal med Karlstad universitet 

om att deras studenter hade företräde till praktikplats och uppsatssamarbete med kommunen. 

Kommunen ville också finnas där studenterna var och deltog och deltar fortfarande genom att 

vara aktiva på arbetsmarknadsmässor. För studenter som flyttar till Karlstad för att studera 

erbjöd kommunen bostadsgaranti. Arbetet har fortlöpt och de har arbetat sig vidare till 

högstadieelever som målgrupp. För denna grupp har kommunen fokuserat på att medverka vid 

yrkesdagar, samt erbjudit feriearbete och praktik
1
.  

Att vara en attraktiv arbetsgivare är viktigt för alla parter på arbetsmarknaden. På grund av 

negativa attityder och förutfattade meningar står dock den offentliga sektorn inför en tuffare 

utmaning. Vi anser därför att den kommunala sektorn, tillhörande den offentliga sektorn, blir 

en extra intressant arbetsgivare att undersöka. Generation Y blir även de intressanta i denna 

undersökning då de har sitt arbetsliv framför sig och är den generation arbetsgivare behöver 

                                                           
1
 Christina Höök Organisationskonsult Kommunledningskontoret Karlstad kommun, intervju den 4 mars 2016 
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attrahera idag. Med utgångspunkt i detta formulerades undersökningens syfte och 

frågeställningar.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Den generation som är på väg ut, eller precis har etablerat sig på arbetsmarknaden är 

Generation Y (födda 1980-2000). Vi finner det intressant att få förståelse för vad denna 

generation förväntar sig och efterfrågar när de kommer ut i arbetslivet. Då denna generation 

har växt upp i ett föränderligt samhälle finns det många föreställningar om att de skiljer sig 

från tidigare generationer i fråga om motivation och inställning till arbete.  

Arbetsgivare strävar efter att attrahera de bästa medarbetarna och det blir därför intressant att 

förstå hur Generation Y, den framtida arbetskraften, tänker kring vad som kännetecknar en 

attraktiv arbetsgivare. Då den kommunala sektorn är en stor arbetsgivare som även de ständigt 

måste arbeta med att hitta rätt medarbetare, blir det intressant att förstå hur unga tillhörande 

Generation Y tänker om den kommunala sektorn utifrån att vara en attraktiv arbetsgivare.  

Syftet med undersökningen är således att få förståelse för hur Generation Y tänker kring vad 

som är en attraktiv arbetsgivare samt vilka attityder det finns om den kommunala sektorn som 

arbetsgivare. Frågeställningarna vi valt att ställa är:  

 Vad har Generation Y för förväntningar på en attraktiv arbetsgivare? 

 Hur ser Generation Y på den kommunala sektorn som arbetsgivare?  

 Vad är viktigt att tänka på i arbetet för att bli en attraktiv arbetsgivare för att bemöta 

Generation Y:s förväntningar? 

1.2 Disposition 

 

Det första kapitlet inleds med en beskrivning av undersökningens problemområde, vilket 

vidare leder till en presentation av syfte och frågeställningar. I kapitel två redogörs för den 

teoretiska referensramen som undersökningen byggs på. I det kapitlet behandlas vilka 

Generation Y är och vad de söker efter hos en framtida arbetsgivare, vilka egenskaper de 

anser att en attraktiv arbetsgivare bör ha samt hur attityden till arbete i offentlig sektor ser ut. 

Det kommer även att behandla begreppet employer branding (EB) och hur arbetet med att bli 

en attraktiv arbetsgivare ser ut i såväl i organisationen som för den enskilde medarbetaren 

samt hur utmaningen ser ut för offentlig sektor i arbetet med att bli en attraktiv arbetsgivare. 

Slutligen redogörs det för hur olika personlighetstyper kan påverka synen på hur en individ 

tänker och har för inställning till arbete. I kapitel tre kommer vi att redogöra för den metod 

som vi valt att utgå ifrån i denna undersökning samt hur vi har förhållit oss till de etiska 

aspekterna. Vidare utgör kapitel fyra för analys och resultat, där undersökningens resultat 

framställs och kopplas till den teoretiska referensramen. Det femte och sista kapitlet beskriver 

de slutsatser som görs i undersökningen. Frågeställningarna besvaras och det förs även en 

sammanfattande diskussion om undersökningen. 
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2. Teoretisk referensram 

 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för den teoretiska referensram som vår undersökning 

grundar sig på. Vi inleder kapitlet med att beskriva och redogöra för begreppet Generation Y. 

Detta görs för att lyfta fram och identifiera den grupp individer som är intressanta för denna 

undersökning. Vi kommer även redogöra för begreppet employer branding (EB) som handlar 

om det arbete som en arbetsgivare kan bedriva för att bli attraktiv på såväl organisations- som 

medarbetarnivå. För att ta reda på hur arbetet mot att bli en attraktiv arbetsgivare för 

Generation Y ser ut, har vi redogjort för de förväntningar som de har på framtida arbetsliv och 

arbetsgivare. Det finns sektorer som har en större utmaning än andra i målet med att locka rätt 

medarbetare och det är den offentliga sektorn. Vi lyfter därför fram dessa utmaningar. Vidare 

är det viktigt att lyckas attrahera rätt individer till sin organisation, detta kan göras genom att 

ta reda på vilka faktorer som den enskilde individen drivs av i sitt arbete. Vi kommer därför 

avslutningsvis beskriva hur olika personlighetstyper kan se ut och påverka individers syn på 

arbete. 

2.1 Vilka är Generation Y? 

 

Vi har i vår undersökning valt att studera den yngre generationen som är på väg ut i 

arbetslivet. Den benämning vi kommer använda är Generation Y. Det finns olika definitioner 

av vilken åldersgrupp som ingår i Generation Y. Smola & Smutton (2002) har valt att 

benämna Generation Y utifrån de som är födda 1979- 1994. En annan definition av 

åldersgruppen Generation Y “millennials” finns i en artikel av Cutler (2015) som beskriver att 

de är födda ungefär mellan 1980- 2000. I vår uppsats har vi valt att använda oss av begreppet 

Generation Y enligt Cutlers definition. Det finns mycket litteratur och artiklar som behandlar 

definitionen av Generation Y och åldrarna ligger mellan ovanstående angivna åldersspann. 

För att få en förståelse för vilka Generation Y är och vad de efterfrågar hos arbetsgivare 

behöver vi blicka tillbaka i historien. Vi behöver förstå att samhällsutvecklingen har bidragit 

till en ökad individualism. Parment (2008:10-20) menar att historien präglat dagens unga 

Generation Y. Han beskriver att det mer internationaliserade samhället ledde till att 

kommunikationen öppnades upp. Människor upptäckte därmed andra sätt att leva på. Det fria 

valet hos individer blev större och Generation Y hade fler valmöjligheter och personligt 

ansvar. De växte upp i ett samhälle där det blev viktigt att profilera sig samt ha en vilja att 

göra skillnad. Parment (2008:22f) beskriver att Generation Y kan ses som en tillgång i 

arbetslivet då det är en generation som växt upp i ett samhälle som är varumärkesimpregnerat, 

ständigt kommunicerande med en positiv inställning till framtiden. Det är individen som 

måste marknadsföra sig själv. Han menar att nu är möjligheterna större än vad 

begränsningarna är. De olika möjligheterna till kommunikation genom webbsidor, utländska 

tv kanaler men även textmeddelanden och andra nätforum har bidragit till att Generation Y är 

både mångkulturell och internationell. De är öppna för nya kulturer, individer och religioner. 

Han beskriver de fördelar som finns i Generation Y:s egenskaper men lyfter fram att det även 
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finns andra associationer, vilka handlar om att Generation Y kan uppfattas som respektlösa 

och även en generation med dåligt uppförande (Parment 2008:22f). 

Vi har nu redogjort kortfattat för vilka Generation Y är och att samhället idag präglas av 

individualism. Parment (2008:10-23) pratar om Generation Y och förutsättningar som nu 

finns för ett ökat fritt val. Att ha stora valmöjligheter kan ses som en frihet men det kan även 

resultera i att individer känner press och krav som kan vara svåra att uppnå. Vidare i nästa 

avsnitt kommer vi att redogöra för hur arbetsgivare kan arbeta för att uppfattas attraktiva för 

kommande samt befintliga medarbetare. Generation Y är en del av dessa medarbetare och det 

kan därför vara av vikt för en arbetsgivare att förstå de annorlunda förutsättningar de har i sitt 

kommande arbetsliv i jämförelse med andra generationer. 

2.2  Employer branding 

 

För att definiera employer branding (EB) behöver vi förstå varför begreppet är viktigt. Enligt 

Backhaus & Tikoo (2004) är varumärket en viktig tillgång för en organisation och det ses ofta 

som en central del i verksamheten. Organisationer arbetar mycket med att utveckla 

produkters- och företagets varumärke. Arbetet med ett starkt varumärke är även viktigt ur ett 

medarbetarperspektiv. Appliceringen av varumärkesprinciper till personalfrågor har resulterat 

i att det har fått benämningen ”employer branding”. Organisationer arbetar för att bli 

attraktiva arbetsgivare för att på så sätt attrahera nya medarbetare och för att de anställda som 

redan finns inom organisationen ska känna sig engagerade i företagskulturen samt 

företagsstrategin. Uttrycket Employer branding (EB) definieras av forskarna Simon Barrow 

och Tim Ambler (1996:8, egen översättning) som “Ett samlat paket med funktionella, 

ekonomiska och psykologiska föredelar försedda genom anställning som sedan går att 

identifiera med företagets identitet. Parment & Dyhre (2009:13f) beskriver att om en 

organisation vill bli framgångsrik behöver den arbeta mycket med sitt EB. En lyckad 

organisation har troligtvis förstått vikten av ett starkt EB och genom att attrahera rätt 

människor har de förmågan att anställa personal med hög kvalité till rimliga kostnader. Vidare 

beskriver Dyhre & Parment (2013:11) att organisationer måste arbeta långsiktigt med sitt EB 

för att bli en attraktiv arbetsgivare.  

När vi nu har fått en förståelse för begreppet EB och vad det innebär kommer vi gå vidare 

med att i nästa avsnitt redogöra för hur arbetet med att bli en attraktiv arbetsgivare kan se ut i 

organisationer.  

2.2.1 Employer branding i organisationer  

 

Det finns en del frågor som man bör beakta innan man kan börja arbeta med sitt EB vilka 

Dyhre & Parment (2013:15f) redogör för. Frågorna är, vilka är organisationen till för och vad 

har den för existensberättigande? Hur uppfattar kunderna organisationens styrkor och varför 

väljer de organisationen framför dess konkurrenter? Vilka utomstående faktorer kan 

underlätta eller också göra det svårt för organisationen att nå målen på tre, fem eller tio års 

sikt? Svaret på dessa frågor ska vara givna för hela organisationen. Detta för att alla ska veta 
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var organisationen står och vart den är på väg (Dhyre & Parment 2013:15f). För att skapa ett 

starkt EB finns det några komponenter som Barrow & Mosely (2005:58ff) tar upp. I EB måste 

det finnas funktionella fördelar i organisationen, såsom exempelvis en god arbetsmiljö. Det är 

även viktigt att arbeta med att skapa ett känslomässigt engagemang hos sina medarbetare. En 

människas känslomässiga engagemang till sitt arbete handlar om den totala arbetsupplevelsen 

som hen får. Upplevelser som deras arbetsförmåga, den tillfredställelse de känner för sina 

arbetsuppgifter och även att de känner en känsla av att vara värdefull för sina kollegor. Det 

företaget står för och representerar, som till exempel deras produkter, bör även de anställda 

stå bakom för att känna ett känslomässigt engagemang till sitt arbete (Barrow & Mosley 

2005:58f).  

Barrow & Mosley (2005:59f) menar att EB handlar om att använda befintliga 

organisationsvärderingar och sedan översätta dessa till något meningsfullt för de anställda. 

Detta görs med åtanke på organisationens syfte och värderingar, vilka de har en önskan att 

spegla utåt till allmänheten. För ett företag är det även viktigt att skapa ett personligt 

varumärke, för att bli ihågkommen. EB blir i detta fall en viktig del och kan utgöra det 

ultimata testet för att sätta det personliga varumärket på prov. De anställda på företaget är där 

nästan varje dag och upplever de att det personliga varumärket på företaget är äkta bör det 

utgöra en stark indikation på att det stämmer även utåt sett. 

Det är viktigt att företaget är positionerat på rätt plats ur ett EB syfte. Det handlar om att de 

anställda representerar en viktig målgrupp för varumärket med deras olika behov och 

önskningar. För att varumärket ska vara motiverande för de anställda är det betydelsefullt att 

dessa behov och önskningar uppfylls. För att attrahera de bästa talangerna till organisationen 

är det viktigt att lyckas väl med sitt varumärke, att locka rätt ”publik”. Varumärkesvisionen 

och varumärkets faktiska sanning måste stämma överens för att det ska bli framgångsrikt. 

Detta är centralt när man pratar om ett EB, att det som ska marknadsföras i varumärket är 

något som företaget står för i relation till sina medarbetare menar Barrow & Mosley 

(2005:60ff). 

Som vi i detta avsnitt beskrivit handlar arbetet med EB till stor del på organisationsnivå 

genom exempelvis varumärket, organisationens visioner och värderingar med mera. Då EB 

handlar om att få rätt medarbetare behöver arbetet även ske på individnivå, alltså genom att 

arbeta med att bli attraktiva för medarberbetarna, vilket vi kommer att gå igenom i nästa 

avsnitt.  

2.2.2 Employer branding för medarbetarna   

 

En annan betydelsefull fråga en organisation kan ställa sig är vilka de attraktiva medarbetarna 

är och vad de vill ha. Dyhre & Parment (2013:55f) tar upp detta och vilka faktorer som 

efterfrågas hos dagens medarbetare. Det handlar bland annat om det egna intresset för det man 

gör i och med att människor inte längre arbetar bara för att försörja sig. Medarbetare vill ha 

personlig utveckling och känna lust för det de gör och det är upp till arbetsgivaren att försöka 

åstadkomma det hos sina medarbetare. Medarbetare vill även ha roligt på arbetet tillsammans 

med trevliga kollegor. Arbetsgivare bör därför uppmuntra och skapa möjligheter för 
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medarbetare att umgås även utanför arbetet. Attraktiva arbetsgivare har insett detta och 

erbjuder sådant som lunch, trevliga mötesplatser och andra roliga evenemang både på och 

utanför arbetet, menar Dyhre & Parment (2013:56).  

Dyhre & Parment (2013:58-63) menar vidare att medarbetarna vill bli sedda och hörda. Den 

yngre generationen är vana vid att hela tiden få feedback och bli uppmärksammade. Något de 

vill fortsätta få även på arbetsplatsen. Feedback får medarbetarna genom chefer, mentorer och 

individuella utvecklingsplaner. Det är en förutsättning för att medarbetarna ska veta hur de 

kan utvecklas. Bekräftelse är därför mycket betydelsefullt. Det krävs engagerade chefer som 

ser till varje individ som person och inte enbart till arbetsprestationer. Arbetsgivaren måste 

bjuda in sina medarbetare att känna tillhörighet i hela organisationen för att kunna bidra på 

bästa sätt. Arbetsgivaren måste även förklara för sina medarbetare vilka konkurrensfördelar 

som finns med organisationens sätt att leverera produkter eller tjänster. Gör arbetsgivaren 

detta får de troligen medarbetare som känner sitt företag och känner identifikation med det. 

För att kunna behålla samt attrahera medarbetare är det viktigt att visa vilka interna 

karriärvägar som finns. Är organisationer tydliga om de karriärmöjligheter som finns 

underlättas även chefstillsättningar och befordringar (Dyhre & Parment 2013:58-63).   

Rekryteringsprocessen är en stor del när det kommer till att hitta de bästa medarbetarna. 

Dyhre & Parment (2013:20) jämför rekryteringsprocessen med en kundprocess. Vid 

försäljning av varor är det lättast att vända sig till redan befintliga kunder, alltså de som redan 

känner till företaget och vet vad de kan förvänta sig av varan eller tjänsten. För att få nya 

kunder bör organisationer arbeta med marknadsföring. På samma sätt fungerar det vid en 

rekrytering. Att välja någon internt är därför många gånger lättare eftersom de redan känner 

till organisationen. Att anställa en ny extern medarbetare blir därmed en större utmaning. Det 

innebär att på ett bra sätt presentera organisationen och beskriva föredelarna med att arbeta i 

den. För att få de utmärkta kandidaterna att söka en tjänst och sedan tacka ja till ett 

anställningserbjudande, krävs ett arbete med marknadsföringen av organisationen (Dyhre & 

Parment 2013:20). 

