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Abstract 

Title:                   Regions, Employers of the Future?  
  - How students perceive future careers in regional activities 
 
Research question:   What are students opinions about future careers in regional 
  activities? 
 
Purpose:                  The purpose of the study is to identify students perceptions and 

values in their selection of future employers, to create better 
 conditions for attracting students as an employer. 

 
Method:                  A quantitative study with deductive approach. For the collection 

of empirical data, a survey was conducted on students in specific 
fields. 

  
Conclusion:             The study shows that students have different opinions about Region 

Kalmar County as an employer, depending on their field of study. 
The students who have more contact with employers in the form of 
internships, show a greater tendency to apply to them after the study 
period. Therefore, frequent contact with students can contribute to 
a more obvious alternative in the labor market. The study also 
shows that values can differ between different fields of study, but 
mainly it depends on age and where you are in life. Younger  
employees have high ambitions but realistic expectations at the  
beginning of their careers. This creates more opportunities and 
leads to employers having their expectations exceed, thus is  
perceived attractive. 
 

 Keywords:   Employer Brand, Employer Branding, Values, Generation Y, 
  Generation Z, Students, Regional activities, Public sector 
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Abstrakt  

Författare:              Magdalena Bruhn & Jessica A. Persson 
Handledare:  Olle Duhlin 
Examinator:  Hans Wessblad 
Kurs:            Företagsekonomi III - organisation, examensarbete (kandidat) 

15 högskolepoäng, 2FE78E 
  

Titel: Regioner, framtidens arbetsgivare?  
- Hur studenter uppfattar framtida karriärer inom regional  
verksamhet 

  
Problemformulering:   Vad har studenter för uppfattningar om framtida karriärer inom 

regional verksamhet? 
 
Syfte:  Syftet med studien är att identifiera studenters uppfattningar och  
  värderingar i valet av framtida arbetsgivare, för att skapa bättre  
  förutsättningar att som arbetsgivare attrahera studenter. 
  
Metod: En kvantitativ studie med deduktiv ansats. För insamling av  

empiri utfördes en enkätundersökning på studenter inom specifika 
inriktningar. 

 
Slutsats: Studien visar att studenter har skilda uppfattningar om Region  

Kalmar län som arbetsgivare, beroende på vilken studieinriktningar 
de har. De studenter som har mer kontakt med arbetsgivare i form 
av exempelvis praktik, visar en större benägenhet att söka sig till 
dem efter studietiden. Således kan frekvent kontakt med studenter 
bidra till att man blir ett mer självklart alternativ på arbetsmark-
naden. Studien visar även att värderingar kan skilja sig mellan olika 
studieinriktningar men att det främst har att göra med ålder och vart 
man befinner sig i livet. Yngre medarbetare har höga ambitioner 
men realistiska förväntningar i början av karriären vilket skapar 
möjligheter för arbetsgivare att överträffa deras förväntningar och 
därmed uppfattas som attraktiva. 

  
Nyckelord:    Arbetsgivarvarumärke, Employer Branding, Värderingar,  

Generation Y, Generation Z, Studenter, Regionala verksamheter, 
Offentliga verksamheter 
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1 Inledning 

I rapportens första avsnitt presenteras fallstudien. Här ges en bakgrundsbeskrivning gällande 

en väntad ökad efterfrågan på personal inom Sveriges regionala verksamheter. Efterfrågan på 

personal kommer medföra utmaningar i att attrahera unga medarbetare, vilket betonar vikten 

av att ha ett starkt arbetsgivarvarumärke. Avslutningsvis presenteras syftet med fallstudien, 

problemformulering samt studiens avgränsningar. 

1.1 Bakgrund  
I Sverige arbetar drygt en miljon människor inom den offentliga sektorn, varav ungefär 300 

000 arbetar inom regionala verksamheter (SKL 2019). Sedan januari 2019 har Sveriges lands-

ting och regionförbund slagits samman till gemensamma organisationer, vilka benämns reg-

ioner (Vanhaverbeke 2018). En region ansvarar således för hälso- och sjukvård, tandvård, kol-

lektivtrafik, kultursamverkan, samt den regionala utvecklingen. I takt med att landets efterfrå-

gan på välfärdstjänster ökar, ökar även behovet av att rekrytera fler medarbetare (SKL 2018). 

Detta som resultat på att människan lever längre. För att bibehålla dagens välfärdsnivå behöver 

antalet anställda inom regioner och privata vårdsektorn utökas med 41 800 anställda till 2026. 

2017 var medelåldern inom svenska myndigheter 44 år och 21 procent var 55 år eller äldre 

(Statskontoret 2018). Den relativt höga medelåldern medför stora pensionsavgångar vilket i sin 

tur resulterar i en kommande generationsväxling. Fram till 2026 kommer regioner att behöva 

ersätta 76 800 medarbetare. Det ökade behovet av välfärdstjänster i kombination med dessa 

stora pensionsavgångar innebär att totalt 118 600 tjänster inom regioner och privata vårdsek-

torn behöver fyllas till 2026 (SKL 2018). Således står regioner inför nya utmaningar när det 

kommer till att attrahera och behålla personal.  

 

Ett effektivt sätt att locka nya medarbetare och behålla medarbetare är genom att stärka sitt 

arbetsgivarvarumärke (Rampl & Kenning 2014). Det innebär att proaktivt arbeta med att ta 

reda på hur företagets bild som arbetsgivare uppfattas av nuvarande och potentiella anställda, 

men även hur de uppfattas av omgivningen. Sålunda består arbetsgivarvarumärket av de tankar 

och känslor som är förknippade med företaget (Drury 2016). De arbetssökande kan sedan uti-

från arbetsgivarvarumärket bestämma om det stämmer överens med deras egna värderingar 

och föreställningar om hur en arbetsplats ska vara (Rampl & Kenning 2014). Finns det möjlig-
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het att välja baseras ofta valet av arbetsgivare på hur väl man känner till organisationens ar-

betsgivarvarumärke (Freer 2011). Det förutsätter dock att det finns ett positivt intryck av orga-

nisationen. Vi lever i en tid som präglas av digitalisering, vilket har lett till en ökad digital 

integration. Detta har öppnat stora möjligheter för företag att nå ut till privatpersoner dagligen. 

Det kan därmed vara fördelaktigt att nyttja moderna plattformar på sociala medier för att stärka 

sitt arbetsgivarvarumärke.  