Arbetet med ett effektivt kompetensförsörjningsarbete är också betydande för att attrahera de 

bästa medarbetarna. Anttila (1999:163) menar att arbetet med effektiv kompetensförsörjning 

skiljer sig mellan olika organisationer, då de har olika behov av effektivisering. Det han 

problematiserar är att organisationer är benägna att lägga stora resurser på utvecklingsinsatser 

men att dessa insatser bygger på svaga analyser av situationen. Han beskriver att det är 

centralt att analysera svagheten i organisationens kompetensförsörjning och sedan åtgärda 

dem. Dyhre & Parment (2013:84) uttrycker att organisationer har en tendens att inte arbeta 

med kompetensförsörjning som högsta prioritet. Det är viktigt att företag arbetar med personal 

och kompetensförsörjningsfrågor och att dessa frågor arbetas med på hög nivå i 

organisationen. På samma sätt beskriver Anttila (1999:164) att det är viktigt att skapa en 

delaktighet i kompetensförsörjningsfrågor hos ledning, linjechefer och medarbetare. Det 

handlar om att arbeta effektivt med frågorna och för att göra det måste organisationen ha 

förmågan att synliggöra sambandet mellan kompetens, avnämnare och resultat.  
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Som vi har redogjort för i detta avsnitt är EB ett strategiskt arbete som ständigt ska 

genomsyras av sanningsenliga analyser av organisationers utmaningar. Detta ska bidra till att 

skapa en attraktiv arbetsplats för varje individ i organisationen. Det är av stor betydelse att 

organisationer har en tydlig kommunikation till sina medarbetare för att de ska förstå att de 

ser individen. Detta kan exempelvis ske genom att erbjuda utvecklingsmöjligheter och interna 

karriärvägar. Begreppet EB handlar som ovan redogjorts för om att skapa en attraktiv 

arbetsplats och således bli en attraktiv arbetsgivare. Vi väljer i denna undersökning att även 

använda oss av begreppet attraktiv arbetsgivare som en förklaring för EB. För att matcha 

organisationens strategiska åtgärder för att bli en attraktiv arbetsgivare, gäller det att skapa en 

förståelse för vad medarbetare förväntar sig. I nästa avsnitt ska vi gå igenom vad Generation 

Y kan anses ha för förväntningar på arbetslivet.  

2.3 Generation Y:s förväntningar på arbetet 

 

För att attrahera Generation Y behöver vi ta reda på vad de har för förväntningar på 

arbetslivet och på olika yrkesroller. Parment (2008:70f) diskuterar hur Generation Y influerar 

arbetsmarknaden. För de företag som vill vara konkurrenskraftiga är det viktigt att kunna 

attrahera denna generation. Han menar att det gäller att förstå deras karaktärsdrag. De är 

drivna men de har inte särskilt bråttom med att bli vuxna eftersom de är ambitiösa och oroliga 

för att inte leva upp till de krav som ställs. Kassman & Franzén (2007:79ff) menar å andra 

sidan att unga kan anses ha bristande motivation och engagemang. Detta har att göra med att 

unga etablerar sig vid senare ålder på arbetsmarknaden än vad tidigare generationer gjorde. 

De beskriver att detta resulterat i en förändrad arbetsmarknadskultur för unga. Kassman & 

Franzén (2007:91) förklarar detta genom att det ställs högre krav på bland annat utbildning 

hos unga. Parment (2008:70f) uttrycker att det finns vissa som säger att denna generation inte 

kommer orka med arbetslivet medan andra menar att de kommer vara en ovärderlig resurs för 

organisationer. Parment (2008:72) menar själv att Generation Y kommer ha höga 

förväntningar på arbetslivet och på sina framtida arbetsgivare.  

Generation Y har med den utvecklade teknik och mediakultur som finns idag haft möjlighet 

att ta del av arbetslivet och dess marknad på ett annat sätt än vad tidigare generationer haft. 

Detta gör att Generation Y skapar förväntningar om hur deras framtida arbetsliv kan se ut, 

menar Parment (2008:72). Parment (2008:73f) anser att Generation Y har ett mer 

ifrågasättande förhållningssätt till auktoriteter än vad andra generationer har. Han menar att 

Generation Y inte ger en arbetsgivare legitimitet genom att endast ha en ledande position utan 

de ges legitimitet om de har kompetens och uppfyller Generation Y:s förväntningar. 

Parment (2008:80ff) menar att till skillnad från Generation Y ser tidigare Generation X (födda 

1960-1980) arbetet mer som en plikt medan arbete för Generation Y är ett sätt att uppnå 

självförverkligande och realisera de mål som byggts upp. Generation Y ställer ganska mycket 

krav, men om de anser att en arbetsgivare ger dem bra anställningsvillkor, roliga och 

intressanta arbetsuppgifter, är de också ambitiösa. Parment (2008:84f) menar att Generation Y 

vill känna sig uppskattade, ompysslade och få möjlighet att utvecklas. Generation Y vill 

snabbt få feedback på det de gjort och är även snabba med att själva ge feedback till andra. 
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Generation Y vill alltså bli uppmuntrade när de kommer med nya idéer och tankar, beskriver 

Parment (2008:84f).  

Parment (2008:85-93) menar vidare att arbetsmarknaden blir allt mer öppen och flexibel 

vilket resulterar i att individer byter arbete oftare. Han säger att denna flexibilitet kan ses som 

både något gott och ont. Generation Y tycker inte om att ha tråkigt genom att bara utföra 

monotona och betydelselösa arbetsuppgifter, det kan därför bli svårt att hitta de personer som 

vill arbeta med dessa uppgifter. Kassman & Franzén (2007:79ff) menar att unga utbildar sig i 

högre utsträckning än tidigare och att detta har gjort att det har skett en värdeförskjutning. 

Denna värdeförskjutning handlar om att unga är mer fokuserade på de icke materialistiska 

preferenserna än på de materialistiska. Precis som Parment beskrivit menar även Kassman & 

Franzén (2007:79ff) att unga har en annan syn på arbete och karriär än vad tidigare 

generationer haft. Kassman & Franzén (2007:79ff) menar att värdeförskjutningen som skett 

kan förklaras genom att unga är mer rörliga på arbetsmarknaden idag än vad generationer 

tidigare har varit. De ger ett exempel på detta genom att beskriva att unga vill tillhöra en 

global ungdomskultur, där tillfälliga arbeten och långa studier kan varvas med längre resor 

samt att unga är mer benägna att vilja arbeta utomlands (Kassman & Franzén 2007:79ff). Med 

detta i beaktande kan vi förstå att unga inte har samma behov att vara fast vid en specifik 

geografisk plats utan är istället relativt flyttbara. Att vara flyttbar kan ses som något positivt 

men det kan även skapa vissa svårigheter. Mindre kommuner kan stå inför problematik när 

deras unga väljer att flytta därifrån.  

Svensson (2007:116ff) redogör för denna problematik i sin undersökning gjord på ungdomar i 

en liten kommun i Sverige. Det hon problematiserar är att i mindre kommuner får de hantera 

att deras ungdomar flyttar därifrån när de blir äldre. Unga ställs inför frågan, att flytta eller att 

stanna i kommunen. Ungdomarna som svarade på frågan menade att det handlar om att man 

får ”välja själv” eller att ”alla vill olika saker”, alltså att de ungas egna val redogörs som något 

naturligt för dem. I undersökningen framkommer att unga tror sig ha en större chans att nå 

exempelvis högre status, bättre lön, fast anställning med mera om de flyttar till en stor stad.  

Svensson (2007:124) diskuterar även ungdomarnas fria val och de många valen en ungdom 

ställs inför. Hon kommer fram till att ungdomar påverkas i sina val i livet av familj, religion 

och traditioner. Hon beskriver att ungdomar i stor grad följer sina sociala bakgrunder. Hon 

vill därmed förmedla som resultat i denna undersökning att det fria valet kanske inte är så 

fritt. Att ungdomarnas val skulle ske helt fritt utan någon annan eller utan något som 

utomstående har påverkat dem ser inte ut att stämma. Svenssons underökning bekräftar i stort 

även det som Parment (2008:85-93) tar upp nämligen att Generation Y nu i större 

utsträckning än tidigare generationer blir stressade av alla de val som finns, vilka i sin tur 

påverkar och beskriver hur de är som personer.  

Vi har nu redogjort för olika aspekter kring vad Generation Y har för förväntningar på 

kommande arbetsliv samt vad arbetsgivare kan tänka på för att lyckas möta dessa 

förväntningar. Som vi beskrivit har Generation Y många val att ta ställning till vilket kan vara 

positivt men även stressande och sätta press på individen. Det kan vara svårt att fatta beslut då 

många av dem kan vara både stora och avgörande för framtiden. Vi vill därmed betona att ett 
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fritt val inte alltid behöver vara något positivt. Nästa avsnitt handlar om vad Generation Y 

anser vara en attraktiv arbetsgivare och vilka faktorer som är av vikt för att locka denna 

generation.  

2.4 Attraktiva arbetsgivare för Generation Y  

 

För att bli en attraktiv arbetsgivare är det centralt att ta reda på vad framtida arbetskraft söker 

hos en arbetsgivare. En undersökning som gjorts av Berthon et al. (2005) behandlar detta. 

Undersökningen hade som syfte att ta reda på vad framtida medarbetare anser är attraktivt hos 

en arbetsgivare. Undersökningens respondenter baserades på sex fokusgrupper som alla var 

sistaårsstudenter vid ett universitet i Australien och totalt 683 personer tillfrågades. Frågorna i 

undersökningen handlade om olika mått av dragningskraft som utgör ett starkt EB. Frågorna 

berörde även vilka organisationer som respondenterna helst skulle vilja arbeta för och varför, 

samt vilka faktorer som ansågs viktiga vid övervägande av olika arbetsgivare. Det Berthon et 

al. (2005) kom fram till var fem faktorer som ansågs viktiga. Nedan presenteras de faktorer de 

kom fram till. 

 Intressevärde: detta handlar om hur en individ attraheras till en arbestgivare som kan 

erbjuda en spännande arbetsmiljö, en arbetsgivare som tillhandahåller nya 

arbetsrutiner samt den som har en förmåga att dra nytta av sina medarbetares 

kreativitet för att skapa högkvalitativa, innovativa produkter och tjänster.  

 

 Socialt värde: Detta innebär att en individ attraheras till en arbetsgivare som kan 

erbjuda en arbetsplats med en arbetsmiljö som är rolig, positiv samt ger goda 

relationer mellan kollegor i en teamkänsla. 

 

 Ekonomiskt värde: Detta handlar om att en individ upplever en arbetsgivare som 

attraktiv då den kan erbjuda en högre lön än genomsnittet, en anställningstrygghet och 

kompensationsutbyte.  

 

 Utvecklingsvärde: attraktiv arbetsgivare är även den som kan erbjuda en individ 

erkännande och självkänsla tillsammans med goda karriärmöjligheter att utveckla sina 

erfarenheter, vilket även ger en bra grund för framtida anställningar. 

 

 Tillämpningsvärde: detta handlar om att en arbetsgivare ger individen möjlighet att 

tillämpa de som hen har lärt sig och föra sin kunskap vidare till andra samt att detta 

ska ske i en kundorienterad och humanitär miljö.  

Berthon et al. (2005) beskriver i sitt resultat att en arbetsgivare som vill behålla och attrahera 

nya medarbetare måste förstå betydelsen av EB. Arbetet med EB kan endast genomföras på 

ett effektivt sätt om organisationen har förstått de faktorer som kan bidra till ett bli en attraktiv 

arbetsgivare. Har de förstått detta och arbetar med att implementera det i varumärkesarbetet 

kan de bli en framgångsrik och konkurrenskraftig arbetsgivare som kommer attrahera 

befintliga och nya medarbetare. 
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Vi anser att denna undersökning är relevant i vår studie, då den dels visar på faktorer som är 

centrala för att man ska anse en arbetsgivare attraktiv och även för att undersökningen har 

gjorts på studenter som studerar sitt sista år på universitet. Vår studie har på samma sätt 

genomförts med hjälp av respondenter som är nära sin examen och ska vidare ut i arbetslivet. 

I nästföljande avsnitt kommer vi att presentera Generation Y:s tankar och attityder till att 

arbeta i offentlig sektor. 

2.5 Generation Y och deras attityder till arbete i offentlig sektor  

 

Vi anser att det är viktigt att diskutera Generation Y:s attityder till den offentliga sektorn då 

denna sektor utgör en stor och betydelsefull del av arbetsmarknaden. Den offentliga sektorn 

behöver arbeta med att vara attraktiva som arbetsgivare för att lyckas locka individer till sina 

olika verksamheter. Generation Y är en generation som till stor del nu och framöver kommer 

att etablera sig på arbetsmarknaden. I och med det ser vi ett intresse att ta reda på hur denna 

yngre generation ställer sig till offentliga arbetsgivare. Då den kommunala sektorn är en del 

av den offentliga verksamheten blir denna rapport aktuell i vår undersökning.  

Sveriges kommuner och landsting (SKL 2013), har gjort en undersökning för att se hur 

intresset ser ut hos unga, 15-24 år, om att arbeta i välfärden samt hur fler kan lockas dit. I 

undersökningen fick ungdomarna svara på hur de tänker om arbeten inom välfärdens olika 

yrken. Det man i undersökningen kom fram till var att de flesta ungdomar uppfattar 

välfärdens arbetsgivare som en med sämre image. Ungdomarna associerar även välfärdens 

yrken som yrken med sämre utvecklingsmöjligheter och mindre möjlighet till flexibla 

arbetstider. Det framkom även att yrken inom välfärden ansågs som viktiga och betydelsefulla 

(SKL 2013:17ff).  

I undersökningen fick ungdomarna rangordna vilka faktorer som är viktigast när de står inför 

sitt yrkesval. I bilden nedan visas bland annat att hög lön, trevliga kollegor och arbetsmiljö är 

tre faktorer som rangordnas först vid valet av ett yrke. Detta är intressant för framtida 

arbetsgivare att ta del av för att förstå vad unga prioriterar i sitt yrkesval. 

 

Figur 1 rangordning av viktiga faktorer vid val av yrke, sammanställt av SKL (2013:21) 

Det SKL (2013:25) vill lyfta fram är att ungdomars inställning grundar sig i attityder. Ett 

exempel på detta är många ungdomars negativa uppfattning om arbetsmiljön i vård och skola, 
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som inte alls har något stöd i den faktiska arbetsmiljön där. Ytterligare en skillnad är 

uppfattningarna om arbetsmarknadsutsikterna för olika yrken vilka inte stämmer överens med 

verkligheten.  

SKL (2013:35) kom även fram till att kommuner och landsting behöver arbeta med att bland 

annat marknadsföra sig mer. Det sker ständigt utveckling och dessa måste marknadsföras. De 

bör även bemöta anställdas förväntningar på individuella och skilda löner. Mindre karriärsteg 

skulle kunna bidra till att bemöta de anställdas förväntningar. Uppfattningen och attityder som 

finns om hur det är att arbeta i offentlig sektor måste bytas ut mot fakta om hur det verkligen 

ser ut. Det som måste göras är att förbättra den offentliga sektorns image och få stolta 

medarbetare vilket kommer öka möjligheten till förbättrade rekryteringsmöjligheter. Detta 

kan göras genom att sprida välfärdssektorns ljusa arbetsmarknadsutsikter samt dess förmåner. 

Det är viktigt att arbeta med att bli synlig som en framtida arbetsgivare för ungdomar i deras 

yrkesval. Det krävs att finnas där ungdomarna finns och, möta dem på deras arena. Exempel 

på detta kan vara att erbjuda praktikplatser, närvara på rekryteringsmässor och att ta vara på 

de ungdomar som visar ett intresse för att arbeta inom välfärden (SKL 2013:35).     

Genom SKL:s undersökning kan vi se att kommuner och landsting har mycket negativa 

attityder emot sig från denna generation, attityder som de måste arbeta med att förändra. För 

att förändra en organisations status och image behöver man arbeta med att påverka 

människors syn och inställning till organisationen. Detta ska ske långsiktigt och strategiskt. 

Då SKL:s undersökning visar att majoriteten av ungdomarna har denna syn på offentlig 

sektor, står de inför en utmaning. I nästa avsnitt kommer vi att presentera vad denna utmaning 

innebär.  

2.6 Utmaningen för offentlig sektor 

 

Utgångspunkten för arbetet med att bli en attraktiv arbetsgivare i offentlig sektor skiljer sig 

inte från andra delar av arbetsmarknaden. Den offentliga sektorn har dock vissa 

förutsättningar att ta hänsyn till vilket kan göra det svårare att attrahera medarbetare. I sin 

studie om kommunen som arbetsgivare beskriver Larsen (2000:11) att den kommunala 

verksamheten skiljer sig från den privata. Inom den kommunala sektorn är inte kopplingen 

mellan ekonomiska resultat och medarbetarnas arbetsinsats särskilt stor. Kommunen 

finansieras genom skatter, stadsbidrag och avgifter och inte genom ekonomiska vinstresultat. 

En kommun styrs av politiker och det är kommunens medarbete som ska se till att 

verksamheten bedrivs på det sätt som politikerna vill. Vidare tar Larsen (2000:17) upp 

aspekten lön och att löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor är stor. Hon menar att 

kommuner betalar lägre lön än vad den privata sektorn gör för yrkesgrupper som kräver lång 

utbildning. Hon menar även att majoriteten av de arbeten som finns inom den kommunala 

sektorn är så kallade låglöneyrken.  

Larsen (2000:18) tar vidare upp och beskriver hur konkurrensen mellan den privata och den 

offentliga sektorn har utvecklats. Många yrken som tidigare fanns endast inom den offentliga 

sektorn finns nu även inom den privata sektorn. Detta har inneburit att kommuner mer och 
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mer måste arbeta för att attrahera nya medarbetare. Dyhre & Parment (2009:53) beskriver det 

problem som ofta kan uppstå inom den offentliga sektorn, nämligen att sektorn inte har 

behövt se sig själva som ett varumärke, vilket bidrar till att de har svårt att påverka den bild 

som allmänt finns om dem. Konkurrensen med den privata sektorn sätter press på den 

offentliga sektorn att visa en bild av sig själva som i sin tur lockar nya medarbetare. Hur en 

organisation uppfattas är särskilt viktig för unga personer. För att kommunerna ska få in yngre 

arbetskraft är det därför viktigt att arbeta med att påverka denna uppfattning.  

Kommuner har som Larsen (2000:84) diskuterat några förutsättningar de inte kan påverka 

men det hindrar inte att de måste arbeta med dessa för att vara en attraktiv arbetsgivare. Hon 

menar att kommunerna måste arbeta med att vara attraktiva arbetsgivare i förhållande till 

andra sektorer som rekryterar personal inom samma yrkesområden. Mycket beror även på hur 

attraktiva de yrkeskategorier som finns i kommunen är. Detta förklaras genom att beskriva att 

kommunen inte kan påverka inställningen till ett specifikt yrke utan bara bilden av sig själv 

som arbetsgivare. 

I relation till studien kan vi se att förutsättningarna för vad en kommun kan erbjuda sina 

medarbetare som tillexempel höga löner och- generellt goda anställningsförmåner är mer 

begränsade inom offentlig sektor än inom den privata. Den offentliga sektorn måste hitta 

andra sätt att locka och attrahera nya kandidater vilket naturligtvis är en utmaning. Larsens 

rapport visar att det finns negativa förutfattade attityder till kommuner som arbetsgivare och 

det gäller att få grepp om dessa attityder och ändra dem för att lyckas bli en attraktiv 

arbetsgivare.  

2.7 Tankar om arbete genom olika personlighetstyper  

 

Vi har tidigare i uppsatsen redogjort för vilka Generation Y är, vad ungdomar tillhörande 

denna generation har för karaktärsdrag och vilka förväntningar de har på sitt framtida 

arbetsliv. En redogörelse för vad EB är och hur man arbetar med det på såväl organisation- 

och medarbetarnivå har gjorts. Att arbeta för att få medarbetare som trivs, som är motiverade 

till sitt arbete och till sin arbetsplats är centralt för att skapa ett starkt EB. Dock fungerar inte 

alla personer på samma sätt utan varje individ har egna tankar, känslor och värderar olika 

saker i livet. Ett exempel på detta kan handla om vad som motiverar en individ till att arbeta. 

Det är viktigt att förstå individers olika tänkande om man vill arbeta effektivt med att bli en 

attraktiv arbetsgivare. Vi vill därför i detta kapitel belysa att det finns olika personlighetstyper 

som alla motiveras av olika faktorer i livet. 

Bruzelius & Skärvard (2011:293) beskriver att en individs attityder till sitt arbete påverkar hur 

personen beter sig i sin organisation. Attityder brukar kopplas samman med känslor, 

beteendemönster och föreställningar gentemot personer, idéer eller organisationer. Attityder 

påverkas av livserfarenheter men även av vad andra tänker och tycker. Attityder är oftast 

långvariga men kan förändras på sikt i och med nya erfarenheter och påverkan från 

exempelvis personer eller media. En individ har olika attityder gentemot olika saker, varav en 

av dem är till arbete (Bruzelius & Skärvad 2011:293). 
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I och med samhällsutveckling och efterkrigstiden har attityder till arbete förändrats (Bruzelius 

& Skärvad 2011:293). Zetterberg et.al (1987:35) beskriver att människors attityder till arbete 

och varför de arbetar har gått ifrån att vara en överlevnadsstrategi till att kunna utveckla sig 

själv. I studien som gjordes ställdes frågan; varför arbetar du? 

För att svara på frågan tog Zetterberg et.al (1987:44) fram tre kategorier som i sin tur kunde 

representera tre olika attityder. Dessa tre kategorier framställdes utifrån tre olika 

samhällstyper; agrarsamhället, industrisamhället och välfärdssamhället. 

Försörjningsvärderingar ansågs typiska för agrarsamhället som handlade om överlevnad och 

trygghet. Människor arbetade för att klara av sin livssituation och för att kunna försörja sig 

själv och sin familj. Yttrevärldsvärderingar ansågs typiska för industrisamhället och handlade 

dels om solidaritet mellan medarbetare, men också om effektivitet. Man arbetade för 

ekonomisk tillväxt och en hög levnadsstandard som sedan kunde delas av alla. 

Inrevärldsvärderingar ansågs mer typiska för välfärdsstaten och handlade om empati och 

personlig utveckling. Det centrala i arbetet förutom lön och kapitaltillväxt var vad arbetet i sig 

gav i fråga om mening, kamratskap och egen utveckling. Zetterberg et.al (1987:63) såg att 

dessa värderingsströmmingar ändrades över tid. Under 1930-talet minskade andelen 

människor med försörjningens värderingar och yttrevärldsvärderingarna tog fart och hade sin 

topp under 1950-talet för att sedan lämna vidare till inrevärldsvärderingar under 1970-talet. 

Zetterberg et.al (1987:45-51) kom fram till att det fanns en behovshierarki, indelad i tre 

grundläggande kategorier som människor kunde tillhöra. Dessa var, de basbehovsstyrda, de 

utifrånstyrda och de inifrånstyrda. Utifrån denna behovshierarki tog Zetterberg et.al (1987:45-

51) fram tre olika personlighetstyper som kopplades samman med de tidigare beskrivna 

värderingarna. Den första personlighetstypen var basbehovsmänniskan som hade 

försörjningens värderingar och som arbetade för att uppnå trygghet och överlevnad. Den 

andra personlighetstypen var yttrevärldsmänniskan vilka hade yttrevärldsvärderingar och 

arbetade för att känna uppskattning och tillhörighet. Den sista personlighetstypen var 

inrevärldsmänniskan som hade inrevärldsvärderingar och som arbetade för att uppnå 

självförverkligande. Zetterberg et.al (1987:53f) fann även att både yttervärlds- och 

inrevärldsvärderingarna kunde delas upp i två olika versioner. I yttrevärldsvärderingarna 

fanns det en individualistisk och en egalitär version. Den individualistiska versionen betonade 

ekonomisk tillväxt medan den egalitära versionen betonade en mer jämlik fördelning av 

välståndet. I inrevärldsvärderingarna var de två versionerna en privatiserad och en kritisk 

version. Den privatiserade versionen betonade individens omsorg av den närmaste kretsen och 

var således inriktad på privatliv. Den kritiska versionen betonade förändringarna i samhället 

och var därmed mer inriktad på samhället än individen. De två versionerna hade samma 

strävan men endast en något mindre olika syn och inriktning (Zetterberg et.al 1987:53f).  
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Figur 2, 3 och 4 vår egen tolkning av personlighetstyper beskrivna av (Zetterberg et al. 1987:53f) 

Utifrån de tre typer av personligheter, basbehov, inre- och yttremänniskan, kunde Zetterberg 

et.al (1987:45-67) se flera samband med vad de ansåg om olika saker i arbetslivet såsom hög 

lön, karriärmöjligheter, flexibilitet och känslan av att göra något betydelsefullt.  

Denna undersökning är relevant idag då undersökningen belyser att vi individer är olika och 

således tänker på olika sätt när vi resonerar kring arbete och privatliv. Undersökningen 

belyser individers oliktänkande om arbetets syfte såsom uppskattning, självförverkligande och 

trygghet på ett sätt som vi kan se är aktuellt även idag. Avslutningsvis menar Zetterberg et al. 

(1987:68) att det är viktigt att förstå vilken typ av värderingar och attityder medarbetarna har 

för att kunna vara beredd på det som händer i arbetslivet. 
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3. Metod 

 

I detta kapitel redogörs för det tillvägagångsätt som denna undersökning har byggts på. Vi 

inleder med att presentera den metod vi valt att använda oss av. Sedan beskrivs 

urvalsprocessen, utformningen av intervjuguiden, datainsamlingen samt bearbetning av 

material. I slutet av kapitlet redogörs för de forskningsetiska överväganden som har beaktats i 

undersökningen samt att det förs en diskussion om undersökningens kvalité.  

3.1 Val av metod   

 

Vårt syfte med undersökningen är att få en förståelse för hur Generation Y tänker kring vad 

som är en attraktiv arbetsgivare samt vilka attityder det finns om den kommunala sektorn som 

arbetsgivare. Patel & Davidsson (2011:53f) menar att det gäller att ta utgångspunkt i just syfte 

och frågeställning för att bestämma hur undersökningen ska genomföras. Vidare ställs frågan, 

hur ska verkligheten kunna översättas till en form som kan analyseras och bearbetas? De 

menar att det finns två sätt, antingen genom numerisk eller genom verbal symbolform. Om 

det som ska studeras inte kan operationaliseras som mängd av något, är den bästa formen att 

använda sig av den verbala symbolformen. Det innebär att respondenterna med egna ord får 

svara på en fråga och den typ av metod som blir aktuell är då en kvalitativ metod (Patel & 

Davidsson 2011:53f). Eftersom vi i vår undersökning är ute efter att få en förståelse kring hur 

Generation Y tänker om attraktiva arbetsgivare, valde vi att använda oss av en kvalitativ 

metod.  

Den kvalitativa metoden innebär att ta reda på uppfattningar och förstå innebörden av saker 

och ting (Patel & Davidsson 2011:105). Målet är med andra ord att skaffa en djup kunskap 

om det som studeras (Patel & Davidsson 2011:119). Eftersom vi ville få fram de 

uppfattningar som finns och få en förståelse för vad Generation Y förväntar sig och 

efterfrågar när de kommer ut i arbetslivet ansåg vi att den kvalitativa metoden var bäst lämpad 

för vår undersökning. Vi hade inget behov av att uttala oss om våra respondenters tankar i en 

generell mening då vi förstår att alla individer är så pass oliktänkande att sådana uttalande 

hade varit för svåra. Vi ville få en förståelse för hur våra respondenter tänker och valde därför 

intervjuer som datainsamlingsverktyg. Patel & Davidsson (2011:82) beskriver att syftet med 

intervjuer är att identifiera och upptäcka egenskaper samt beskaffenheten hos något, vilket var 

det vi ville uppnå i vår undersökning. För att få svar på våra frågeställningar krävdes att vi 

fick en djupare förståelse kring vad det är som gör att en arbetsgivare anses vara attraktiv, vad 

det finns för attityder och hur den kommunala sektorn uppfattas.  

3.2 Urvalsprocessen  

 

I vår undersökning ville vi förstå hur respondenterna tänkte och vad som kunde vara en 

anledning till hur respondenterna resonerade kring vårt undersökningsområde. Vi hade en 

förförståelse om att studenter som har nära till examen har börjat tänka efter vad de söker hos 

en framtida arbetsplats, en arbetsplats och sitt framtida arbetsliv. Därför valde vi att välja ut 
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den målgrupp som var intressanta att undersöka, vilket var studenter på Karlstad universitet 

med nära till examen och som har en framtida arbetsmarknad inom såväl offentlig som privat 

sektor. Bryman (2011:392) menar att man vid kvalitativa undersökningar ofta använder sig av 

just ett sådant målinriktat urval då forskaren själv vill vara med och välja respondenter utifrån 

ett strategiskt tillvägagångssätt. Detta för att säkerställa att respondenterna är relevanta i 

förhållande till undersökningsområdet. Med det som bakgrund ansåg vi att studenter som är i 

början av sina studier förmodligen inte hade kunnat ge lika uttömmande svar och valde därför 

att undersöka de som läser det sista året på sin utbildning. Vi diskuterade även om vi skulle 

välja respondenter utifrån en och samma utbildning men vi resonerade att det kunde leda till 

att vi skulle få mindre variation i respondenternas svar. Det är intressant att välja respondenter 

som har olika framtida arbetsplatser och yrken, då vi tänker att svaren på så sätt blir mer 

varierande och vi får en djupare förståelse. Detta gjorde att vi bestämde oss för att välja 

respondenter som i huvudsak läser olika program.  

Nästa steg i urvalsprocessen efter att vi identifierat vilken grupp som är intressanta att 

undersöka, var att välja ut fysiska respondenter. Vi tog kontakt med fyra studenter som vi 

kände till som var i slutet av sin utbildning. Vi skickade ett mail till dem och beskrev syftet 

med vår undersökning samt en förfrågan om de ville medverka. Tre av studenterna svarade att 

det ville medverka i undersökningen. Dessa tre respondenter gav oss sedan namn på 

ytterligare fyra studenter som var i slutet av sin utbildning. Vi mailade även dessa och beskrev 

syftet med vår undersökning och frågade om de ville medverka. Alla fyra svarade att det ville 

vara med i undersökningen. Totalt genomförde vi därmed sju intervjuer. Vi använde oss i och 

med detta av ett snöbollsurval. Bryman (2011:434) menar att snöbollsurval är vanligt vid ett 

målinriktat urval. Det är en typ av bekvämlighetsurval då forskaren till en början endast 

behöver komma i kontakt med ett mindre antal personer som är intressanta för 

undersökningen. Dessa personer används sedan för att få kontakt med fler respondenter. Våra 

totalt sju respondenter studerade olika utbildningar och var mellan åldrarna 23 och- 34 år.  I 

vår undersökning har vi valt att ge respondenterna fingerade namn för att säkerställa deras 

anonymitet, nedan kommer en presentation av våra respondenter: 

Sofia 24 år studerar till Samhällsanalytiker med inriktning mot organisering  

Josef 33 år studerar till Samhällsanalytiker med inriktning mot organisering  

Helena 23 år studerar till Civilekonom  

Martin 24 år studerar till Dataingenjör  

Robin 24 år studerar Webb och multimedia  

Sonja 34 år studerar till Sjuksköterska  

Lisa 24 år studerar till Socionom  
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3.3 Utformning av intervjuguiden  

 

Vår intervjuguide utformades genom att vi började med att skriva ner de frågor som vi ansåg 

särskilt centrala för vår undersökning. Vi ville även ge utrymme för intressanta följdfrågor 

som kunde dyka upp under varje enskild intervju.  Detta för att få djupare förklaringar på de 

svar vi ansåg relevanta för uppfyllandet av undersökningens syfte. Denna typ av intervjuform 

beskriver Bryman (2011:415) som semistrukturerad. Denna innebär ofta att det finns en 

utformad intervjuguide där teman som ska behandlas ingår. Frågorna behöver dock inte ställas 

i någon specifik ordning då det kan hända att en respondent självmant svarar på en fråga som 

kan komma längre fram i intervjuguiden. Det finns även plats för att tillföra nya frågor under 

intervjuns gång om den som intervjuar anknyter till något respondenten sagt (Bryman 

2011:415). Vi valde denna intervjuform då vi som tidigare nämnt ville ha en intervjuguide att 

följa för att säkerställa att få svar på våra frågor, samtidigt som vi ville ha utrymme att ställa 

följdfrågor för att få en djupare förståelse i det en respondenten uttryckt. På detta sätt kunde vi 

få en god förståelse samt ge utrymme för respondenten att svara fritt på frågorna och 

formulera egna svar. Valet av intervjuform gjordes även för att vi såg den som mest lämpad 

för vår undersökning samt att det gav goda förutsättningar för att intervjuerna skulle bli väl 

genomförda. Lantz (2013:15) redogör genom att beskriva tre krav för vad en intervju bör 

innehålla för att bli så väl genomförd som möjligt. Det första kravet handlar om att metoden 

ska ge resultat som är tillförlitliga. Det andra kravet handlar om att resultatet måste vara 

giltigt. Det tredje och sista kravet är att det ska finnas möjligheter att kritiskt granska de 

slutsatser man kommer fram till. 

Vi inledde intervjuerna med att ställa några bakgrundsfrågor. Anledningen till denna 

inledning var för att på ett lättsamt sätt inleda intervjuerna samt för att insamla den 

bakgrundsinformation vi behövde till undersökningen. Det var inledande frågor om bland 

annat ålder, utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenheter. Lantz (2013:72) beskriver att 

man bör inleda sina intervjuer på detta sätt genom exempelvis frågor kring just ålder, arbete 

och utbildning. Svar på dessa frågor kan vara viktiga för forskaren att ta reda på samtidigt 

som de är enklare för respondenten att svara på och då de kan bidra till att skapa det klimat 

som krävs under intervjun. Vi gjorde även valet att dela in vår intervjuguide i olika kategorier, 

dessa var bakgrund, anledning till varför man arbetar, vad som är en attraktiv arbetsgivare, 

uppfattning om arbetsgivare i olika sektorer samt en avrundning. Uppdelningen av 

intervjuguiden i olika kategorier valde vi för att få en bra och tydlig ordningsföljd. Vi ansåg 

att uppdelningen skulle underlätta intervjun för oss men även för respondenterna då de fick en 

hint om vad kommande frågor skulle handla om. Lantz (2013:73) menar att denna 

ordningsföljd är viktig så att intervjupersonen känner sig bekväm och förstår den ordning 

frågorna valts att ställas i. För att säkerställa att respondenterna skulle förstå våra frågor och 

att vår intervjuguide var komplett valde vi att göra två provintervjuer. Dessa genomfördes på 

två utomstående personer som inte kom att behandlas i undersökningens resultat. Lantz 

(2013:78) menar att forskaren vid en provintervju har möjlighet att lägga märke till om syftet 

med undersökningen inte helt kommer fram. Våra provintervjuer hjälpte oss på så sätt att vi 
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fick en kontroll på att frågorna var lättbegripliga samt att vi som intervjuare fick bekanta oss 

med en intervjusituation och även med de valda intervjufrågorna. 