1.1.1 Hur har synen på lojalitet till arbetsgivare förändrats?  

Kopplingen mellan arbete och identitet har funnits i alla tider (Sennett 1998). Generationerna 

som var ute i arbetslivet under tidigt 1900-tal arbetade efter ett byråkratiskt arbetssätt och be-

skrevs ofta som lojala mot sina arbetsgivare. Idag känner man inte samma lojalitet vilket har 

gjort att organisationers arbetsgivarvarumärke fått större betydelse (Rosethorn 2009). Enligt 

Sennett (1998) har flexibel kapitalism förändrat synen på arbete och identitet. Flexibel kapital-

ism motarbetar byråkratin genom att uppmuntra arbetsgivare till initiativtagande och kreativi-

tet. Syftet är att skapa flexibilitet för att kunna anpassa verksamheten till marknadens dyna-

miska krav. De anställda förväntas vara sina arbetsgivare till lags genom att vara flexibla inför 

nya arbetsuppgifter eller vid byte av position inom företaget. Samtidigt har människan en inre 

önskan om trygghet. De osäkra arbetsformerna skapar ovisshet inför framtiden, vilket gör med-

arbetare illojala mot sina arbetsgivare. Den lojalitet som arbetslivet tidigare präglades av har 

minskat i takt med att individualiseringen har ökat. I synnerhet gäller detta för yngre generat-

ioner, där val av sysselsättning ofta grundar sig i egna värderingar (Parment 2016). Dagens 

unga medarbetare blir lättare rastlösa eftersom de är drivna och gärna antar nya utmaningar. 

De tar inte in information på samma sätt som tidigare generationer vilket innebär att nya stra-

tegier behöver användas för att fånga deras intresse (Roseberry-Mckibbin 2017; Ng, Schweit-

zer & Lyons 2010).  Arbetsgivare står således inför utmaningar med att ta vara på intresset och 

att erbjuda det som förväntas av en modern arbetsplats.  
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1.2 Problemdiskussion 
Mellan åren 2012 - 2017 har antalet anställda som är yngre än 30 år inom svenska myndigheter, 

ökat med 22 procent. Under samma period minskade andelen anställda som är 55 år eller äldre 

med fyra procent (Statskontoret 2018). Detta tyder på en stundande generationsväxling inom 

svenska myndigheter. Utmaningen för regioner ligger i att bibehålla personalstyrka samtidigt 

som de behöver attrahera nya medarbetare. I en kvalitativ forskningsstudie från 2018 kartlades 

hur nya medarbetares inställning till Region Kalmar län, påverkas av bland annat information 

och erfarenheter (Garp 2018). Resultatet visade att inställningen till stor del påverkas av inre 

faktorer som exempelvis intryck av kollegor och informellt ledarskap. För att få medarbetare 

att stanna inom organisationer förespråkas relationsskapande mellan arbetsgivare och anställda 

samt att outtalade förväntningar uttalas. En del av arbetsgivarvarumärket är att behålla personal 

vilket kan göras genom att kontinuerligt arbeta med att vårda sina relationer (Backhaus 2014). 

Arbetsnöjdhet har blivit ett populärt forskningsområde som svar på att företag över hela världen 

har blivit mer måna om att behålla sina medarbetare (Tanwar & Prasad 2016). Nöjda medar-

betare ökar inte bara förutsättningarna för att de kommer stanna kvar på företaget (Tanwar & 

Prasad 2016; Backhaus 2014), det kan även förstärka arbetsgivarvarumärket (Rosethorn 2009). 

Den andra delen av arbetsgivarvarumärket, som ligger till grund för vår studie, handlar om att 

aktivt arbeta med att nå ut till och attrahera nya medarbetare (Backhaus 2014). Vi anser det 

därför vara intressant att fokusera studien på att undersöka studenters värderingar eftersom de 

är framtidens medarbetare.  

 

Tidigare har det varit självklart att arbetsgivaren haft makten över arbetstagaren, men sedan 

millennieskiftet har detta förändrats och är inte längre lika självklart (Parment, Dyhre & Lutz 

2017; Rosethorn 2009). Detta beror delvis på att det råder en stor konkurrens på arbetsmark-

naden som gör att arbetstagare kan jämföra arbetsgivare utifrån eget intresse (Tanwar & Prasad 

2016; Rosethorn 2009; Sennett 1998). Genom att urskilja en organisations arbetsgivarvaru-

märke går det att identifiera vad som särskiljer dem från sina konkurrenter och utifrån detta 

jobba med förbättringsåtgärder (Freer 2011). Ett företags medarbetare och kunder kan vara en 

stor del av arbetsgivarvarumärket eftersom arbetsgivaren ofta förknippas med hur arbetsmiljön 

uppfattas utåt. Genom att visa upp personalen som ansikte utåt kan arbetsgivaren dels skapa 

förtroende, men även en mer personlig känsla. Ett gott intryck kan i sin tur göra arbetsgivarva-

rumärket mer attraktivt (Rampl & Kenning 2014; Freer 2011). Om arbetsgivarvarumärket dess-

utom är bekant, ökar sannolikheten för att vilja arbeta i organisationen. 
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Idag är högskolor fyllda med studenter från generationerna Y och Z. Generation Y är födda 

mellan 1980 - 1995 och generation Z innefattar personer födda efter år 1995 (Roseberry-Mck-

ibbin 2017). Enligt Roseberry-Mckibbin (2017) finns det skillnader i hur generationerna före-

drar att lyckas i sin karriär. Medan generation Y föredrar samarbete för att nå gemensam fram-

gång inom organisationen, föredrar generation Z att arbeta självständigt och därmed uppnå 

individuell framgång. Parment (2016) menar dock att yngre generationer fortfarande föredrar 

att samarbeta, men att det moderna samhället har utvecklat en vision om att växa på ett indivi-

duellt plan. De unga generationerna anses ha andra incitament än tidigare vilket medför nya 

utmaningar för arbetsgivare. Förr var primära drivkrafter en strävan av att komma framåt, 

uppnå finare titlar, högre lön och mer makt (Roseberry-Mckibbin 2017). Nyexaminerade stu-

denter är generellt sett mer öppna för olika alternativ i arbetslivet (Parment 2016; Ng, Schweit-

zer & Lyons 2010). Det kan delvis bero på att de är i början av sin karriär, men också på grund 

av att yngre medarbetare visar sig obenägna att stanna en längre tid inom samma organisation. 

De anses ha hög arbetsmoral och ett stort intresse för att utvecklas på arbetet (Roseberry-Mck-

ibbin 2017; Parment 2016). Samtidigt finns det en motstridande bild om att unga människor är 

lata och har dålig arbetsmoral (Parment 2016; Rosethorn 2009). Idag är inte den primära driv-

kraften för unga i arbetslivet att arbeta för att “få mat på bordet”, utan snarare att arbeta med 

något som är meningsfullt och uppfyllande (Ng, Schweitzer & Lyons 2010). Det gör att unga 

allt mer ser till företags värderingar och väljer de arbetsgivare som både prioriterar samhälls-

nytta och marknadstillväxt. Ng, Schweitzer och Lyons (2010) menar att unga medarbetare vill 

arbeta på företag vars värderingar matchar sina egna. Många organisationer kan således stärka 

sitt arbetsgivarvarumärke genom att framhäva värderingar och socialt ansvar för att attrahera 

unga medarbetare. 