På samma sätt som vi inledde intervjun med ett par neutrala bakgrundsfrågor avslutades också 

intervjuerna på detta sätt. Patel & Davidsson (2011:77) menar att en intervju bör avslutas med 

några neutrala frågor samt ge utrymme för kommentarer kring frågorna. Respondenten ska 

också ha möjlighet att tillföra sådant som inte kommit med i frågorna men som kan anses 

relevant och viktigt (Patel & Davidsson 2011:77). De avslutande kommentarerna var viktiga 

för oss att få med då vi ville ge respondenterna utrymme att komplettera med information som 

annars inte hade kommit fram under intervjun. Respondenterna fick även möjlighet att 

avslutningsvis ställa frågor kring vår uppsats eller de frågor som tagits upp under intervjun 

3.4 Datainsamling   

 

Det var viktigt för oss att säkerställa rollerna i intervjusituationen. Eftersom vår undersökning 

bygger på intervjuer av Generation Y och studenter såg vi en risk i att intervjuerna skulle bli 

mer vardagliga samtal. Detta eftersom samtliga respondenter var relativt nära oss i ålder samt 

i samma situation i livet. Krag Jacobsen (2008:130) menar att det är viktigt att lyckas styra en 

intervju för att få den att handla om det man avsett med intervjun. Han beskriver även vikten 

av att intervjuaren stannar kvar i rollen som intervjuare och att respondenten förblir 

respondent, för att undvika att intervjun övergår till ett vardagligare samtal. Krag Jacobsen 

(2008:131) menar därför att det gäller att vara tydlig med att det är intervjuaren som ställer 

frågor och respondenten som svarar. Han beskriver vidare att styrningen av en intervju kan 

ske direkt eller indirekt. Den direkta styrningen beskriver han genom att intervjuaren tydligt 

talar om vad denne vill få svar på i sina frågor. Den indirekta styrningen beskriver Krag 

Jacobsen (2008:134) mer handlar om att styra intervjun dit intervjuaren vill i form av vissa 

nya frågor som kan komma upp under intervjuns gång. Eftersom vi ville gå in på djupet och ta 

reda på varför våra respondenter svarade som de gjorde använde vi oss av den indirekta 

styrningen under intervjuerna. Det uttrycktes genom att vi kunde ställa följdfrågor kring vissa 

specifika ämnen en respondent berört som vi ville veta mer om.  

Trots vår vilja att säkerställa rollerna under intervjuerna var vår avsikt även att skapa en 

bekväm och avspänd intervjusituation för att minska risken att våra respondenter skulle 

utelämna någon information. Kvale & Brinkman (20014:51f) tar upp och diskuterar den 

maktsymetri som finns mellan en forskare och en respondent. Det är intervjuaren som besitter 

den vetenskapliga kompetensen, som för dialogen genom intervjufrågor samt har monopol på 

tolkningen av vad respondenterna säger. Vidare menar Kvale & Brinkman (2014:52) att 

denna maktsymetri kan påverka respondenten att undanhålla information eller uttala sig på det 

vis intervjuaren vill. För att minska riskerna för detta genomförde vi intervjuerna i enskilda 

rum där endast vi och respondenten närvarade. Samtliga intervjuer gjordes på universitet då 

det är en plats som de studerande respondenterna är vana vid och känner till. Det faktum att vi 

var två intervjuare kan ha förstärkt maktsymetrin. Vi försökte dock minska maktsymetrin 

genom att en av oss var aktiv och ledde intervjun medan den andre var passiv och tog 

anteckningar.  
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Vi valde att spela in samtliga intervjuer. Bryman (2011:428) beskriver de fördelar som finns 

med att ta ljudupptagningar under intervjuer. Han menar att inspelningarna underlättar en 

noggrann analys av det respondenterna sagt, det finns möjlighet att upprepande gånger gå 

igenom respondenternas svar samt att det går att bemöta kritik om att analysen har påverkats 

av forskarens egna värderingar eller fördomar. Nackdelarna han belyser är främst den 

omfattande transkriberingen samt att respondenten kan hämmas av det faktum att en 

inspelning görs under intervjun (Bryman 2011:428). För att inte gå miste om information 

ansåg vi att fördelarna med inspelningen vägde tyngre än eventuella nackdelar det kunde 

innebära. Vi var också noga med att förklara för våra respondenter att inspelningen endast 

skulle användas för vår egen bearbetning av informationen och att anonymiteten inte 

riskerade att röjas. Samtliga respondenter accepterade ljudinspelningarna utan någon märkbar 

negativ reaktion. 

Längden på intervjuerna höll sig mellan 30-40 minuter och alla intervjuer skedde på Karlstad 

universitet i grupprum där endast vi och respondenten befann sig. Vi upplevde våra 

respondenter som samarbetsvilliga och de gav utförliga och välformulerade svar på våra 

frågor. Bryman (2011:429) beskriver att längden på intervjuer kan variera stort från väldigt 

korta intervjuer upp till ett flertal timmar långa. En kortare intervju behöver inte 

nödvändigtvis vara sämre men blir de mycket korta kan det bero på bristande vilja eller 

ängslan hos intervjupersonen vilket kan leda till att intervjun inte blir särskilt användbar, 

menar han. Vi anser att längden på våra intervjuer var bra och att respondenterna gav oss den 

information vi behövde i sina uttömmande svar. De visade en vilja att samarbeta och 

utvecklade tydligt sina svar som vi ställde fler frågor om.  

3.5 Bearbetning av material  

 

Redan under intervjutillfällena började vi bearbeta och reflektera kring det som sagts. Vi 

kunde göra kopplingar kring den information vi fått fram i förhållande till vår teoretiska 

referensram. Vi valde att transkribera de intervjuer som gjorts ord för ord vilket ledde till att 

vi fortsatte fundera kring det som sagts även under transkriberingen. Bryman (2011:428) 

beskriver att forskare ofta är intresserade av vad och hur respondenter svarat på frågorna 

under intervjun. Det är viktigt att intervjuaren är uppmärksam på det som sägs och att hen kan 

följa upp intressanta synpunkter under intervjuns gång, därför är det viktigt att intervjuaren 

inte blir hindrad genom att denne måste föra anteckningar under intervjun. För att kunna vara 

så uppmärksamma som möjligt var det endast den passiva intervjuaren som i våra intervjuer 

tog anteckningar så att den aktiva intervjuaren kunde lägga allt fokus på det som sades. 

Vidare beskriver Bryman (2011:430) att transkribering av intervjuer inte är något som sker 

helt oproblematiskt och att man bör kontrollera att kvalitén på det som transkriberats är god. 

Att så skedde kontrollerade vi genom att backa ljudinspelningarna med jämna mellanrum för 

att försäkra oss om att transkriberingen skett ord för ord. 

I och med att vi lyssnade på inspelningarna och skrev ner allting ordagrant hade vi tid att 

reflektera över det som framkommit under intervjuerna. Trost (2010:147) menar att analysen 

börjar under intervjuerna och fortsätter när en forskare läser dem och fungerar kring dem, den 
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analyserar den data som finns. Det bildas tankar och funderingar som kan vara intressanta att 

ha med i en analys. När alla transkriberingar var klara började vi arbetet med att tolka 

materialet. Patel & Davidson (2011:121) beskriver vikten av att läsa igenom materialet flera 

gånger samt att avsätta lång och sammanhängande tid för bearbetningen. Vi valde att planera 

in hela dagar för vår bearbetning för att få den sammanhängande och inte uppdelad i flera 

kortare intervaller. Vi skrev ut texterna från intervjuerna med långt radavstånd för att få plats 

med anteckningar vid kodningen. Något som Patel & Davidson (2011:121) menar ska 

underlätta då vi får ner de tankar vi har på det precisa stället i texten.  

Efter att ha läst igenom våra texter så pass många gånger och noggrant att vi fått en tydlig 

helhetsbild började vi vår kodning. Vi använde oss av markeringspennor och tog ut de ord 

som var centrala för undersökningen i marginalerna för att undersöka om vi kunde hitta något 

samband mellan orden och våra koder. Corbin & Strauss (2008:66) beskriver hur viktig 

kodningen är när en forskare analyserar insamlad data. Det gäller inte bara att dra ut enstaka 

ord i marginalen utan det gäller även att ställa frågor och jämföra insamlad data, menar de. Vi 

använde oss av en öppen kodning där vi med hjälp av de centrala ord vi kodat ut genom 

texterna bildade olika kategorier. Utifrån kodningen kom vi fram till centrala begrepp som vi 

ansåg viktiga för att besvara våra frågeställningar. Exempel på några begrepp som vi lyfte ut 

var: självförverkligande, utvecklingsmöjlighet, socialt inriktad och försörjningsmotiverad. Vi 

såg att denna typ av kodning var bra när vi gick igenom hela texterna och försökte tyda ut 

koder i varje rad. I och med detta blev vår analys och tolkning noggrann med liten risk för 

missar av väsentlig betydelse. När kodningen var klar kunde vi börja tolka det vi fått fram 

med det teoretiska verktyg vi hade. Vi kunde därmed koppla ihop resultatet av våra intervjuer 

med vår uppsats teoretiska referensram. Utifrån de begrepp vi kom fram till kunde vi sedan 

sortera in det insamlade materialet i olika huvudteman. Dessa teman var utveckling, social 

tillhörighet och försörjning. De teman vi kom fram till speglade hur våra respondenter tänkte 

om vad som kännetecknar en attraktiv arbetsgivare. Citatet nedan ska illustrera ett exempel på 

hur vi kodade ut temat utveckling:  

En arbetsplats som kan ge mycket möjligheter, där man kan få både utvecklas även ha 

någon typ av arbete som man är intresserad av, så man vet att det här företaget sysslar 

med sådant man är intresserad av och inte bara håller på med skitsaker… kanske ett 

företag som ligger i framkant i utvecklingen, för det är ju det man jobbar med som 

dataingenjör, så man vill ju skapa något nytt…(Martin) 

Citatet ovan visar att respondenter uttrycker en vilja att få utvecklas i sitt arbete, att få 

möjlighet till utveckling och att arbeta med något som intresserar individen. De teman vi 

analyserat fram kunde vi på ett tydligt sätt koppla samman med vår teoretiska referensram. 

Utifrån de tre teman vi analyserade fram såg vi att de behövdes underrubriker för att 

tydliggöra att det fanns olika sätt att se på de teman vi kom fram till. Ett exempel på 

underrubrik ger vi genom temat utveckling, vi kunde se att det fanns två sätt att se på 

utveckling, det kunde handla om att uppnå personlig utveckling eller utveckling i arbetet.  

När vi hade analyserat vårt material och kommit fram till de tre teman som vi redogjort för 

ovan såg vi att det saknades något för att kunna uppnå syftet med vår undersökning. Utifrån 

vårt insamlade material har vi redogjort för ytterligare två avsnitt i analyskapitlet som heter 
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individualism och fördomar om kommunal sektor.  Avsnittet om individualism togs fram för 

att visa hur individers oliktänkande kan se ut och påverka framtida yrkesval med mera och 

detta illustrerades genom en modell som vi tagit fram. Avsnittet fördomar om kommunal 

sektor togs fram för att illustrera att vårt resultat har visat att det råder förutfattade meningar 

och fördomar om kommunal sektor som arbetsgivare hos våra respondenter.  

3.6 Forskningsetiska överväganden 

 

I vår undersökning har vi beaktat de forskningsetiska principer som tagits fram av 

Vetenskapsrådet (2002). Forskning är betydelsefull för både samhället och dess medborgare 

och det är därför viktigt att den bedrivs. Viktigt att tänka på är även att de individer som ingår 

i en forskning har ett berättigat skydd mot integritetskränkningar, detta kallas 

individskyddskravet vilket är en utgångspunkt i det forskningsetiska övervägandet. Det 

handlar om att hitta en balans mellan forskningsintresset och individskyddskravet 

(Vetenskapsrådet 2002:5). 

För att skydda en individs integritet vid forskning har vetenskapsrådet (2002:6) satt upp 

forskningsetiska principer som har till syfte att skapa normer för relationen mellan forskare 

och de medverkande i forskningen. Vi har i vår undersökning beaktat dessa etiska 

överväganden. Det första vi gjorde innan våra intervjuer startade var att berätta syftet med 

undersökningen för våra respondenter, samt att de när som helst kunde avbryta intervjun. 

Vetenskapsrådet (2002:7) benämner detta som, informationskravet. En forskare ska alltid 

informera de personer som ingår i underökningen om syftet och vad som ligger till grund för 

det. Personerna ska även upplysas om att undersökningen sker frivilligt och att de får avbryta 

undersökningen när de vill. Vi var även noga med att säkerställa att våra respondenter deltog 

frivilligt och att det inte skulle innebära några konsekvenser om de avbröt intervjun. 

Vetenskapsrådet (2002:7ff) menar att detta samtyckeskrav är av stor betydelse då den som 

ingår i undersökningen ska ha rätt att självständigt bedöma om, hur länge, samt under vilka 

villkor de vill medverka. De ska även kunna avbryta när de vill utan att det ska leda till några 

negativa konsekvenser.  

Samtliga våra respondenter meddelades om att deras namn inte skulle röjas och att materialet 

som tagits fram endast skulle komma att användas i undersökningssyfte. Vi ersatte de 

medverkades verkliga namn mot fiktiva namn i undersökningen så att ingen identitet 

riskerade att röjas. Materialet sparades på ett sådant ställe där ingen annan än vi två 

intervjuare kom att ha tillgång till det. Vetenskapsrådet (2002:12) kallar detta 

konfidentialitetskravet samt att det handlar om att alla personer som medverkar i en 

undersökning ska beaktas största möjliga konfidentialitet. Personuppgifter om de 

medverkande ska förvaras så att obehöriga ej kan få tag på dessa. Alla personer som arbetar 

med forskningen, som kan ha tillgång till uppgifter om personers identitet med mera bör 

underteckna en förbindelse om tystnadsplikt. De uppgifter som skulle kunna utgöra att en 

persons identitets röjs skall antecknas på sådant sätt att de ej går att identifieras. Som tidigare 

nämnts meddelade vi våra respondenter att informationen endast skulle komma att användas i 

undersökningssyfte. Något vi beaktade och förhöll oss strikt till. Vetenskapsrådet (2002:14) 
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beskriver detta nyttjandekrav på det sätt att uppgifter inte får användas för affärsmässigt bruk 

eller för andra icke-vetenskapliga avsikter. De forskningsuppgifter som inkommer om en 

enskild individ får inte heller användas i syfte att besluta om åtgärder för den enskilde såsom 

exempelvis vård, tvångsintagning med mera. 

3.7 Kvalitetsbedömning av studien  

 

När det pratas om kvalitén på en studie brukar begreppen validitet och reliabilitet bli aktuella. 

För kvantitativa forskare är dessa två begrepp av stor vikt för att kunna göra en 

kvalitetsbedömning av studien. Det har dock diskuterats om begreppen har någon större 

relevans inom den kvalitativa forskningen. Begreppen kan komma att behövas göra om eller 

ändra innebörd en aning för att de ska bli relevanta i en kvalitativ studie (Bryman 2011:351).   

Trost (2010:131ff) tillhör en av de som har tankar kring relevansen av validitet och reliabilitet 

i en kvalitativ studie. I kvantitativ mening handlar reliabilitet om tillförlitlighet och att 

resultatet som framkommit skulle ha blivit detsamma även om studien gjorts vid en annan 

tidpunkt. Validiteten handlar vidare om giltighet och att det som avses mätas faktiskt mäts. 

Att använda dessa begrepp rakt av i en kvalitativ studie menar han blir komplicerat då en 

kvalitativ studie inte handlar om att mäta någonting utan istället strävar efter att förstå hur 

individer tänker och känner. Vår studie handlar om att sätta oss in i och förstå hur våra 

respondenter tänker och varför de tänker som de gör. Vi studerar attityder, varför de 

uppkommit och hur de skulle kunna förändras. Vårt syfte är därmed att på djupet få en 

förståelse för hur våra respondenter resonerar kring vårt undersökningsområde.  

För att säkerställa att vi förstod allt som sades under intervjun var vi noga med att fråga en 

extra gång ifall vi ansåg att ett svar ifrån en respondent var otydligt. Det gjorde vi för att 

undvika en situation där vi under transkriberingen skulle få svårt att tolka och förstå ett svar. 

Vi ville med andra ord säkerställa det som sagts och att vi uppfattat det korrekt. Patel & 

Davidson (2011:105ff) menar att validiteten på en kvalitativ studie kan säkerställas genom att 

fundera kring om forskaren lyckats få fram underlag för att göra en trovärdig tolkning av den 

studerades livsvärld. Eftersom vi var noga med att dubbelkontrollera de otydligheter som 

uppkom under intervjun samt att vi fick tillåtelse att höra av oss till respondenterna om några 

ytterligare frågor uppkom, anser vi att vi har förmågan att säkerställa att vi förstått det som 

sagts på rätt sätt. Tolkningar av respondenternas svar kommer att illustreras med citat i 

undersökningen.  