 

I en undersökning om ungas drömjobb, framkom det att den viktigaste faktorn för unga i valet 

av arbetsgivare är intressanta arbetsuppgifter (Strandhäll 2014). Av de tillfrågade förknippade 

13 procent arbete inom regionala verksamheter med intressanta arbetsuppgifter. På fjärde plats 

av 15 möjliga faktorer, kom personlig utveckling och endast åtta procent av de tillfrågade as-

socierade arbetsuppgifter inom regionala verksamheter med personlig utveckling. Bland de 

personer som talade för att arbeta inom regional verksamhet lyftes argumentet att arbetet gör 

samhällsnytta och skapar trygghet. Undersökningen tyder på att många unga har en relativt 

negativ bild av att arbeta inom regioner. Regioner kan därför behöva arbeta med att stärka och 
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förtydliga arbetsgivarvarumärket. Valet av arbetsgivare baseras ofta på igenkänningsfaktorn av 

arbetsgivarvarumärket samt hur man förhåller sig till organisationens värderingar eller sätt att 

arbeta (Freer 2011). Region Kalmar län är länets största arbetsgivare med cirka 7 000 anställda 

och 250 olika yrkesroller (Region Kalmar 2019a). De har ett nära samarbete med Linnéuniver-

sitetets sjuksköterskeprogram, där praktik är en stor del av utbildningen (Linnéuniversitetet 

2019). Jin och Rounds (2012) förklarar att människan behöver pröva olika arbetsuppgifter för 

att hitta sin roll i arbetslivet. Således kan den frekventa kontakten med sjuksköterskeprogram-

met skapa goda förutsättningar för dem att bli framtida arbetsgivare. De har likaså kontakt med 

biomedicinska analytikerprogrammet och knyter även där kontakter med studenter.  

 

Till skillnad från vårdprogrammen har regionen ingen kontinuerlig kontakt med studenter inom 

IT. Regionen anser själva att avdelningen för IT använder modern teknik som ligger i framkant 

och att deras arbete “gör skillnad mellan liv och död” (Region Kalmar 2019b). Men de upplever 

att det är ett problem när det kommer till att attrahera nyexaminerade studenter inom IT vid 

tillsättning av lediga tjänster. Det skulle kunna vara kopplat till att kontaktytan mellan IT och 

regionen inte är lika frekvent. Problemet kan även grunda sig i att regionens bild av sitt arbets-

givarvarumärke avviker från IT-studenters bild. Därmed kan en möjlig förklaring vara att IT-

studenter inte ser Region Kalmar län som en potentiell arbetsgivare. Enligt Parment, Dyhre och 

Lutz (2017) och Drury (2016) söker sig de bästa kandidaterna till de mest attraktiva arbetsgi-

varna. Framgångsrika arbetsgivare får in nästan dubbelt så många ansökningar, vilket ger större 

valmöjligheter att välja ut de personer som besitter bäst kompetens. Arbetsgivare med svagare 

position får således arbeta frekvent med att övertyga om arbetsplatsens fördelar (Parment, Dy-

hre & Lutz 2017). Brist på målkandidater kan i sin tur leda till att kraven i anställningsprofilen 

sänks eller att lönerna trissas upp. 

 

På Region Kalmar läns hemsida möts man av information relaterat till vård och omsorg (Reg-

ion Kalmar 2019c). Det kan göra att arbete inom Region Kalmar län förknippas med vård och 

omsorg. Därmed faller det sig mer naturligt för studenter med vårdinriktning att se regioner 

som potentiella arbetsgivare, än vad det gör för exempelvis studenter inom IT.  

  



  

  6 
 

1.3 Problemformulering  
Vad har studenter för uppfattningar om framtida karriärer inom regional verksamhet?  

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att identifiera studenters uppfattningar och värderingar i valet av framtida 

arbetsgivare, för att skapa bättre förutsättningar att som arbetsgivare inom offentlig verksamhet 

attrahera studenter. 

1.5 Avgränsningar 
Studien är geografiskt avgränsad till Region Kalmar län eftersom arbetet avser att kartlägga 

studenters uppfattningar om Region Kalmar län som arbetsgivare.  
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 2  Metod 

I rapportens andra kapitel presenteras vårt tillvägagångssätt för att uppfylla studiens syfte 

genom valet av kvantitativ forskningsmetod och deduktiv ansats. Genomgående i kapitlet re-

dogörs för valda metoder och urval av information. Vidare beskriver vi utformandet av enkät-

undersökningen samt vår arbetsprocess. Avslutningsvis diskuteras  rapportens  tillförlitlighet. 

2.1 Forskningsstrategi 
Inom företagsekonomisk forskning används vanligtvis kvalitativ eller kvantitativ forsknings-

strategi (Bryman & Bell 2017). Valet av strategi styrs av huruvida man vill tolka eller pröva 

teori. Vi valde kvantitativ forskning eftersom vi ville pröva teori och därmed bilda en objektiv 

uppfattning av den sociala verkligheten. 

2.1.1 Kvantitativ forskning 

I studien utförde vi en enkätundersökning och använde därmed en kvantitativ forskningsansats. 

En kvantitativ studie innebär att problemformuleringen utformas utifrån vetenskapliga teorier 

där man bildar sig en uppfattning om vad undersökningen kommer ge för utfall (Bryman & 

Bell 2017; Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013). Man ser objektivt på problemet 

och lämnar egna förutfattade meningar utanför för att inte påverka resultatet. Studien grundar 

sig i att Region Kalmar län upplever problem i att rekrytera studenter, vi sökte därmed i såväl 

litteratur som artiklar för att ta reda på om det fanns ett teoretiskt problem. Vi utgick från teori 

om hur arbetsgivare kan attrahera unga framtida medarbetare. Således hittades teori om vad 

problemet skulle kunna grunda sig i och efter fördjupning av employer branding samt teori om 

unga medarbetare, utformades frågor till enkäten. Kvantitativ forskningsmetod ger mätbara, 

statistiska och generaliserbara resultat som besvarar problemformuleringen (Bryman & Bell 

2017; Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013; Patel & Davidson 2011). Det kan vara 

svårt att veta hur regionala verksamheter upplevs som arbetsgivare genom att endast använda 

teori, men våra förhoppningar var att med stöd av litteratur och artiklar kunna pröva teorin med 

empirin. Detta gjorde empirin högst relevant för att nå önskat resultat. 

2.2 Deduktiv forskningsansats 
Studien har en deduktiv forskningsansats. Det innebär att man utgår från teoretiska reflektioner 

för att skapa en större förståelse av fenomenet (Azungah 2018; Bryman & Bell 2017). Studien 

reflekterar över om rekryteringsproblematiken har att göra med att organisationer behöver lyfta 
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specifika egenskaper i sitt arbetsgivarvarumärke som matchar med studenters förväntningar. 

Vårt antagande var att åldern på respondenterna i enkätundersökningen är födda 1985 eller 

senare. För att förstå vad studenter värderar och prioriterar i arbetslivet, valde vi att studera 

teorier om generation Y och Z.  Därefter prövade vi om teorin  överensstämmer med verklig-

heten. I en deduktiv studie är resultatet inte nödvändigtvis väntat utan tvärtom kan den empi-

riska informationen istället motbevisa befintlig teori (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 

2013). Slutsatsen blir således att teorin antingen stärks eller bestrids. 