Då vi intervjuat studenter på Karlstad universitet och vi som utfört undersökningen även är 

studenter på Karlstad universitet kan det ha varit en aspekt som påverkat intervjusvaren. Då 

respondenterna och vi som intervjuare befinner oss i samma situation fanns det en risk att 

intervjun skulle tendera att bli mer ett vardagligt samtal mellan studenter. Detta var en risk vi 

var medvetna om innan vi började intervjuerna. För att intervjun inte skulle påverkas av detta 

var vi noga att styra intervjuerna och dess frågor på så sätt att kvalitén på svaren inte skulle 

påverkas. Vi ställde följdfrågor som i sin tur ledde till att respondenternas svar blev 

fördjupade och på så sätt inte tenderade att hamna utanför ämnet. Vi anser att vår 

undersökning har uppnått en god kvalité. 
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4. Analys och resultat  
  

I detta kapitel kommer vi att redogöra för vår undersöknings analys och resultat. Syftet med 

undersökningen är att få en förståelse för hur Generation Y tänker kring vad som är en 

attraktiv arbetsgivare samt vilka attityder det finns om den kommunala sektorn som 

arbetsgivare. Resultatet visar att utveckling, social tillhörighet och försörjning är 

betydelsefulla faktorer för att en arbetsgivare ska ses som attraktiv. Individualismen präglar 

även Generation Y:s syn på attraktiva arbetsgivare och det egna ”jaget” blir således centralt 

och viktigt för arbetsgivare att beakta. Nyckeln till attraktivitet ligger inte i att locka en hel 

generation utan det kan istället handla om att förstå att olika individer lockas av olika faktorer. 

Vidare kommer vi att redogöra för en modell där vi visar att olika personlighetstyper kan 

påverka synen på attraktiva arbetsgivare. I slutet av vår analys förklarar vi att det finns 

fördomar och attityder till den kommunala sektorn som arbetsgivare. Vi visar även hur 

uppfattningarna om Karlstad kommun ser ut hos våra respondenter.  

4.1 Utveckling   

 

Utveckling är en betydelsefull faktor för att beskriva Generation Y:s tankar om vad som är en 

attraktiv arbetsgivare samt om vad som är ett attraktivt arbete. Vi kommer att redogöra för 

den utveckling som en individ värdesätter i sitt arbete, den personliga utvecklingen ett arbete 

kan ge individen samt den karriärutveckling en arbetsplats kan erbjuda.   

4.1.1 Personlig utveckling   

 

För att ett arbete och en arbetsplats ska vara en tillfredställande miljö för Generation Y är det 

av stor betydelse att arbetsgivaren kan erbjuda medarbetarna personlig utveckling. Parment 

(2008:10-20) beskriver att Generation Y är en generation som vill profilera sig och göra 

skillnad. Det fria valet har blivit allt större hos individen och Generation Y har mer 

valmöjligheter och personligt ansvar. Parment (2008:80ff) menar vidare att Generation Y ser 

arbetet mer som ett sätt att uppnå ett eget självförverkligande. För att arbetet ska leda till en 

individs självförverkligande är det betydande att arbetet ses som något individen upplever 

som roligt, tillfredställande och utvecklande. Att arbetet för Generation Y har en större 

mening än enbart försörjning bekräftas i vår undersökning:   
 

Men sysselsättning mest tror jag inte bara det att jag ska få pengar, det är ju kul i och för 

sig, men det är sysselsättningen att faktiskt ha något roligt och intressant att göra för att 

känna att man får ut någonting av dagen…(Martin)  

Martin beskriver att arbetets centrala roll inte bara handlar om försörjning utan att det faktiskt 

är något han gör för att det ska vara roligt och intressant. Han vill få ut någonting av dagen. 

Martins citat visar att unga tillhörande Generation Y strävar efter att utvecklas personligen 

genom att ha ett arbete som intresserar individens ”jag”. Parment menar att Generation Y 

vill uppnå självförverkligande och vi ser en koppling till att den personliga utvecklingen kan 

bidra till det. En annan intervjuad respondent uttrycker att arbetet ska kännas mindre som ett 

arbete och vill istället att det ska upplevas som något mer än bara ett arbete:  
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/…/ det är ingenting som driver mig att arbeta direkt, utan jag vill ha ett arbete jag trivs 

med och som jag känner inte är ett arbete. Jag vill gå till arbetet utan att känna nu är det 

måndag igen, utan jag vill ha ett arbete jag kan gå till och känna att här gör jag nytta eller 

här får jag själv utvecklas. (Josef)  

Det framgår av citatet ovan från Josef att arbetet ska vara något som man vill ska leda till 

personlig utveckling, att man får ”göra nytta” och även utvecklas personligen. Att vara 

behövd på arbetsplatsen och göra skillnad är något som framkommer som betydelsefullt för 

att motiveras till att arbeta, detta uttrycker Helena och Josef:   
 

/…/ för att utvecklas som person och känna att man bidrar med någonting och att man 

känner att man gör något viktigt och att man är viktig och betyder någonting… annars 

kanske man lätt kan känna sig överflödig, om alla gör någonting och inte jag och att jag 

då inte betyder någonting för ett företag eller någon annan. (Helena)   

Att jag får vara kreativ, få chans att testa saker istället för att bara ha tydliga ramar att 

såhär gör vi, jag får en chans att testa litegrann att komma på nya system eller nya 

metoder, strategier… jag vill gärna vara med i en förändring så att jag kan sätta min 

prägel. (Josef)  

 

Att bli sedd i organisationen är något som även uttrycks i citaten ovan. Att individen får 

möjlighet att bidra till organisationen och att få känna sig viktig och behövd. Parment 

beskriver som tidigare nämnts att Generation Y vill profilera sig och som Josef beskrev i sitt 

citat anser han att det är viktigt att få vara med och förändra. Att han får sätta sin egen prägel i 

organisationen och på så sätt profilera sig själv. Som Helena uttrycker vill hon känna att hon 

får göra något betydelsefullt för organisationen vilket bidrar till att hon känner att hon får en 

personlig utveckling.  
 

Om arbetet ses som något som bidrar till en individs personliga utveckling, borde arbetet 

kanske ses som något centralt i individens liv.  Ett arbete handlar om mer än att tjäna pengar. 

Som Kassman & Franzén (2007:79ff) menar finns det uppfattningar om att unga har bristande 

motivation och engagemang. Även Parment (2008:70f) uttrycker att det råder uppfattningar 

om att Generation Y är en generation som inte kommer orka med arbetslivet. Då den 

personliga utvecklingen i arbetet visar sig vara centralt kan vi därmed inte bekräfta Kassman 

& Franzéns samt Parments redogörelser. En respondent som bekräftar att hon har motivation 

till att arbeta är Lisa:   
 

Jag tycker det är kul att arbeta, jag trivs med att ha mycket att göra och om jag inte skulle 

arbete skulle jag kanske trivas en dag, sen skulle jag bli rastlös. Jag tycker det är skönt att 

få rutiner…(Lisa)   

Som Lisa beskriver arbetar hon för att hon stimuleras av att ha saker att göra. Hon skulle 

känna sig rastlös om hon inte hade ett arbete. Kan en arbetsgivare erbjuda en arbetsplats och 

ett arbete där individen känner att denne får bidra samt att arbeta med något som är 

intressant, leder det till en större möjlighet för en individs personliga utveckling. En annan 

viktigt faktor att beakta för att vara eller för att bli en attraktiv arbetsgivare är att kunna 

erbjuda goda karriärmöjligheter, vilket kommer analyseras i nästa avsnitt.  
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4.1.2 Möjlighet till utveckling i arbetet  
 

För att en arbetsplats ska bli attraktiv torde arbetsgivare ge sina medarbetare möjlighet att 

utvecklas genom sina arbetsuppgifter och erfarenhet. Vid frågor rörande vad som kan 

känneteckna en attraktiv arbetsgivare svarar en respondent:   
 

En arbetsplats som kan ge mycket möjligheter, där man kan få både utvecklas även ha 

någon typ av arbete som man är intresserad av, så man vet att det här företaget sysslar 

med sådant man är intresserad av och inte bara håller på med skitsaker… kanske ett 

företag som ligger i framkant i utvecklingen, för det är ju det man jobbar med som 

dataingenjör, så man vill ju skapa något nytt…(Martin)   

En arbetsplats som kan ge goda utvecklingsmöjligheter och ett företag som är nytänkande 

precis som Martin beskriver ”ligger i framkant i utvecklingen” är något som Berthon et 

al.(2005) redogör för som en faktor Generation Y tycker är viktig för att en arbetsgivare ska 

bli attraktiv. Berthon et al. (2005) redogör för utvecklingsvärdet för en attraktiv arbetsplats. 

De menar att det handlar om att en arbetsgivare kan erbjuda erkännande och självkänsla hos 

den anställde samt erbjuder goda karriärmöjligheter att utveckla sina erfarenheter. En 

respondent uttrycker viljan att få vara kreativ i sitt arbete för att utvecklas:    
 

Jaa, där jag får chans at utvecklas och kunna vara kreativ och få fria tyglar till att göra lite 

som jag känner för. (Josef)  

På samma sätt som Berthon et al.(2005) beskriver värdesätter Generation Y en arbetsgivare 

som kan erbjuda utvecklingsmöjligheter. Citaten ovan beskriver att en arbetsgivare som är 

attraktiv erbjuder en kreativ arbetsmiljö där medarbetare får vara med och påverka och på så 

sätt utvecklas i sitt arbete och i sina erfarenheter. I nästa avsnitt ska vi redogöra för hur den 

sociala tillhörigheten upplevs som viktig i ett arbete.  

4.2 Social tillhörighet 

 

Vi förstår att det viktiga med den sociala tillhörigheten är att behovet av den uppfylls i ett 

arbete. Dels genom den sociala integrationen med kollegor samt genom den sociala relationen 

med en arbetsgivare. Det är således betydelsefullt att få uppskattning och feedback. 

4.2.1 Betydelsen av kollegor  

 

När vi ställde frågor om vad som kännetecknar en attraktiv arbetsgivare beskrivs vikten av att 

ha goda relationer till sina kollegor. Det är viktigt att känna en tillhörighet med kollegorna. 

Den sociala närheten är betydelsefull för att trivas på sin arbetsplats. Sofia redogör för en 

situation där hon stod i valet av vilken arbetsplats hon skulle välja: 

/…/ kände direkt att det prickar av väldigt mycket som matchar mig som gör att jag 

kommer  passa här… många likasinnade där jag kommer hamna då bidrar det till att jag 

kommer trivas antagligen, det går väl ihop med det jag sagt om den sociala 

sammanhållningen…(Sofia) 
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Sofias resonemang pekar på att den sociala sammanhållningen är betydelsefull för att en 

individ ska trivas med sitt arbete. En arbetsplats är en plats där en individ dagligen spenderar 

många timmar av sin tid och vill därmed känna att de passar in och trivs. För att ett arbete ska 

bli attraktivt ska det kännas roligt och givande. Sofia uttrycker vidare vikten av god relation 

till kollegor, vilket motiverar henne att gå till arbetet: 

Ja alltså det märkte jag ju på praktiken, vad som gjorde att jag tyckte det var kul att gå till 

jobbet och det var ju dels att det jag gjorde var kul men samtidigt tycker jag att kollegorna 

och sådant är jätteviktigt alltså om jag ska prata utifrån mig själv, jag vill ju känna att jag 

kan trivas med de jag arbetar med för att känna att jag vill gå till jobbet och jag vill ju inte 

sitta ensam inne på ett rum på jobbet utan jag vill ändå ha en social sammanhållning eller 

vad man ska säga för det ska ju ge lite mer än att jag ska sitta där själv och jobba och sen 

gå hem och vara själv typ eller ah så…(Sofia) 

Även Lisa berättar om att kollegorna har en betydande roll för trivseln på arbetet: 

Jag tänker ändå att kollegor blir en viktig del i arbetet man kan ha kul ihop och hjälpa 

andra sen om det är kollegor som man inte… bara man kommer överens, man kan sitta på 

jobbet ha det trevligt ändå för det är ofta man träffar människor man normalt sett inte 

skulle umgås med men det är viktigt hur jargongen är och att man är schysst. (Lisa) 

Att trivas med sitt arbete handlar inte bara om vilka arbetsuppgifter en individ har utan även 

om med vilka andra personer de utförs tillsammans med. Det är viktigt att känna en social 

tillhörighet på arbetsplatsen och att dela denna tillhörighet med kollegorna. Dyhre & Parment 

(2013:56) beskriver att en medarbetare vill ha roligt på arbetet tillsammans med sina kollegor. 

Den sociala tillhörigheten en medarbetare känner på en arbetsplats präglas många gånger av 

hur de trivs där. Det är därför betydelsefullt att på olika sätt arbeta för att få arbetsgrupper att 

komma bra överens och ha en god relation med varandra. Detta leder till ökad trivsel och kan 

således uppmuntra en medarbetare att stanna kvar på arbetsplatsen  

4.2.2 Behovet av feedback 

 

För att trivas i sitt arbete är det viktigt att känna sig uppskattad och betydelsefull. Relationen 

med en arbetsgivare är central samt att chefer och arbetsledare bemöter de anställda med 

respekt. Det är även av vikt att ha roliga arbetsuppgifter och bli uppmuntrad genom att få 

uppskattning på det man gör. Parment (2008:80ff) menar att Generation Y ställer krav på sin 

arbetsgivare men om de erbjuder bra villkor, roliga och intressanta arbetsuppgifter blir 

individen mer ambitiös. På frågan om vad som skulle få honom att prestera bättre i sitt arbete 

svarar Martin: 

Uppdragen som jag skulle få, så att absolut det är ju så att ju roligare uppdrag man har ju 

mer kan man lägga ner...(Martin) 

En annan respondent uttrycker även han på liknande sätt att det är viktigt att trivas med de 

arbetsuppgifter man har och att bli uppmuntrad:  
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/…/ Pusha på eller ger olika uppgifter så att man inte blir fast på samma rutiner hela tiden 

utan att man blir uppmuntrad på så sätt plus att det visar att de uppskattar det man gör och 

att man eller på något vis visar att man gör ett bra jobb. (Robin) 

I citaten ovan framgår att respondenterna värdesätter roliga arbetsuppgifter högt och att 

arbetet blir bättre med roligare uppdrag samt att man vill få variation i arbetet. Parment 

(2008:85-93) beskriver att det råder en ökad öppenhet och flexibilitet på arbetsmarknaden och 

att detta kan resultera i att individer byter arbete oftare. Flexibiliteten menar han kan leda till 

att Generation Y inte vill ha tråkiga, betydelselösa och monotona arbetsuppgifter. Robins citat 

ovan visar att det är betydelsefullt att bli uppmuntrad och pushad i sitt arbete. Att det känns 

bra att få bekräftelse på att man gör ett bra arbete. Parment (2008:84f) menar att Generation Y 

vill känna uppskattning, vill bli ompysslad och få möjlighet att utvecklas. Generation Y menar 

han vidare värdesätter att få feedback på det de har åstadkommit. De vill bli uppmuntrade när 

de presenterar nya idéer och tankar. Lisa beskriver ett exempel på detta genom att berätta hur 

hon önskar att en chef ska vara gentemot henne: 

Jag tycker de ska vara personliga, jordnära, att de faktiskt kan gå in till deras anställda, 

kanske gå in på deras kontor och fråga hur är det? Att det finns närhet, att man kan bolla 

saker med varandra att man tar sig tid till sina anställda, det tycker jag är viktigt…(Lisa) 

En annan respondent beskriver en arbetssituation där hon motsatsvis inte fick någon 

uppskattning eller känsla av att vara behövd och hur detta påverkade hennes prestation. 

/…/ jag hade ju en handledare där som jag tänkte att honom ska jag gå till men vi 

klickade inte överhuvudtaget och det gick ut över hur jag presterade eller hur jag var på 

arbetsplatsen. Jag kände att jag sitter med det här nu och vet inte vad jag ska göra men jag 

vågar inte fråga honom för då blir han så sur eller verkar så sur…(Sofia) 

Respondenterna beskriver att de gärna ser att en chef eller arbetsledare visar uppskattning och 

att de känner sig behövda. De vill ha en bra kommunikation för att känna sig trygga med sina 

arbetsuppgifter för att lyckas utföra uppgifterna på rätt sätt. Begreppet feedback är inget som 

våra respondenter uttrycker, men det går att utläsa genom exempelvis ovanstående uttryckta 

citat att de vill ha någon form av bekräftelse på det de gör. Trivs individen med kollegor och 

chefer samt att det finns en god social sammanhållning, blir individen nöjdare med sitt arbete. 

Den sociala tillhörigheten är viktig för att individen tillsammans med kollegor ska trivas på 

arbetsplatsen men den är även viktig för att de som medarbetare ska känna sig uppskattade av 

chefer eller arbetsledare.  

En arbetsgivare kan ha svårt att i sin strävan för att bli en attraktiv arbetsgivare försäkra sig 

om att en ny medarbetare kommer trivas bland de kollegor som redan finns på arbetsplatsen. 

Varje individ passar ihop med olika människor och det kan vara svårt att förutse hur relationer 

kommer att utvecklas. Det en arbetsgivare dock kan påverka är hur de väljer att ge 

medarbetarna feedback och bekräftelse.  

Sofia beskriver att den arbetsplats som hon valde att börja arbeta på var den där hon upplevde 

att hon hade mest gemensamt med organisationen. Att som arbetsgivare tydligt visa vilka de 

är kan leda till att nya medarbetare tidigt får en känsla för om de passar in i organisationen 
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eller inte. På detta sätt kan en arbetsgivare arbeta med att attrahera och rekrytera rätt 

personligheter i sin organisation. Personligheter som passar verksamheten och som därför 

med stor sannolikhet kommer att trivas och utveckla goda sociala relationer.  

4.3 Försörjning   

  

Försörjningen är en av de anledningar som gör att en individ arbetar. För att kunna försörja 

sig behövs en ekonomisk inkomst. Även om försörjningen ses som en central faktor till varför 

man arbetar, kunde vi förstå att lönen och dess storlek inte alltid var den främsta 

motivationsfaktorn. Vi analyserar även hur förmåner skulle kunna bidra till att en arbetsgivare 

anses som attraktiv.  

4.3.1 Lön 

 

Det är viktigt att ha ett arbete för att kunna försörja sig, med andra ord att ha en inkomst. 

Inkomst var det som respondenterna till en början uttrycker som anledning till varför de 

arbetar. Robin och Lisa beskriver att människor mer eller mindre väljer eller tvingas att arbeta 

på grund av den ekonomiska inkomsten ett arbete genererar: 
 

Tjäna pengar är väl den största anledningen till att folk arbetar sen klart folk gör det för 

att det är kul också, det är lite olika. (Robin)   

Allmän uppfattning tror jag att det primära är att man behöver en inkomst för att klara sig, 

också sen tror jag även att man inte ska bli för slö, man ska bidra till samhället också det 

tror jag är viktigt. (Lisa)   

Citaten ovan visar att det är centralt att arbeta för att få den ekonomiska inkomsten. Samhället 

är uppbyggt på att individer behöver en inkomst för att kunna försörja sig och klara av att 

betala de utgifter som är nödvändiga för att överleva. Lönen är betydelsefull, det intressanta är 

att lönens storlek har mindre betydelse. Josef beskriver att ekonomin spelar roll men att 

storleken på lönen har större betydelse ju tråkigare arbete han har: 

 

/…/ ekonomi spelar roll, jag vill gärna jobba få timmar med bra ekonomi eller många 

timmar som jag verkligen trivs med, då kan jag jobba med sämre ekonomi…(Josef) 

Josefs citat visar att det är centralt att få en lön men att antalet timmar man arbetar eller hur 

hög lön man får kan variera beroende på vilket typ av arbete som utförs. I SKL:s (2013:21) 

undersökning visade det sig att det ungdomar ansåg som viktigast vid valet av ett arbete var 

hög lön. Att lönen i största grad påverkar valet av yrke. Josefs beskrivning tenderar att skilja 

sig från det resultatet. Det som väger tyngst är istället att verkligen trivas på arbetet. Gör man 

det spelar lönens storlek inte lika stor roll. Sonja menar istället enligt följande citat att lönen 

är den huvudsakliga anledningen till att hon arbetar: 

Jag personligen skulle inte jobba i fall jag inte behövde det för pengarnas skull. (Sonja)  

Nä för då skulle jag göra andra saker som är mer intressanta, då skulle jag resa runt 

kanske ta lite bilder och om man är ekonomisk oberoende gör det inget om man får sina 

bilder sålda eller inte, då kan man ju göra vad man vill. (Sonja)  
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Sonja ser arbete som en försörjning och hon arbetar för att skaffa den ekonomi hon behöver 

för att klara av vardagen. Hade hon inte haft ett behov av pengar hade hon valt att inte arbeta. 

Sonjas resonemang är inte helt främmande då vi förstått att lönen är den grundläggande 

anledningen till varför en individ arbetar. Sonja ser även lönenivån som en faktor som bidragit 

till att en arbetsgivare anses mer attraktiv: 

Eh, ja att det kan erbjuda något annat till exempel vidareutbildningar och högre lön nu är 

det ju ganska marginell skillnad mellan sjukhus men en del erbjuder en tusenlapp mer då 

är det klart att en tusenlapp mer när man har så pass låg lön är ju en hel del, då så att det 

är klart det gör dem ju också mer attraktiva…(Sonja)  

Här skiljer sig vårt resultat en aning. Josef menar att en arbetsgivare blir attraktiv om han får 

göra något han verkligen trivs med till skillnad från Sonja som istället menar att lönen och 

möjlighet till vidareutbildning är det som hade gjort en arbetsgivare mer attraktiv. Berthon et 

al. (2005) menar att det ekonomiska värdet är en faktor som Generation Y värdesätter för att 

en arbetsgivare ska anses som attraktiv. Till exempel om arbetsgivaren kan erbjuda en högre 

lön än genomsnittet av vad andra arbetsgivare kan erbjuda. Det visar sig att lönen är viktig 

men att den inte är avgörande för vilken arbetsgivare som är mest attraktiv. För att bli en 

attraktiv arbetsgivare tenderar många att tro att förmåner är en faktor som kan marknadsföras 

för att attrahera nya medarbetare. I nästa avsnitt redogörs för att så inte är fallet.  

4.3.2 Vikten av förmåner  
 

Det framkommer att förmåner inte har en central betydelse när respondenterna tillhörande 

Generation Y benämner en arbetsgivare som attraktiv. Helena och Robin uttrycker inget större 

intresse av förmåner: 
 

Nä jag kollar liksom inte på sådant just nu det känns helt ovärt i dagens generation. 

(Helena)  

Jag har inte ens tänkt på förmåner ärligt talat, kanske någon lunchgrej som vi hade på 

IKEA vilket var trevligt det är mer bonus skulle inte se det som en anledning varför jag 

väljer ett jobb det är bara en bonus i sådana fall. (Robin)    

Vi tycker det är intressant att många respondenter inte upplever att förmåner är något som 

vägs in när de ska välja ett arbete. Förmåner ses mer som något de får utöver sin anställning, 

som en ”bonus” som Robin uttryckte sig. Våra respondenter är precis i slutet av sin 

utbildning och såldes precis i början av sitt arbetsliv. Deras främsta fokus ligger på att hitta ett 

arbete efter studierna. Att då tänka på förmåner är det därför ingen som har lagt särskilt 

mycket fokus på. Helena uttrycker att det inte är värt något för dagens generation. Om det 

handlar om en generationsfråga eller inte är svårt att uttala sig om. Även Sofia beskriver att 

förmåner inte är någonting hon tänkt särskilt mycket på: 

 

Nej, alltså jag har ju inte riktigt varit i den situationen känner jag så det är inget som jag 

alls tänkt på, det kanske är jättekonstigt men nä jag skulle nog nä. (Sofia) 

Många arbetsgivare vill gärna skylta med sina förmåner och locka till sig nya medarbetare på 

grund av vad de kan erbjuda. Vi kan se att förmåner inte är centralt eller något som har en 
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avgörande roll för vilket arbete man väljer. Något som intresserade oss särskilt var att 

närheten, med andra ord att resvägen till arbetesplatsen var central. Närheten till en 

arbetsplats är inget som arbetsgivare lyfter fram som en förmån. Detta är förståeligt då de inte 

kan påverka sin geografiska plats i förhållande till framtida arbetskraft. Vi vill lyfta fram att 

närhet till arbetsplatsen ses som och även uttrycktes som en förmån. Josef säger: 

/…/ och om det är en förmån att bo nära, det vet jag inte men. (Josef) 

Samtliga respondenter uttryckte att närheten till arbetsplatsen är väldigt viktig och det blir 

således värt att ha i beaktande. Deras sätt att uttrycka sig om närheten gjordes med betoningen 

på att det skulle vara en förmån och något som påverkade valet av arbete: 

/…/ det är väl restid och sådär också såklart, det ska ju ändå ligga ganska centralt, om det 

tar en timme till stan kanske det inte är så skönt att åka till andra sidan stan sen. (Martin) 

Betydelsen av att ha närhet till sin arbetsplats är  och en arbetsgivare kan vid exempelvis 

rekryteringsprocesser ha i beaktande att närhet kan ses som en förmån och därför lyfta fram 

det för aktuella kandidater. Ekonomiska förmåner är något som ses som positivt för 

Generation Y men det är inte särskilt avgörande i valet av arbetsgivare.   

Unga tillhörande Generation Y präglas av individualism. Med detta menar vi att de utgår från 

sig själva, vart de befinner sig, vad de har för mål och tankar om arbetslivet när de resonerar 

kring vad som kännetecknar en attraktiv arbetsgivare och arbetsplats. Med detta som 

bakgrund kommer vi i nästa avsnitt redogöra för hur olika personlighetstyper kan påverka hur 

en invid väljer i sitt arbetsliv.  

4.4 Individualism   

  

Det finns olika tankar om vad våra respondenter anser är en attraktiv arbetsgivare och vad de 

söker efter när de ska ut i arbetslivet. Det finns en del likheter men även många olikheter. 

Några av våra respondenter fokuserar sina val av arbetsplats och arbetsgivare på grund av de 

sociala värden en arbetsgivare kan erbjuda, medan andra respondenter är mer inriktade på 

utvecklingsmöjligheter och ekonomi. Olika individer attraheras av olika saker och därför kan 

vi se att en arbetsgivare kan behöva rikta sitt arbete mot att bli en attraktiv arbetsgivare för de 

individer de vill nå, snarare än att rikta arbetet till en hel generation. Som Zetterberg et.al 

(1987:45-67) presenterar finns det olika motivationsfaktorer till varför man arbetar. Deras 

undersökning visar att det finns tre personlighetstyper som strävar efter olika saker i sitt 

arbetsliv. Olika faktorer blir således centrala (Zetterberg et.al 1987:45-67). Vi ser att dessa 

varierande personlighetstyper tenderar att finnas och det påverkar vad man motiveras av i sitt 

arbete. De personlighetstyper Zetterberg et.al (1987:45-67) presenterar är 

basbehovsmänniskan, yttrevärldsmänniskan samt inrevärldsmänniskan. Vi kommer att 

presentera en sex-fältare för att på ett tydligt sätt illustera detta. Vi utgår ifrån de 

personlighetstyper Zetterberg et.al (1987:45-67) tagit fram och applicerar utveckling, social 

tillhörighet och försörjning i en modell.  
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 Trygghet, överlevnad  

(Basbehovsmänniska) 

Uppskattning, tillhörighet 

(Yttrevärldsmänniska) 

Självförverkligande  

(Inrevärldsmänniska) 

Utveckling   Martin 

Social 

tillhörighet  

Lisa Josef  

Försörjning    Sonja 

Figur 5, egen modell med utgångspunkt i vårt resultat samt Zetterberg et.al (1987:45-67) 

personlighetstyper. 

Vi väljer att presentera denna modell för att exemplifiera vår tolkning av individualismens 

påverkan på drivkraften till arbete. För att skapa förståelse för vårt resonemang har vi valt att 

placera några av våra respondenter i modellen. Vi ger en förklaring till varför de är placerade 

där de är och hur de kan kopplas till arbetsgivares strategier för att attrahera Generation Y. En 

respondent som vi tolkar värdesätter sin drivkraft i försörjning, samt tenderar att vilja uppnå 

självförverkligande är Sonja. På frågan varför hon arbetar svarar hon ”För att tjäna pengar” 

(Sonja). Hon uttrycker utan att tveka att det var den största anledningen och bekräftade det 

vidare: 

Ja det tror jag faktiskt, jag personligen skulle inte jobba ifall jag inte behövde för 

pengarnas skull. (Sonja) 

Vi förstår i och med citaten att den huvudsakliga anledningen till varför Sonja arbetar är för 

ekonomin och försörjningens skull. Då Sonja arbetar för att få lön och pengar till sin fritid, 

förstår vi att hon arbetar för att uppnå ett självförverkligande utanför arbetet, genom 

exempelvis privata resor: 

Ja, nä men det som driver mig är att jag ska kunna göra andra saker längre fram, att jag 

liksom tänker att okej men nu jobbar jag här sex månader intensivt så får vi se hur mycket 

pengar jag har på kontot om man kan göra någonting annat då, man kanske kan göra 

någon resa eller sådär. (Sonja) 

I citatet blir det återigen tydligt att Sonja arbetar för försörjning och att hon istället strävar 

efter att uppnå sitt självförverkligande på annat håll utanför sitt arbete. I vår modell placeras 

Sonja som inrevärldsmänniska, vilken vill uppnå självförverkligande genom försörjning. 

Josef är en respondent som tenderar att vara en yttrevärldsmänniska samt att han har behov av 

att känna social tillhörighet i arbetet. Josef menar att det viktiga i arbete för honom är att få 

vara med och påverka och känna sig uppskattad för det: 

Att jag får vara med och påverka, påverka mitt jobb så mycket som möjligt och gärna att 

man märker att folk tar till sig det man säger och man sitter och kan diskutera fram något. 

(Josef) 

Citatet pekar på att Josef lägger vikt på att få vara med och synas i organisationen samt att 

vara med och påverka. Det är även viktigt för honom att det han gör uppmärksammas, vilket 

tyder på att han vill känna uppskattning. Han beskriver även att han gärna arbetar tillsammans 
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med kollegor, vilket visar att han vill känna en tillhörighet. Vi kan därför se att Josef har 

behov av att känna just social tillhörighet i sitt arbete och att de sociala relationerna är 

betydelsefulla: 

Ja för att kunna finansiera sin fritid är det många som säger men för mig är det mer en 

social grej, man vill gå till arbetet för att man känner att man får så mycket tillbaka. 

(Josef)  

Genom dessa citat framgår att behovet av den sociala tillhörigheten finns och att Josef känner 

att han får tillbaka mycket genom att ha sociala relationer på arbetet. Vi kan alltså placera 

Josef som en yttrevärldsmänniska då han vill känna uppskattning och tillhörighet genom att 

han har ett behov av social tillhörighet i sitt arbete. Martin är en respondent som tenderar att 

vara en inrevärldsmänniska med fokus på utveckling. Han beskriver att anledning till varför 

han arbetar i huvudsak handlar om utveckling: 
 

En arbetsplats som kan ge mycket möjligheter, där man kan få både utvecklas även ha 

någon typ av arbete som man är intresserad av, så man vet att det här företaget sysslar 

med sådant man är intresserad av och inte bara håller på med skitsaker så även om man 

kanske inte kommer få göra det man tycker är så jätteroligt i början så vet man att det 

finns ganska mycket att utvecklas och få göra roligare saker och kanske är ett företag som 

ligger i framkant i utvecklingen, för det är ju det man jobbar med som dataingenjör, så 

man vill ju skapa något nytt, kanske inte ett sådant företag som bara har support och 

tillhandahåller gamla lösningar hela tiden, du får ju inte utvecklas så sett. (Martin) 

Martin uttrycker att han vill arbeta med något som är roligt och intresserar honom, vilket leder 

oss in på att han även vill arbeta för att uppnå självförverkligande. Detta då han beskriver att 

uppdragen han får ska vara roliga och givande, just för att han vill känna att han gör något för 

sig själv och uppnår sina egna mål: 

Uppdragen som jag skulle få så absolut, ju roligare uppdrag man har ju mer kan man 

lägga ner. (Martin) 

Martin har målmedvetet valt en utbildning samt strävar efter ett arbete som ska passa honom 

och ge honom personlig tillfredställelse. Genom detta kan vi placera Martin som en 

inrevärldsmänniska, vilken vill uppnå självförverkligande genom utveckling. Ett sista 

exempel vill vi visa genom respondenten Lisa. Hon ser arbete som en trygghet och värdesätter 

en trygg anställning samtidigt som hon har behov av att känna social tillhörighet i sitt arbete. 

Lisas sätt att uttrycka vikten av trygghet framgår av hennes sätt att svara: 

Tryggheten som man…jag tycker det känns tryggare i kommun för då blir man kvar på 

ett sätt tror jag och är man kommunalanställd får man såhär rättigheter, jag vet inte, om 

jag väljer att jobba inom något annat men inom samma kommun och jag tycker det känns 

bra och om jag jobbar i privat företag kanske det går i konkurs och det gör inte en 

kommun lika lätt. (Lisa) 

Lisa beskriver att hon ser positivt på en trygg anställning och att hon på ett sätt värdesätter 

det. I och med det kan vi se att hon har tendenser till vad som kännetecknar en 
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basbehovsmänniska. Lisa visar även att det är viktigt med sociala relationer och att hon gärna 

ser uppmuntran ifrån både kollegor och chefer: 

Jag tycker de ska vara personliga, jordnära, att de faktiskt kan gå in till deras anställda, 

kanske gå in på deras kontor och fråga hur är det? Att det finns närhet, att man kan bolla 

saker med varandra att man tar sig tid till sina anställda, det tycker jag är viktigt…(Lisa) 

Med ovanstående citat som bakgrund kan vi placera Lisa som en basbehovsmänniska som vill 

känna trygghet samt social tillhörighet i sitt arbete. Hon värdesätter de sociala relationerna 

och att det finns en social sammanhållning i sin arbetsgrupp.  