2.3 Urval av information  
Vi valde att göra ett strategiskt urval, vilket enligt Alvehus (2019) innebär att författaren själv 

avgör vilka respondenter som är aktuella för studien. Inom kvantitativ forskning är det mindre 

intressant att beskriva själva fenomenet (Bryman & Bell 2017). Istället söker man efter orsaken 

för att finna orsakssamband, så kallad kausalitet. För att kunna dra slutsatser baserat på orsaks-

samband bör man ha en jämförelsevariabel (Andersen 2013). Som tidigare nämnt grundar sig 

fenomenet vi belyser i att Region Kalmar län upplever svårigheter med att attrahera nyexami-

nerade studenter inom bland annat IT. Det upplevs däremot inte samma problematik med 

nyutexaminerade vårdstudenter. Innan vi skickade ut enkäterna gick vi igenom Linnéuniversi-

tetets program för att se vilka som inriktade sig på IT och vård. Därefter valde vi att undersöka 

studenter från fem olika program:  

 

• Mjukvaruteknik, högskoleingenjör 180 hp, Kalmar 

• Utveckling och drift av mjukvarusystem 120 hp, Kalmar 

• Webbprogrammerare 180 hp, Kalmar 

• Sjuksköterskeprogrammet 180 hp, Kalmar, Oskarshamn och Västervik 

• Biomedicinska analytikerprogrammet 180 hp, Kalmar 

 

En fallstudie belyser ett samtida fenomen (Andersen 2013). Olika variabler undersöks samti-

digt som studien endast fokuserar på en undersökningsenhet (Bryman 2018; Bryman & Bell 

2017; Jacobsen 2002). Det finns olika nivåer av fallstudier beroende på vilka som ingår i den 

enhet man avser att undersöka. Kollektiv enhet syftar till en grupp, en organisation eller indivi-

der inom ett område och absoluta enheter syftar till enskilda individer (Jacobsen 2002). Ef-

tersom vi undersökt studenter fokuserar studien på en kollektiv enhet för att komma fram till 

vad regionala verksamheter i allmänhet kan göra för att bättre möta studenters förväntningar. 
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Den grupp studien utförs på agerar stickprov (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013). 

Genom att ta stickprov på en del av populationen kan man uppnå ett generaliserbart svar (Patel 

& Davidson 2011). Vår intention är att enkätsvaren från respondenterna till viss mån ska re-

presentera samtliga studenter i Sverige som läser liknande studieinriktningar. Vi förutsätter att 

en andel av de som studerar i Kalmar län inte har för avsikt att stanna kvar och arbeta i länet 

efter studietiden, i synnerhet de studenter som kommer från andra län. Vice versa kan även 

studenter med ursprung i Kalmar län, som studerar på andra platser i Sverige, ha för avsikt att 

flytta tillbaka till sitt hemlän efter avklarad studietid.  

 

Regionala verksamheter finns över hela Sverige och är till mångt och mycket uppbyggda på 

liknande sätt. Studiens resultat kan vara intressant för andra regionala verksamheter men även 

för andra arbetsgivare som upplever liknande problem. Vi är dock medvetna om att det inte 

nödvändigtvis är applicerbart på alla regioner i Sverige eftersom allmänhetens uppfattningar 

om regionala verksamheter kan skilja sig åt. 

2.4 Enkätundersökning 
Det är av vikt att det finns en röd tråd genom enkäten då många väljer att läsa igenom frågorna 

innan de börjar svara (Kylén 2004). Detta skapar större förståelse och meningsfullhet för re-

spondenten. Efter utformandet av enkätfrågorna, valde vi därför omsorgsfullt ut i vilken ord-

ning frågorna skulle stå (se enkäten i bilaga I). Vi bestämde tidigt att enkäten skulle ta högst 

tio minuter att besvara i förhoppning om att få in så många svar som möjligt. Enligt Eliasson 

(2018) och Kylén (2004) bör en enkät inte ta mer än en timme för att respondenterna ska vilja 

besvara den. För att så många som möjligt ska vilja ta sig tid att svara på en enkät bör den 

utformas på så sätt att den är lättbegriplig och intresseväckande (Eliasson 2018; Kylén 2004). 

Vi skickade först ut enkäten till vår handledare och våra kontaktpersoner på Region Kalmar 

län för att säkerställa att de förstod hur frågorna skulle besvaras och att frågorna kändes me-

ningsfulla. Därefter lät vi även två testpersoner gå igenom enkäten innan vi skickade ut den till 

respondenterna.  

 

Enkätundersökningen utformades elektroniskt via Googles funktion: Google Formulär. Genom 

att utföra enkätundersökningen över Internet var våra förhoppningar att kunna nå ut till ett 

större nätverk på kortare tid. Det underlättade även vid sammanställningen av enkätsvaren. Vi 

hade föredragit att få ut namnlistor på studenterna för berörda program och på så vis kunnat 
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kontakta varje student personligen. Dock var detta inte möjligt i och med dataskyddsförord-

ningen GDPR (General Data Protection Regulation) som medför att universiteten inte får ge ut 

personlig information om studenter. För att nå ut till studenterna kontaktade vi istället utbild-

ningsadministratörer för respektive program, via mejl tillsammans med en text (se bilaga II) 

som de kunde lägga upp tillsammans med enkäten. Enkäten publicerades således på studenter-

nas kursforum. Då vi var bekanta med några studenter bad vi även dem dela enkäten på pro-

grammens grupper i sociala medier. När vi skickade ut enkäterna var målet att få in 100 svar.  

 

Under de första dagarna kom svaren in relativt snabbt. Det blev därför tydligt när allt färre svar 

kom in per dag att svarsfrekvensen började avta. Efter drygt en vecka var svaren ojämnt förde-

lade mellan studenterna inom vård och IT, 25 svar för vård respektive elva för IT. Återigen 

kontaktade vi utbildningsadministratören för IT-programmen, men fick till svar att hon inte 

kunde hjälpa oss vidare på grund av att studenterna fått tillräckligt med förfrågningar om att 

delta i olika undersökningar. Vi vände oss därefter till ytterligare bekanta inom IT-programmen 

och efter att 60 besvarat enkäten, 41 från vård och 19 från IT, valde vi att sammanställa svaren. 

I två av enkätfrågorna valde vi att låta respondenterna rangordna sina alternativ (Se bilaga I). 

På så vis kunde alternativen ställas mot varandra vilket gjorde det tydligare för oss att se vilka 

värderingar som prioriteras högre av studenterna. När de skulle rangordna vad de ansåg var 

viktigast på en framtida arbetsplats ville vi exempelvis inte att de skulle ta alla som lika viktiga, 

utan vi ville ha svart på vitt vad de värderar högst. Vi valde även att ställa fler av frågorna på 

ett sådant sätt att de kunde ställas mot varandra vid sammanställningen av svaren. 

2.4.1 Operationalisering  

Operationalisering synliggör sambandet mellan den teoretiska definitionen av fenomenet, vil-

ket således stärker studiens validitet (Esaiasson et al. 2017). Via enkätundersökningen skedde 

ett insamlande av information, vars syfte var att besvara vår problemformulering om studenters 

uppfattning av regioners arbetsgivarvarumärke. Inför utformande av enkäter behöver centrala 

begrepp från teori översättas för att stärka problemformuleringen (Patel & Davidson 2011). Vi 

valde att sammanställa enkätfrågorna i en opertaionaliseringsmatris för att förtydliga syftet med 

frågorna och hur det kopplas till teorin (se bilaga III). 
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2.5 Process 
Eftersom studien grundar sig i ett uppdrag hos Region Kalmar län planerades syfte och upplägg 

med dem, under uppsatsskrivandet fick vi sedan vägledning och återkoppling av vår handle-

dare. Vi bestämde redan från start att studien skulle ha en kvantitativ ansats med enkätunder-

sökning då en liknande, kvalitativ, studie hade gjorts tidigare med intervjuer. Inför utformandet 

av enkäterna läste vi igenom artiklar och litteratur om arbetsgivarvarumärke samt de yngre 

generationerna Y och Z, då majoriteten av studenterna tillhör de yngre generationerna. För att 

bilda oss en uppfattning om hur de två teorierna kan förhålla sig till varandra, läste vi även 

tidigare, liknande studier. Under utformandet av enkäterna väcktes nya intressen och därmed 

även frågor som vi valde att ha med i enkäten i förhoppningar om att få en bred förståelse om 

hur studenter ser på arbetslivet efter studietiden. Genom att ta kontakt med programansvariga 

på Linneuniversitetets utbildningsprogram inom IT och vård, kunde vi nå ut till studenter och 

lägga upp vår enkät på forum samt i respektive grupper på sociala medier. Sociala medier har 

blivit ett effektivt sätt att nå ut till allmänheten, i synnerhet de yngre generationerna (Freer 

2011). Därmed ansåg vi det vara ett bra sätt att snabbt nå ut till studenter. Efter drygt tre veckor 

valde vi att ta in enkäterna och sammanställa empirin i statistikprogrammet SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences). Därefter analyserades svaren och jämfördes med insamlad 

teori.  

2.6 Reliabilitet och validitet 
Begreppen reliabilitet och validitet är tätt sammanlänkade och förklarar en undersöknings till-

förlitlighet och noggrannhet (Bryman 2018; Bryman & Bell 2017; Patel & Davidson 2011). 

Optimal reliabilitet kan förklaras genom att en undersökning uppvisar samma resultat om den 

genomförs på nytt snarare än att resultatet beror på tillfälligheter (Bryman 2018; Eliasson 

2018). Eftersom vi endast fick in 60 svar, varav 19 var från IT-studenter, är vi medvetna om 

att det begränsar studiens tillförlitlighet (se bild 1 i bilaga III). Det minskar sannolikheten för 

att undersökningen skulle visa samma resultat om den utfördes igen. Endast tre av responden-

terna svarade att de var 40 år eller äldre vilket endast utgör fem procent av svarsfrekvensen (se 

bild 2 bilaga III). Därav ställde vi oss kritiska till att använda deras svar för att generalisera 

värderingarna för äldre generationer än Y och Z. 

 

En studies reliabilitet beror på hur väl mätningen i undersökningen är genomförd samt nog-

grannhet vid bearbetningen av materialet (Bryman 2018; Eliasson 2018). SPSS är det mest 
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använda programmet för sammanställning av kvantitativ data bland universitetsforskare 

(Brace, Kemp & Rosemary 2016). Eftersom SPSS är ett välkänt och tillförlitligt system valde 

vi att använda det vid sammanställningen av data. Signifikans är ett begrepp inom statistiken 

som förklarar om jämförelsevariabler avviker tillräckligt mycket från varandra för att inte bero 

på slumpen (ibid.). Vi använde signifikans för att specificera om det finns skillnader i drivkraf-

ter mellan generation Y och Z samt om det finns skillnader i drivkrafter mellan studenter be-

roende på utbildningsinriktning. En komponent för att nå reliabilitet är även noggranna förbe-

redelser (Eliasson 2018; Bryman & Bell 2017). Våra förberedelser började två månader före 

kursstart genom att ha kontinuerlig kontakt med HR-staben på Region Kalmar län.  
 

Validitet beskriver en undersöknings giltighet, det vill säga om undersökningen faktiskt mäter 

det som är avsett att mätas (Bryman 2018; Eliasson 2018; Patel & Davidson 2011). Idealet är 

att undersökningen helt ska baseras på teori och att informationens äkthet bör kontrolleras vid 

insamling av data. Vid val av vetenskapliga artiklar tog vi därför endast peer reviewed, vilket 

innebär att de har granskats av ämnesexperter. 
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3 Hur kan arbetsgivare attrahera unga potentiella 

medarbetare?  

I rapportens tredje kapitel förklaras arbetsgivarvarumärke ur ett teoretiskt perspektiv. Vi be-

lyser den förändrade synen på lojalitet och vad som attraherar unga medarbetare i valet av 

arbetsgivare. Läsaren får även en inblick i vad som har format den yngre generationen och en 

förklaring till varför ett starkt arbetsgivarvarumärke anses vara viktigt samt hur det kan för-

stärkas. Varje avsnitt avslutas med ett stycke där vi lyfter de viktigaste delarna och förklarar 

hur vi kopplat vald teori till enkätundersökningen.  

3.1 Förändrad syn på lojalitet till arbetsgivare 
Över tid har det skett en kraftig förskjutning gällande pliktkänslan i arbetet. Anställda förväntas 

prestera allt mer och klyftorna mellan högpresterande och lågpresterande har ökat på arbets-

marknaden (Parment 2016). Tidigare var idealet att arbeta för en och samma arbetsgivare (Sen-

nett 1998), idag krävs det snarare att medarbetare med jämna mellanrum byter arbetsgivare för 

att anses ha en utvecklande karriär. ”Lika-för-alla” och ”jantelag” är uttryck i arbetslivet som 

syftar till att mediokra arbetsinsatser godtas, så länge det är rättvist för alla. Dessa uttryck har 

sedermera försvunnit och arbetstagare förväntas istället prestera sitt yttersta, vara flexibla och 

byta arbetsuppgifter efter arbetsgivarens önskemål (Parment 2016; Rosethorn 2009; Sennett 

1998). Det ökade kravet på flexibilitet gagnar högpresterande medarbetare genom att de blir 

eftertraktade. Lågpresterande får däremot sämre villkor och svårare att klara sig på arbetsmark-

naden (Parment, Dyhre & Lutz 2017; Parment 2016). Andelen arbetslösa är idag betydligt lägre 

för personer med svensk högskoleutbildning jämfört med personer som har låg utbildningsnivå.

    

Människan drivs av arbetsuppgifter som gör att de utvecklas, men som samtidigt är på en nivå 

de kan behärska (Granberg & Ohlsson 2018). En ny arbetsuppgift bör därmed vara kunskaps-

utvecklande och innebära att man lär sig nya saker, men som samtidigt inte upplevs omöjlig. 