De personlighetstyper Zetterberg et.al (1987:45-67) tagit fram har vi nu använt och applicerat 

i vår modell. Vi har genom detta visat att individer är olika och således har olika 

personlighetstyper. De strävar efter olika saker i sina liv och det kan därför vara av betydelse 

för arbetsgivare att se till individer när de arbetar för att bli en attraktiv arbetsgivare. Om en 

arbetsgivare exempelvis vill attrahera en dataingenjör kan vi se att uppdragen och den 

personliga utvecklingen är centrala delar för att locka den typen av individ. För en 

sjuksköterska kan vi se att lönen spelar roll och att en högre lön hade varit exempel på något 

som attraherat denne att välja en viss arbetsgivare. Detta illustrerar endast ett exempel, vid 

dialog med en annan dataingenjör eller en annan sjuksköterska hade andra faktorer kunnat 

vara centrala. Det vi kan förstå är svårigheten med att försöka locka hela Generation Y. Det 

kan behövas arbeta med att bli en attraktiv arbetsgivare på ett mer individualistiskt plan, då vi 

tydligt ser att individualismen präglar dagens unga i deras val av arbete och hur de lockas. Vi 

förstår att ett sådant arbete är väldigt omfattande och kanske inte möjligt i alla situationer. En 

kommun är ett exempel på en stor arbetsgivare med många yrkesområden och de behöver 

därmed locka många olika typer av människor. Att ha i åtanke att Generation Y har olika 

viljor och mål med sitt arbete kan vara en bit på vägen. Istället för att sträva efter att locka 

hela Generation Y kan en kommun sträva efter att ta fram metoder för att locka specifika 

yrkesgrupper. I nästa avsnitt kommer vi presentera de fördomar som finns om den 

kommunala sektor som arbetsgivare.  

4.5 Fördomar och tankar om den kommunala sektorn  

 
 

Det har visat sig att tankar och fördomar om den kommunala sektorn som arbetsgivare finns. 

För kommuner är det av betydelse att få bukt med dessa och på så sätt lyckas upplevas som 

mer attraktiv för Generation Y. När vi frågar respondenterna om hur skillnaden mellan privat 

och offentlig sektor upplevs, ser vi tydliga tendenser om att den privata sektorn upplevs både 

bättre och attraktivare: 
 

Alltså alla pratar ju alltid om att det inte är kul att jobba på kommun, men jag tror att det 

är en del i min klass som vill jobba på kommun. (Helena)  

/…/ privat om det skulle vara så, det känns mer familjärt och trevligare folk pratar med 

varandra, bra om man hjälper varandra att utvecklas. Offentligt känns mer som att det är 

offentligt och myndighet som har strama riktlinjer och de förändras väldigt långsamt 
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medan man kan vara med och skapa och vara kreativ känns det som i privata sektorn. 

(Josef)  

Både Helena och Josef berättar om att ett arbete inom den kommunala sektorn på olika sätt 

vore tråkigare, samt att det inte ges lika stora möjligheter till egen påverkan som i privat 

sektor. Josef beskriver att han upplever att den offentliga sektorn saknar en familjär känsla. 

Han uttrycker sig på ett sätt som tyder på att han inte ser kommunal sektor som en 

arbetsgivare han vill arbeta för. Den kommunala sektorn upplevs också som en trög 

organisation med långa beslutsvägar. Det finns även en uppfattning om att personal som 

arbetar på kommuner är nedstämda: 
 

Ja men allting tar väldigt lång tid när det ska fattas beslut och det är ju överallt det är 

ingenting som går snabbt i en kommun för då ska alla vara överens och så ska 

tjänstemännen komma in och säga sitt och så ska det klubbas igenom och så ah, men det 

kan vi inte ta förens nästa vad heter det TS tjänstemannasammanträde… men det ska i 

alla fall gå i så många led liksom, så är det inte förens i september de ska träffas och sådär 

det är ett väldigt segt och gammalmodigt system tycker jag…(Sonja)  

Från en kurs jag läst så är organisationerna långsamma och förändras långsamt eftersom 

samhället påverkar dem… medan den privata sektorn får välja sina egna regler eller 

utforma själv hur man vill ha det. (Josef)  

När jag jobbat med folk som har jobbat kommunalt så är det väldigt många som är 

nedstämda och de känner vi är så stora men det är ändå ingen som ser mig så, bryr de sig 

om jag kommer imorgon eller ser de mig bara som en inkomst som en robot som går och 

arbetar. (Josef)  

Larsen (2000:11) beskriver att den offentliga sektorn har vissa förutsättningar de måste ta 

hänsyn till vilket skulle kunna göra det svårare att attrahera medarbetare. Hon tar upp 

aspekten kring att en kommun inte arbetar efter att gå med ekonomisk vinst utan att de 

finansieras genom skatter, statsbidrag och avgifter. Kommunen styrs inte heller på samma sätt 

som en ett privat företag, en kommun styrs av politiker. Det är sedan medarbetarnas uppgift 

att följa det politikerna har bestämt. Respondenterna Josef och Sonjas resonemang om att 

kommunen är trög och långsam kan eventuellt ha att göra med den politiska styrningen. Vi 

förstår dock att dessa tankar finns hos våra respondenter och att det kan bidra till att de ser 

den kommunala sektorn som mindre attraktiv. Det är intressant att höra hur de attityder och 

fördomar som finns verkligen präglar hur våra respondenter ser på kommunen som 

arbetsgivare. SKL (2010:34) medger i sin rapport att det finns utmaningar i arbetet för att 

attrahera Generation Y samt att den negativa bilden som finns om den offentliga sektorn 

måste förändras. Martin uttrycker att hans erfarenheter från den kommunala sektorn präglats 

av hämmade möjligheter och att bilden av kommunal arbetsgivare därmed blivit negativ:   
 

/…/ men från det att jag jobbade i hemtjänst så var det ganska stor skillnad, jag jobbade 

ju på kommunala hemtjänsten och de är ju inte smarta det är dem ju inte, alltså 

kommunalt är ju jävligt mycket mer låsta alltså statligt och kommunalt sådär, de får ju 

inte göra vissa saker som kanske privata företag får göra. (Martin)  
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Det Martin upplevt tolkar vi som en organisation där förändringar är svåra samt att han inte 

tror att den privata sektorn hade stått inför samma problem. När vi frågar honom mer om 

varför han tror att det kan vara på detta vis svarar han:  
 

Ja men hemtjänsten då kanske som är privat, de har ju möjligheten att tacka nej till 

kunder som är väldigt krävande, vilket gör att kommunen får alla de jobbigaste fallen och 

personalen får ju ofta sämre lön för att kommunen har mindre löneutbetalt till personalen 

för att cheferna tar högre löner. Så man får sämre lön men får jobba med svårare fall 

vilket kräver mer arbete till sämre lön. (Martin)  

Martins resonemang om den kommunala sektorn bygger visserligen på viss mån av erfarenhet 

men genom hans sätt att uttrycka sig tolkar vi att hans svar är mer grundat i fördomar än på 

fakta. Kommunen har många olika yrkeskategorier att tillgodose och Martin uttrycker sig 

endast om en, den inom hemtjänsten. Att han genom den begränsade erfarenheten väljer att 

uttrycka sitt missnöje över kommunen som arbetsgivare i dess helhet tror vi handlar om 

fördomar. Martin beskriver vidare att lönerna skiljer sig mellan den privata och den 

kommunala sektorn. Larsen (2007:17) tar upp och resonerar kring de löneskillnader som finns 

mellan den privata och den offentliga sektorn. Hon menar att kommuner betalar lägre lön än 

vad den privata sektorn gör. Åtminstone till de yrkesgrupper där det krävs längre utbildning. 

Hon beskriver att kommunerna är mer begränsade att betala ut höga löner och förmåner än 

vad den privata sektorn är. Detta är något som Martin observerat och uttrycker som något 

negativt vilket gör kommunerna mindre attraktiva. Till skillnad från Martin menar Sonja att 

kommuner har bättre ekonomi när det kommer till vården än vad den privata sektorn har:  
 

Offentliga sektorn är en mycket större organisation, de har mer pengar totalt och sen så 

gäller det bara om man har något väldigt bra projekt så kanske det kan finnas pengar till 

det medan i den privata sektorn kanske de pengarna alls inte finns. (Sonja)  

/…/ det kan finnas mycket pengar i den privata sektorn inom sjukvården men jag vet inte 

det kanske är fördomsfullt men jag tror att de kanske lever ganska gott själva alltså de 

som äger klinikerna att de tar ut ganska stora löner och kanske har lite panamapapper och 

sådär, men det kanske bara är fördomar jag vet inte men jag tänker att det kanske inte 

satsar på sina anställda i första hand utan att de vill göra vinst. (Sonja)  

Genom Sonjas och Martins resonemang kan vi dra slutsatser om att uppfattningen de har om 

olika arbetsgivare grundar sig i fördomar. De har olika upplevelser och olika attityder om 

både den kommunala och privata sektorn. Det är intressant att ta del av dessa resonemang och 

förklaringarna till deras sätt att utrycka sig. I citaten urskiljer vi två helt olika uppfattningar 

om arbetsgivare i såväl privat som kommunal sektor. Att bådas helt skilda uppfattningar 

skulle stämma med verkligheten är inte troligt. Vi tror i och med detta att det handlar mer om 

fördomar än om fakta. Josef uttrycker sin ovilja att arbeta i kommunal sektor och vid frågor 

om varför han hade den uppfattningen, svarar han:  

 

Jo det gör det säkert men jag har inte letat där, då jag har den förförståelse att, aa men det 

är lite mer intressant här borta i den privata sektorn (Josef)  

Det är väl ovisshet okunskap (Josef) 
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Citaten visar att även Josef uttrycker sin uppfattning utifrån fördomar och inte utifrån 

kunskap. På samma sätt har SKL (2013:24) lyft fram att inställningen som ungdomar har 

kring den offentliga sektorn grundar sig i attityder.  

De flesta av våra respondenter hade hellre velat arbeta i privat sektor men de uttrycker även 

att de som nyexaminerade inte ställer så höga krav utan att de hade kunnat arbeta var som 

helst så länge det är ett bra arbete. SKL (2013:35) menar att kommuner och landsting måste 

bli bättre på att marknadsföra sig samt att de måste bemöta de förväntningar som ställs, bland 

annat genom individuella och skilda löner. De resonerar också kring att mindre karriärsteg 

hade kunnat bidra till att uppfylla de förväntningar samt attityder som finns om hur det är att 

arbeta i den offentliga sektorn. Det som måste göras är att byta ut fördomar mot fakta. Vi kan 

se att mycket av det som tas upp av SKL bekräftas av det respondenterna säger. Det finns en 

del utmaningar som den offentliga sektorn behöver arbeta med för att lyckas attrahera unga 

medarbetare. Mycket ligger i attityder och förutfattade meningar har vi förstått men det finns 

även en del erfarenheter som fått våra respondenter att tänka så som de gör om kommunen 

som arbetsgivare. Dock är dessa erfarenheter begränsade och riktade till ett litet yrkesområde 

inom kommunen. Då nyexaminerade studenter inte ställer så höga krav på varken arbetsgivare 

eller arbete kan vi utläsa att kommunen har en chans att lyckas locka till sig Generation Y i 

detta skede. De nyexaminerade är måna om att få ett arbete och medger att de kan tänka sig 

att arbeta i kommunen när de kommer ut på arbetsmarknaden. Om kommunen lyckas erbjuda 

arbete till den yngre generationen precis i början av deras karriär kommer de med största 

sannolikhet att tacka ja till erbjudande om anställning. Då behöver kommunen istället se till 

att på olika sätt behålla de som de lyckats attrahera och tillgodose deras kommande behov. 

Något som givetvis är svårt men som kan vara lättare då personerna redan finns i 

organisationen. I nästa avsnitt kommer vi att presentera de uppfattningar som finns om 

Karlstad kommun som arbetsgivare.  

4.6  Uppfattningen om Karlstad kommun   
 

 

Det har visat sig att de finns de som har en tydlig bild av hur de uppfattar Karlstad kommun 

medan andra inte har några specifika kommentarer alls. Vi kan alltså se att uppfattningen om 

kommunen varierar. Helena beskriver kommunen på detta sätt: 
 

Jag har faktiskt en bild av att de är ganska nytänkande och försöker alltså förändra så att 

kommunen blir så bra som möjligt och man märker det med de nya bussarna och att det är 

fint på torget, det är liksom inte något som är gammalt och tråkigt, utan de försöker tänka 

på det mesta så jag tänker att de rent utåt sett är en bra kommun som satsar på Karlstad så 

att säga. (Helena)  

Helena beskriver sin bild av Karlstad kommun utifrån ett visuellt perspektiv och associerar 

inte kommunen som en arbetsgivare i sitt svar på frågan. Det är fler respondenter som väljer 

att uttrycka svaret på frågan om vad de har för bild av Karlstad kommun, genom att beskriva 

det geografiska området och inte kommunen som arbetsgivare. Då frågan är relativt öppet 

ställd kan vi förstå att respondenterna inte direkt tänker på kommunen ur ett 

arbetsgivarperspektiv men vi finner det intressant och tänkvärt. Kommunen är en stor 

arbetsgivare med mycket personal inom många yrkesområden. Trots kommunens storlek visar 
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det sig att kommunen inte alltid uppfattas som en arbetsgivare. Lisa är dock en av de 

respondenter som faktiskt uttrycker sin bild av kommunen utifrån ett arbetsgivarperspektiv, 

hon säger: 
 

Jag har en positiv bild av Karlstad kommun då min arbetsgivare var väldigt 

tillmötesgående och mitt nya jobb där de har varit väldigt trevliga som jag har mött ifrån 

kommunen. Eh men alla har varit väldigt trevliga, det är ju faktiskt en kommun som våra 

föreläsare säger mår bra, att de har fått ordning på saker…(Lisa)  

Som citatet visar ser Lisa kommunen ur ett arbetsgivarperspektiv, det framgår att hon har 

erfarenheter samt att hon inom kort kommer att arbeta i Karlstad kommun, vilket kan leda till 

att hon har den bild hon har. Respondenter som inte är födda i Karlstad och har planer på att 

flytta därifrån efter examen har antingen ingen bild alls av kommunen då de inte ”bryr sig” 

eller har inte ens tänkt tanken då de inte planerar att arbeta kommunalt:   
 

Eh ja, det är litet men alltså ja allmänt om jag ska se det så är det ingen stad jag tänker att 

jag ska stanna i och arbeta i. Jag känner mig ganska färdig här efter examen, men det 

kanske beror på att jag inte är ifrån en liten stad. (Sofia)  

Jag skulle inte vilja stanna i Karlstad efter, jag vill dra mig mot Göteborg och det 

området, det är väl en stor anledning till varför jag inte kollat vad som finns här, men 

skulle det varit tvärt om att jag varit uppväxt här skulle jag säkert kollat upp och sökt. Så 

det är väl mer personligen att jag inte kollat upp själv och sökt, de kan inte nå mig om jag 

inte ens försöker. (Robin)  

Både Sofia och Robins svar visar att de inte tänkt på Karlstad kommun som en arbetsgivare 

då de inte tänkt stanna kvar i staden efter studierna. Sofia nämner även att hon ser Karlstad 

som en liten kommun och vill tillbaka till en större. Någon som också pratar om kommuners 

storlek och hur det påverkar var man vill bo är Lisa. Till skillnad från Sofia kommer Lisa från 

en mindre kommun än Karlstad och uttrycker att hon definitivt inte vill flytta tillbaka dit, hon 

säger ”Nä utan jag kommer ifrån en liten ort och var nära på att flytta till Stockholm för att 

komma bort…” (Lisa). På nästa fråga om hon skulle kunna tänka sig att flytta tillbaka till 

denna lilla kommunen svarar hon, ”Nej det kommer jag aldrig att göra” (Lisa).  Uppfattningen 

om Karlstad kommun varierar beroende på vilken bakgrund man har. De sätter kommunen i 

perspektiv jämfört med sina egna erfarenheter och relaterar sin upplevelse därefter. Karlstad 

kommun är en studentstad vilket innebär att det bor studenter från många olika kommuner 

runt om i Sverige i staden. Beroende på varifrån individen kommer uppfattas kommunen på 

olika sätt. Lisa som kommer från en liten kommun ser Karlstad som en relativt stor kommun 

medan Sofia upplever Karlstad som liten då hon kommer ifrån en betydligt större kommun. 