Samtidigt finns det en inre önskan om att hålla sig till rutinarbete eftersom det bekräftar känslan 

av att kunna hantera sina arbetsuppgifter (Sennett 1998). Likväl kan rutinarbete hämma moti-

vationen i och med att arbetstagaren känner sig understimulerad och att den personliga utveckl-

ingen avstannar (Granberg & Ohlsson 2018). Behoven av de olika delarna är individuella och 

varierar beroende på var i livet man befinner sig. Utvecklande arbetsuppgifter och flexibilitet 
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kan sålunda främja motivationen men samtidigt skapa oro inför framtiden. Sennett (1998) me-

nar att otrygghet som skapas ur flexibla arbetssätt gör medarbetare illojala och mer benägna att 

byta arbetsgivare. För att främja lojalitet förespråkas en balans mellan intressanta arbetsupp-

gifter och uppgifter man behärskar. Alla människor söker efter olika utmaningar och för ar-

betsgivaren ligger därmed utmaningen i att anpassa arbetet till olika individer (Granberg & 

Ohlsson 2018).  

 

Som tidigare nämnt hävdar Parment (2016) och Rosethorn (2009) att den minskade lojaliteten 

till arbetsgivare är särskilt påtaglig bland de yngre generationerna. Detta kan bero på uppfostran 

och att fokus har flyttats från att nå gemensamma mål till att utvecklas individuellt. De värde-

sätter att utvecklas på arbetet, men vill samtidigt ha en livsbalans mellan jobb och fritid. En 

förklaring till varför livsbalans prioriteras är enligt Ng, Schweitzer och Lyons (2010) att många 

i den yngre generationen fått erfara skilsmässa mellan föräldrar som berott på att de inte haft 

tid för varandra. När nyexaminerade studenter kommer ut i arbetslivet vill de ha “allt på en 

gång” vad gäller utveckling, intressanta arbetsuppgifter, livsbalans, bra förmåner och hög lön 

(Parment 2016; Ng, Schweitzer & Lyons 2010). För att på sikt kunna klättra karriärmässigt 

anser många unga talanger att det inte finns utrymme för slitsamma år. Om de upplever att 

utvecklingen avstannar föredrar de hellre att byta arbetsgivare. Unga talanger har realistiska 

förväntningar vad gäller lön och arbetsuppgifter på sitt första jobb. Samtidigt förväntar de sig 

att goda förmågor ska uppmärksammas och leda till arbetsfördelar. För att tillgodose yngre 

generationers behov av utveckling rekommenderas att chefer ger mer feedback jämfört med 

vad som behövts till tidigare generationer. Många äldre chefer och kollegor har inte hängt med 

i utvecklingen vad gäller ungas förväntningar. Det är vanligt att chefer har haft slitsamma år 

för att uppnå aktuell position och därför anses det vara en del av karriären. Således skiljer sig 

ofta bilden av ungas förväntningar i arbetslivet med äldre kollegors. Det innebär utmaningar 

för arbetsgivare att anpassa arbetet med yngre generationers förväntningar (Granberg & Ohls-

son 2018).   

 

3.1.1 Yngre generationers syn på arbetslivet  

I och med den förändrade synen på lojalitet till arbetsgivaren gör vi kopplingen att det är viktigt 

att upprätthålla ett starkt arbetsgivarvarumärke. Detta för att både locka till sig nya medarbetare 

och behålla befintliga. Enligt Sennetts (1998) resonemang har synen på lojalitet förändrats till 
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följd av att arbetsgivare idag ställer högre krav på att medarbetare ska bidra mer till organisat-

ionsutvecklingen. Det kan både stärka motivationen eftersom det bidrar till ett utvecklande 

arbete, men också skapa en känsla av osäkerhet inför framtiden. Något som i sin tur kan trigga 

igång en inre önskan om att gå tillbaka till rutinarbete. Vi är tveksamma till att nyexaminerade 

studenter har en inre önskan om att få enkla arbetsuppgifter som de med säkerhet kan hantera, 

utan att det snarare är en känsla som växer fram när karriären har mognat. Vi har valt att pröva 

vikten av trygga anställningsvillkor och utvecklande arbetsuppgifter genom att se hur de värd-

eras vid val av framtida arbetsgivare. För att få uppfattningar om studenters bild av Region 

Kalmar län har vi även valt att ta upp samtliga värderingar som ställs i enkäten, i ett annat 

sammanhang, där vi ber studenterna ange vilka egenskaper de förknippar med regionen. 

 

Till följd av att arbetsgivare ställer högre krav på medarbetare, får lågpresterande svårare att 

klara sig på arbetsmarknaden. De yngre generationerna är uppvuxna i en tid då det blivit på-

tagligt att högpresterande får bättre förutsättningar och klarar sig bättre på arbetsmarknaden. 

Detta kan ha format yngre generationer till att känna ett driv av att komma framåt. Den mins-

kade lojaliteten till arbetsgivaren är speciellt märkbar bland yngre generationer vilket delvis 

kan bero på att de i tidig ålder ha uppmuntrats till att nå individuella mål. Det kan i sin tur vara 

en bidragande faktor till att fokus har flyttats från att nå gemensamma mål till individuella. Vi 

har därför valt att pröva teorin om huruvida generationerna tycker det är viktigt att växa i grupp 

för att nå gemensam framgång eller om de föredrar att nå individuell framgång. För att kunna 

kategorisera vilken generation respondenterna tillhör har de fått ange  ålder i enkätundersök-

ningen. Vidare lyfts att ungas förväntningar på arbetslivet kan gå isär med äldre kollegors och 

att den yngre generationen är mer otåliga när det kommer till att klättra i karriären. Huruvida 

studenter prioriterar karriärmöjligheter vid val av arbetsgivare är ytterligare en faktor som un-

dersökts.   

3.2 Vad som format de yngre generationerna  
Familjeförhållanden och uppfostran har stort inflytande för hur vi formas (Parment 2008). För-

äldrar till generation Y och Z har i tidiga åldrar uppmuntrat sina barn att förverkliga sig själva 

och nå sina karriärdrömmar. Forskning av generationer har visat att det finns skillnader mellan 

olika generationer i  attityder, värderingar och beteenden (Parment 2016; Jin & Rounds 2012). 

Värderingar grundar sig i vilken miljö vi härstammar från, politiskt läge, familjeförhållanden 

och kollektiva händelser (Parment 2016; Ng, Schweitzer & Lyons 2010). Trots att kollektiva 
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händelser tolkas individuellt kan det skapa en riktning för hur generationer formas (Parment 

2016). Det innebär att generationer formas i samklang med samhället och att man därigenom 

kan dra allmänna slutsatser om hur generationer agerar (Parment 2016; Trondman 2009). Där-

emot kan det vara svårt att generalisera på ett individuellt plan då värderingar även påverkas 

av mognad, personlighet samt individuella mål (Jin & Rounds 2012). Värderingar fortsätter 

sedan utvecklas under arbetsåren och genom hela livet. Till exempel påverkas värderingar av 

vilken yrkesinriktning man väljer (Parment 2016). Under ungdomsåren fattas olika beslut kring 

livsinriktningar som sedan påverkar stora delar av livet. Således kan värderingar inom olika 

yrkesinriktningar skilja sig eftersom värderingar kan stärkas i homogena grupper.  

  

Etableringsåldern på arbetsmarknaden har sedan 80-talet ökat från 21 år till 29 år vilket grundar 

sig i att många väljer att studera vidare (Parment, Dyhre & Lutz 2017). Enligt Högskoleverket 

(2012) studerade drygt 150 000 personer vidare efter gymnasiet 1977. Sedan dess har siffran 

mer än fördubblats och 2017 var 345 000 studenter inskrivna på svenska universitet (Univer-

sitetskanslersämbetet 2018). Det kan dels grunda sig i att många föräldrar uppmuntrat sina barn 

till att studera vidare (Parment 2016). En annan orsak kan vara ökade krav på arbetsmarknaden. 

Många arbetsgivare har idag krav på eftergymnasial utbildning (Dyhre & Parment 2013; Ro-

sethorn 2009). En kombination av föräldrars uppmuntran i tidig ålder och det ökade trycket på 

arbetsmarknaden har gjort att studenter redan på gymnasienivå visar stort engagemang (Par-

ment 2016). Det är även vanligt att elever tar hjälp av skolan för att nå sina drömmar, genom 

att läsa på elitskolor, tävla utomlands eller läsa fler kurser parallellt. Idag krävs det mer an-

strängning för att sticka ut i mängden jämfört med tidigare då färre valde att studera vidare. 

Parment (2016) menar att det har skett ett paradigmskifte gällande inställningen till studier och 

att studenter känner högre press på att prestera. För generation Y och Z förespråkas egenskaper 

som att vara flitig och ambitiös, det anses vara oattraktivt med personer som har låg ambitions-

nivå. Samtidigt finns det en motstridande bild om att dagens unga är bortskämda och lata. 

Emellertid har äldre generationer i alla tider sett yngre generationer som bortskämda och lata, 

utan att de nödvändigtvis behöver vara det. Parment (2016) menar att bortskämda ungdomar 

är ett resultat av uppfostran och samhällets institutioner, exempelvis genom det fria skolvalet.  

 

Gemensamt för generation Y och Z är att de är uppväxta i en tid av god ekonomi vilket har 

skapat förutsättningar för att prova på olika utbildningar och fundera över karriärval (ibid.). 

För 50 år sedan i ungdomskulturens inledande fas, var idealet att alla yrkesverksamma skulle 
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reda sig själva. Det goda välståndet i västvärlden har gjort att många ungdomar sedan 80-talet 

kan ta en paus genom att resa och upptäcka världen. Det som skiljer generation Z från tidigare 

generationer är att resor ofta kombineras med jobb eller studier. Pressen på att prestera tycks 

även visa sig när den unga generationen upptäcker världen. Vilket ytterligare är ett tecken på 

att de är otåliga och vill göra “allt samtidigt”.  

 

Förändringar i attityder, värderingar och beteenden sker över tid och etableras först i storstäder 

för att sedan spridas vidare (Bergqvist 2011). Det innebär att värderingar kan skilja sig mellan 

storstäder och mindre orter. Populärkulturen har stort inflytande på samhället och har bidragit 

till att storstäder värderas högre (Parment, Dyhre & Lutz 2017; Parment 2016). Många TV-

serier utspelar sig i storstäder och skildrar storstäder i en positiv bemärkelse som präglas av 

kultur, mångfald och karriärmöjligheter. Negativa delar med att bo i storstäder lyfts inte i 

samma utsträckning. Landsbygden och mindre orter framställs ofta i populärkulturen som bak-

åtsträvande och händelselösa. Det skapar negativa associationer för allmänheten och skrämmer 

bort yngre generationer, vilket i sin tur kan leda till urbanisering och problem på arbetsmark-

naden. 

3.2.1 En ökad medvetenhet hos yngre generationer  

Parment (2016) hävdar att det skett en viss maktförskjutning mellan äldre och yngre generat-

ioner. Förr var det vanligt att unga såg upp till sina föräldrars generation, vilket speglade deras 

värderingar (Trondman 2009). Det ansågs vara en nödvändighet att ta efter äldre generationer 

för att bli accepterad i samhället och göra framsteg i karriären. För att uppfattas mer auktoritära 

kunde unga medarbetare exempelvis ta efter äldre kollegors klädstilar. Trondman (2009) för-

klarar att det är ett beteende som i viss mån finns kvar idag, men att det även där har skett en 

viss förskjutning. Nuförtiden är det mer förekommande att föräldrarna anpassar sig efter bar-

nens generation när det kommer till fritidsaktiviteter, livsstilar och klädstilar. Parment (2016) 

menar att det delvis kan grunda sig i att barn har fått mer makt i hemmet. De får, i större ut-

sträckning, vara delaktiga i familjens beslutsfattande vilket inte alltid har varit en självklarhet. 

För några decennier sedan ansågs barn inte vara kapabla till att fatta familjerelaterade beslut. 

En förändring som skett i samhället är friheten att själv få välja skola. Det bidrar till att det 

skapas diskussioner i hemmen kring karriärval redan i ung ålder.  
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Maktförskjutningen har även lett till att unga talanger tar för sig mer än tidigare på arbetsmark-

naden (Parment 2016; Ng, Schweitzer & Lyons 2010). Redan på arbetsintervjuer har arbetsgi-

vare upplevt att den yngre generationen tar kommando över intervjun (Ng, Schweitzer & Lyons 

2010). Centrala frågor handlar ofta om karriärutveckling och individuell utveckling. Ett annat 

exempel är att unga chefer kan ifrågasätta varför lönen inte är densamma som sina äldre kolle-

gors. Parment (2016) menar att det kan tyckas vara “oförskämt” att kräva samma lön då ök-

ningen har skett över tid och är en belöning för möda. Samtidigt kan prestationsnivån anses 

vara likvärdig med de äldre kollegorna. Risken med att inte höja lönenivån i en sådan situation, 

är att unga talanger tenderar att söka sig vidare till andra jobb som har högre lön och bättre 

förmåner (Parment 2016; Ng, Schweitzer & Lyons 2010). ”Är man högpresterande så förväntar 

man sig att det fångas upp i arbetslivet, på samma sätt som det har gjorts i skolan” (Parment 

2016, 71).  

3.2.2 Vikten av att blicka bakåt för att kunna se framåt 

För att förstå varför generationer agerar på ett visst sätt anser vi det vara av vikt att lyfta bakom-

liggande faktorer. Generellt för generationer är att de formas av samhället och familjeförhål-

landen. Jin och Rounds (2012) menar att värderingar även påverkas av mognad, personlighet 

samt individuella mål och att det inte behöver vara en fråga om generationer utan snarare om 

ålder. Därmed kan det vara svårt att generalisera olika generationer eftersom värderingar kan 

hänga ihop med att man är yngre och oerfaren. Enligt Parment (2016) finns det generella skill-

nader för hur olika generationer agerar i och med att samhället utvecklas. Vi anser att båda 

resonemangen är rimliga och att det ena inte utesluter det andra. Det är således naturligt att 

generationers attityder, värderingar och beteenden förändras över tid och formas i samklang 

med samhället, men att det även formas beroende på yrkesval, mognad och erfarenhet.  