Svensson (2007:116ff) redogör för den problematik som mindre kommuner i Sverige får 

förhålla sig till. Nämligen att deras ungdomar flyttar därifrån när de blir äldre. Hon kommer 

även fram till att unga tror sig ha bättre chans till högre status samt bättre lön om de istället 

flyttar till en större stad. Både Sofias och Lisas resonemang om att de vill bo i en 

förhållandevis stor stad ser vi stämmer överens med den problematik som Svensson 

(2007:116ff) redogör för. 
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Förmodligen är de resonemang och tankar våra respondenter har om Karlstad kommun mer 

grundade på fördomar än på fakta och erfarenheter. Vi kan således se att det saknas 

kunskap:   
 

Karlstad kommun, eh ja nu har jag ju bara bott i Karlstad i ett år, men jag jobbade ju en 

del för tidningen i och för sig, ja jag vet inte riktigt alltså, som vilken kommun som helst 

tror jag, de går där kommungubbarna och gör inte så himla mycket, ah nä men det känns 

väl som att de är inte super aktiva direkt. (Sonja)  

Visserligen har Sonja arbetat en tid i Karlstad, men att uttrycka sig om hur de är att arbeta på 

kommunkontoret på det sätt hon gör, analyserar vi mer som en förutfattad mening som hon 

har än som en erfarenhet. Respondenterna uttrycker sig utifrån fördomar och inte utifrån 

kunskap, vilket vi tycker är anmärkningsvärt. Som SKL (2013:35) uttrycker i sin 

undersökning måste kommuner arbeta med att lyckas marknadsföra sig mer och på så sätt 

förbättra sin image. Sonjas resonemang kring Karlstad kommun är ett exempel på en sådan 

attityd som förmodligen grundar sig i förutfattade meningar. Det marknadsföringsarbete SKL 

(2013:35) menar att kommuner måste utveckla, handlar om att offentliggöra de ljusa 

arbetsmarknadsutsikter som finns inom välfärden. För att lyckas med detta krävs att 

kommunerna möter ungdomar på deras arena, genom exempelvis att erbjuda praktikplatser 

samt närvara på rekryteringsmässor. Vi ville i vår undersökning få en förståelse för om 

Karlstad kommun blivit synliga för studenterna genom att fråga våra respondenter om de stött 

på eller haft personlig kontakt med någon representant från kommunen. Sonja är en av de som 

kort svarar att ”nej, inte som student” (Sonja). Hon är fast besluten om att hon inte har stött på 

kommunen under sin tid som student och kommer inte på något tillfälle där hon haft kontakt 

med någon kommunrepresentant. Det är intressant att just Sonja är en av de respondenter som 

inte haft någon kontakt med Karlstad kommun. Hon studerar till sjuksköterska och kommer 

således ha stora möjligheter till arbete inom den kommunala sektorn, därför borde hon kanske 

vid något tillfälle ha stött på kommunen under sin utbildning. Det är fler respondenter som 

uttrycker att de inte är säkra på att de stött på kommunen eller inte under studietiden. Josef 

och Sofia säger bland annat:  
 

Nä ingenting vad jag kan komma på, det har jag säkert gjort, men inget jag tänker på för 

jag vet inte vilka det är som arrangerar typ stadsloppet, tjurruset, de kanske är med på ett 

hörn där också. (Josef)  

Ah ja, fast jag har inte varit så aktiv på de HotSpot grejerna tyvärr, jag antar att det är för 

att jag inte varit ute efter att söka jobb här i Karlstad kommun så då har jag inte riktigt 

strävat efter att varken se eller ta kontakt med Karlstad. (Sofia)  

Genom exemplen ovan har respondenterna uttryckt att de inte uppmärksammat Karlstad 

kommun särskilt mycket som studenter. En förklaring till detta kan dels vara att de inte vet 

vad Karlstad kommun representerar, alternativt att de inte har valt att ta kontakt med 

kommunen då de helt saknar intresse för dem som arbetsgivare. Det kan vara på grund av att 

de inte planerar att bo kvar i kommunen efter studierna. En respondent som uttrycker sig på 

ett annat sätt är Lisa. Hon är medveten om vad kommunen har att erbjuda och hon har 

uppmärksammat dem då hon planerar att stanna kvar och arbeta i kommunen:   
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Mm ja det är ju på föreläsningar, det är ju mer för hela klassen, sen har jag ju på HotSpot-

dagen det var innan jag fått jobb så gick jag fram och pratade och tog tillfället i akt att 

presentera mig. (Lisa)  

Om individen har planer på att stanna kvar och arbeta i kommunen efter studierna kan de leda 

till att de uppmärksammat kommunen mer under sin studietid. Vi tror därför att det är det 

individuella intresset som avgör hur man ser på kommunen. Trots att vi ser att mycket handlar 

om respondenternas egen vilja att bo i kommunen efter avslutade studier, kan vi inte utesluta 

att Karlstad kommuns arbete med att bli en attraktiv arbetsgivare kan komma att behöva 

utvecklas mer.  
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5. Slutsatser och diskussion  

 

I detta kapitel kommer vi att besvara undersökningens frågeställningar. Genom dels tidigare 

teorier samt vårt empiriska material har vi funnit svar på de frågor undersökningen grundar 

sig på. Vidare kommer vi även i en sammanfattande diskussion redogöra för de styrkor och 

svagheter vi ser finns i undersökningen samt ger förslag på vidare forskning inom området.  

5.1 Slutsatser 

 

Syftet med undersökningen är att få förståelse för hur Generation Y tänker kring vad som är 

en attraktiv arbetsgivare samt vilka attityder det finns om den kommunala sektorn som 

arbetsgivare. Vi kommer att med bakgrund av syftet besvara undersökningens 

frågeställningar. 

Vad har Generation Y för förväntningar på en attraktiv arbetsgivare? 

Det framkommer att respondenterna tillhörande Generation Y har förväntningar på sitt 

kommande arbetsliv. Det vi dock har sett är att de inte har så höga förväntningar på sitt första 

arbete som de söker sig till direkt efter studierna. Det viktiga är att få ett arbete som matchar 

den utbilning de har gått. De är mer öppna och flexibla för olika erbjudanden och tänker inte 

att det första arbetet behöver vara ett ”drömjobb”. Även om förväntningarna på det första 

arbetet inte är särskilt höga finns det dock faktorer som upplevs som betydelsefulla för ett 

arbete.  

Utveckling är något unga tillhörande Genaration Y strävar efter i sitt yrkesliv. Att få ett arbete 

som kan erbjuda utveckling både på ett personligt men även på ett yrkesmässigt plan är 

attraktivt. De förväntar sig även ha möjligheter till goda sociala relationer i arbetet. De vill ha 

roligt på arbetsplatsen och värdesätter goda relationer med såväl kollegor som chefer. Vidare 

ser vi att lön är viktigt för försörjningen men att en hög lön inte automatiskt innebär att en 

arbetsgivare är mer attraktiv än en annan, även om det kan vara så. Ekonomiska förmåner ses 

inte som något centralt däremot framkom det att en arbetsgivare som finns nära respondentens 

hem kunde leda till högre attraktivitet.  

Hur ser Generation Y på den kommunala sektorn som arbetsgivare?  

I vår undersökning framkommer det att respondenterna tillhörande Generation Y har 

fördomar om hur det är att arbeta i den kommunala sektorn. De inställningar och förutfattade 

meningar som uppkom är att respondenterna upplever sektorn som tråkig, seg och 

oföränderlig. Även om de kan tänka sig att arbeta i den kommunala sektorn direkt efter 

studierna, lockar den privata sektorn mer och ses således som mer attraktiv. Vi kan se att 

mycket av de fördomar som finns grundar sig på tomma resonemang och inte på fakta och 

grundliga erfarenheter. Genom att dessa tankar existerar, ser vi att de grundar sig i redan 

rådande inställningar och attityder i samhället. Vi ställer oss frågande till hur individer kan ha 

så negativa tankar om en arbetsgivare utan att själv ha arbetet där, om dessa inte skulle 

grundat sig i fördomar. Något som bekräftas är att unga ser den kommunala sektorn genom 
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negativa fördomar. De kan tänka sig att arbeta där men det är inte ett förstahandsval av 

arbetsplats eller arbetsgivare.  

Vad är viktigt att tänka på i arbetet för att bli en attraktiv arbetsgivare för att bemöta 

Generation Y:s förväntningar? 

Unga tillhörande Generation Y förväntar sig en arbetsgivare som kan erbjuda utveckling, 

uppfylla behovet av social tillhörighet samt ge dem möjlighet att försörja sig genom lön. Det 

finns mycket teorier om hur denna generation beter sig samt vilka karaktärsdrag de anses ha. 

Vi ser att dessa unga präglas av individualism på ett sätt som vi inte ser har framkommit i 

tidigare teorier. Att alla individer utgår från sig själv är inget ovanligt men det vi har sett är att 

respondenterna tillhörande Generation Y inte attraheras av samma saker. Beroende på dels 

individ men även utbildning och framtida arbetsmarknadsutsikter, har vi sett att vad som 

anses vara en attraktiv arbetsgivare särskiljer sig, således skiljer sig även individens 

förväntningar.  

 

I vår analys gjordes ett försök att illustrera dessa olikheter genom en modell. I modellen 

visade vi att olika personlighetstyper och olika förväntningar leder till att personerna placeras 

i olika modellfält. Tanken var att belysa att Generation Y befinner sig i olika fält i modellen 

och på så sätt förväntar sig olika saker i sitt arbetsliv. För att möta denna generations 

förväntningar behöver en arbetsgivare därför veta vilka faktorer som är viktigast, inte för 

Generation Y i sin helhet, utan för den enskilde individen. Arbetsgivare behöver således få 

förståelse för personligheter samt insikt om att olika individer attraheras av olika saker. 

Viktigt att tänka på för arbetsgivare är att marknadsföra organisationer på ett sätt så att 

individen ges möjlighet att identifiera sig med dem. Där de kan finna identifikation med sig 

själva och känna en tillhörighet. Organisationen ska passa individen på samma sätt som 

individen ska passa organisationen.  

 

När det handlar om att locka hela Generation Y kan vi se att det finns svårigheter. En hel 

generation attraheras inte på samma sätt och att utgå från det för att arbeta med att skapa 

attraktivitet blir därmed fel. Det handlar istället om att locka de individer som organisationer 

behöver och inte den generation som en organisation behöver. Vårt resultat visar att det finns 

tendenser till att individer med olika utbildningar attraheras av olika saker. Vi vill därför ge 

som förslag att arbeta med att attrahera olika yrkeskategorier snarare än att försöka attrahera 

en hel generation. Då varierande yrken innebär olika arbeten och således kräver olika 

personligheter tror vi att individer med samma utbildning tenderar att attraheras av likande 

faktorer. Får arbetsgivare en förståelse för vad olika yrkeskategorier efterfrågar i arbetet kan 

de använda sig av dessa för att locka de yrkeskategorier som de önskar. På så sätt slipper 

arbetsgivare marknadsföra egenskaper som egentligen inte är intressanta för de individer de 

vill nå.  

 

Nyexaminerade studenter har inte särskilt höga krav eller förväntningar på sin första 

arbetsgivare. Att försöka locka dem i detta tidiga skede efter avslutade studier bör därmed 

vara möjligt. Då kommuner har fördomar och attityder emot sig, är deras arbete med att hitta 
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nya medarbetare både svårare och mer utmanande för dem jämfört med arbetsgivare inom 

andra sektorer. En faktor för dem att tänka på är därför att försöka få in nyexaminerade 

individer i sina organisationer så snabbt som möjligt efter deras avklarade studier. Väl efter 

anställning kan de börja arbeta med att tillgodose de nyrekryterades förväntningar på 

attraktiva egenskaper för att få dem att stanna kvar. Fokusera mer på att lägga tid och energi 

på att nå de personligheter som behövs genom att hitta de egenskaper som en individ 

efterfrågas och attraheras av. Det är självklart ett komplext och svårt arbete men något som vi 

tror kan komma att ge framgång.   

5.2 Diskussion  

 

Vi vill inleda vår diskussion med att redogöra för de kunskaper som vi har fått med oss genom 

denna undersökning. Vi har fått en förståelse för vad unga tillgörande Generation Y förväntar 

sig av en framtida arbetsgivare samt hur de resonerar om vad som utmärker attraktiva 

arbetsgivare. Det har varit intressant att få inblick i hur våra respondenter resonerar om 

kommunal sektor som arbetsgivare och att dessa resonemang bland annat grundar sig i 

fördomar. Vidare har undersökningen gett oss en ökad förståelse för hur individualismen har 

präglat våra respondenters tankar och val i arbetslivet. Detta har i sin tur lett till att vi kan se 

svårigheter i att försöka locka en hel generation. Vi anser att det skulle underlätta om 

arbetsgivare istället inriktar sitt arbete med att bli attraktiva mot de personligheter de vill nå.  

 

I undersökningen framkom resultat som förvånade oss. Det var bland annat att resvägen till 

arbetet är viktigt för att se en arbetsgivare som attraktiv samt att det även kunde ses som en 

förmån. Ett annat resultat som till viss del förvånade oss var de tydliga förutfattade 

meningarna som respondenterna hade om kommunal sektor som arbetsgivare. Vi hade en 

föraning innan undersökningen att det i viss mån skulle finnas fördomar om kommunal sektor 

hos våra respondenter, men inte på ett så utbrett sätt som resultatet visade.  

 

Respondenterna i vår undersökning var studenter i nära anslutning till sin examen, de var med 

andra ord nära arbetslivet men inte där än. Utmaningen blev därför att tolka om svaren 

respondenterna gav grundande sig på erfarenhet eller fördomar. Respondenterna uttryckte att 

de inte är så kräsna inför valet av sitt första arbete. Detta ledde till att de svar vi fick kan ha 

blivit mer abstrakta än konkreta. Syftet med undersökningen var att få en förståelse för hur 

respondenterna tänker kring vårt undersökningsområde vilket vi har uppnått. Frågan vi dock 

kan ställa oss är om respondenterna hade uttryckt sig likadant som de gjorde om de hade haft 

mer arbetslivserfarenhet.  

 

Den uppfattning som vi själva hade innan undersökningen kan tas i beaktande för tolkningen 

av resultatet. Vi som gjort underökningen är precis som respondenterna studenter tillhörande 

Generation Y nära examen. Det kan vara så att de tolkningar som gjorts kan ha påverkats av 

vår egen förförståelse. För att undvika att undersökningen påverkades av våra egna 

uppfattningar var vi bland annat noga med att ställa följdfrågor under intervjuerna. Då vi är i 

samma situation som respondenterna kan vår förståelse snarare ha underlättat vår tolkning 

samt gett oss större möjlighet att förstå respondenternas resonemang mer på djupet.  
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Slutligen vill vi presentera förslag till vidare forskning inom området. Det hade varit 

intressant att göra en undersökning på liknande sätt som denna undersökning, men att istället 

utveckla den genom att göra en jämförelse med individer tillhörande Generation Y som valt 

en annan väg än att vidareutbilda sig, då vi tror att det kan skilja sig. Om en individ väljer att 

vidareutbilda sig leder det till ökad akademisk kunskap och således en möjlighet att både få 

och förvänta sig mer kvalificerade arbeten. Detta torde påverka vilka arbetsgivare som anses 

mer attraktiva än andra då man i någon mån redan tagit en ställning till vart och vad man vill 

uppnå med sitt arbetsliv. En individ som istället inte har vidareutbildat sig har eventuellt andra 

faktorer som motiverar och attraherar hen. Genom att göra en undersökning med denna 

inriktning hade det kunnat presenteras en bredare bild av Generation Y:s förväntningar på 

attraktiva arbetsgivare.  

 

En del av vårt resultat visar att individualismen är stor när det kommer till val i livet, såväl vid 

val av arbete och arbetsgivare. Ytterligare ett förslag på vidare forskning kan därför vara att 

göra en undersökning med målet att ta fram strategier eller handlingsplaner. Detta för att få 

fram verktyg som kan hjälpa till i arbetet med att lyckas attrahera de rätta personligheterna 

som efterfrågas hos en arbetsgivare.  
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Intervjuguide  

  

Bakgrund   

Hur gammal är du?   

Vad pluggar du för något och hur långt har du kvar till examen?   

Har du något arbete för tillfället?  

Vad har du arbetat med tidigare?  

Har du arbetat både i privat- och offentlig sektor?   

Varför valde du att börja studera?  

Varför valde du just din utbildning?  

Har du sökt något arbete nu som är relaterat till din utbildning och examen?  

  

Varför arbetar du?  

Vad tror du är den allmänna uppfattningen om varför det är viktigt att ha ett arbete?  

Vad är det som driver dig till att arbeta?  

Vad motiverar dig till att prestera/prestera bättre i arbetet?  

Vad hade gjort att du inte trivdes på ett arbete?   

Vem är det som bär ansvaret för att du ska känna dig motiverad?  

Säg tre faktorer som är viktigast vid valet av ett arbete?  

  

Vad är en attraktiv arbetsgivare?   

Vad är en attraktiv arbetsplats för dig?  

Vilka egenskaper anser du är viktiga för en attraktiv arbetsgivare?  

Vilka förmåner är viktiga för att du ska uppleva arbetsgivaren som attraktiv?  

Utifrån de egenskaper och förmåner du nämn två som du upplever som viktigast?  

Är attraktiva arbetsgivare någonting du/ni i din omgivning pratar om?   

Om du får säga ett företag eller organisation som du anser är attraktiv vilket skulle du säga 

då?   

Vad är det som får dig att känna att just det företaget är en attraktiv arbetsgivare?   

  

Uppfattning om arbetsgivare i olika sektorer   

Kan du beskriva skillnaderna du upplever mellan privat respektive offentlig sektor som 

arbetsgivare?  

Hade du helst velat arbeta privat eller kommunalt? Varför?  

Vad tror du det finns för fördelar/nackdelar med att arbeta i en kommunal sektor?  

Vet du hur andra resonerar kring kommunala arbetsgivare?  

Om ja, vart tror du dessa resonemang kommer ifrån?  

Tror du att du tänker annorlunda om Kommunal sektor än vad äldre generationer gör?   

Vad har du för bild av Karlstad kommun?   

Har du stött på Karlstad kommun någon gång i din vardag som student? på vilket sätt?  

Har du haft personlig kontakt med representanter för Karlstad kommun?   

Hur tror du att det skulle vara att arbeta på Karlstad kommun?  

Upplever du att Karlstad kommun är en attraktiv arbetsgivare?   
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Vad skulle Karlstad kommun kunna göra för att du skulle tycka att de är en attraktiv 

arbetsgivare?  

  

Avrundning   

Är du bekant med begreppet employer branding?  

Tror du att employer brandingarbete är viktigt?  

Har du några frågor till oss angående vårt arbete?  

Får vi höra av oss till dig om vi har några ytterligare frågor?  

  

Tack för din tid! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