En annan aspekt vi valt att lyfta är att organisationer i mindre städer får svårare att konkurrera 

på arbetsmarknaden i och med urbaniseringen. Storstäder framställs i populärkulturen som ide-

alsamhällen, vilket kan påverka arbetsgivare på mindre orter i en negativ riktning. I enkätun-

dersökningen har vi därför valt att undersöka huruvida storstäder lockar de yngre generation-

erna i valet av arbetsgivare och framtida karriär.   

 

Specifika drag för generation Y och Z är att de har stort engagemang och vill sticka ut i mäng-

den. Fokus på att vara högpresterande härstammar från uppväxten genom att man i tidig ålder 

blivit involverad i beslutsfattande och uppmuntrad till självförverkligande. Avsikten med att 
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ge sina barn uppmuntran grundas i kärlek och viljan av att ge en ökad självkänsla. Tvärtom kan 

det nog snarare få en motsatt effekt och istället bidra till en känsla av prestationsångest. Pressen 

på att prestera kan även beror på det ökade kravet från samhället att det krävs eftergymnasial 

utbildning i större utsträckning för att få ett bra arbete. Vidare förklarar teorin att yngre gene-

rationer i jämförelse med tidigare har mer valmöjligheter när det kommer till att pröva olika 

utbildningar och karriärval. Detta bidrar till en ökad medvetenhet vid val av arbetsgivare och 

bransch. Således kan det även göra unga medarbetare mer kräsna vilket gör att de ställer ökade 

krav på arbetsgivare.  

3.3 Vad unga medarbetare söker hos arbetsgivare 
Uttrycket employer branding myntades under slutet av 90-talet men innebörden av det har fun-

nits längre än så (Rosethorn 2009). Definitionen av employer branding är “the package of 

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

the employing company” (Ambler & Barrow 1996, 187). Det vill säga de funktionella, ekono-

miska och psykologiska fördelar som tillhandahålls vid anställning och som förknippas med 

arbetsgivaren (Tanwar & Prasad 2016; Backhaus 2014; Rosethorn 2009). Fördelarna kan inne-

bära bättre lön, status och förmåner samt karriärmöjligheter (Drury 2016; Rosethorn 2009). En 

stark organisationskultur ses ofta som en fördel. Arbetsgivarvarumärket kan därmed ses som 

en kombination av marknadsföring och personalhantering (Tanwar & Prasad 2016). Arbetet 

med att stärka organisationers varumärke har länge handlat om att utveckla de produkter och 

tjänster som säljs, men under senare år har man även börjat satsa på sina mänskliga resurser i 

organisationen (Tanwar & Prasad 2016; Backhaus 2014). En stor bidragande faktor är att ar-

betsgivare börjat inse vikten av att attrahera bra arbetskraft (Tanwar & Prasad 2016). Den 

största skillnaden mellan produktvarumärke och arbetsgivarvarumärke är att produktvarumär-

ket marknadsför produkter/tjänster i syfte att väcka ett intresse utanför företaget (Tanwar & 

Prasad 2016; Backhaus 2014). Arbetsgivarvarumärket syftar till att marknadsföra företagets 

värderingar och vilka arbetsmässiga fördelar som tillhandahålls för medarbetarna. Målgruppen 

är således potentiella medarbetare och syftet är att väcka intresse för företagets insida.  

 

Ett starkt arbetsgivarvarumärke innebär även att ta vara på de medarbetare som finns i organi-

sationen och arbetar för att de ska stanna kvar på företaget (ibid.). I synnerhet talanger som 

besitter toppkompetens och eventuellt är benägna att se sig om efter arbetsgivare som erbjuder 

mer karriärmöjligheter. Enligt Tanwar och Prasad (2016) växer intresset för arbetsgivaren om 
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de erbjuder kompetensutveckling som bidrar till personlig utveckling.  Backhaus (2014) menar 

att det finns relativt lite vetenskaplig forskning om hur man stärker sitt arbetsgivarvarumärke 

och att det fortfarande tillkommer ny forskning. Enligt Rampl och Kenning (2014) har forsk-

ningen ökat i takt med att intresset för att locka och behålla medarbetare har blivit en större och 

mer central punkt inom organisationer. Drury (2016) förklarar att det är enkelt att ta reda på 

grundläggande information om ett arbete; lön, villkor eller organisationens bakgrund. Arbets-

givarvarumärket hjälper den arbetssökande att få en inblick i hur företaget är som arbetsgivare. 

Befintliga medarbetare är en viktig del av arbetsgivarvarumärket eftersom de visar en bild av 

hur det är att faktiskt vara anställd på företaget (Rampl & Kenning 2014). Om en arbetsplats 

anses vara attraktiv av befintliga anställda förstärker det den positiva bilden av företagets ar-

betsgivarvarumärke och gör att de sticker ut på arbetsmarknaden (Tanwar & Prasad 2016). 

Därmed kan arbetsgivarvarumärket stärkas genom att man satsar på sina medarbetare samt 

visar vilka karriärmöjligheter som finns inom företaget.   

 

Det som utmärker de yngre generationerna i arbetslivet är att egna värderingar och menings-

fullhet i hög grad styr karriärval (Parment 2016; Ng, Schweitzer & Lyons 2010). Många nyex-

aminerade studenter i generation Y har kommit ut i arbetslivet i en tid av lågkonjunktur (Par-

ment 2016). Trots det nöjer de sig inte med att befinna sig på en arbetsplats som inte känns 

tillfredsställande utan söker sig till andra arbeten, byter inriktning eller startar eget företag. 

Roseberry-Mckibbin (2017) anser att generation Z är mer tävlingsinriktade och drivna än de 

äldre generationerna. Generation Y anses värdesatta samarbete för att växa gemensamt inom 

företaget. Men enligt Roseberry-McKibbin (2017) har generation Z en vision om att växa in-

dividuellt för att nå självständig framgång. Således anses de vara oberoende av andra men även 

mer medvetna om sina karriärval. Vidare förklaras att de är praktiskt lagda vilket gör dem 

otåliga, teori och forskning intresserar inte, utan de vill se den praktiska delen direkt för att 

kunna skapa intresse.  

 

En studie av Jin och Rounds (2012) visade att högskolestudenter historiskt sett har mer känslo-

mässiga värderingar i arbetslivet men att dessa trappas ned och ersätts med yttre, mer praktiska 

värderingar under arbetsåren. De som är yngre och fortfarande studerar präglas av nyfikenheten 

i att utforska möjliga livsriktningar både karriärmässigt och i privatlivet. Människan anses ha 

ett behov av att pröva olika roller och typer av arbetsuppgifter innan de når fullständig mognad 

och hittar sin identitet. Vidare diskuterar Jin och Rounds (2012) huruvida studenters ideala bild 



  

  21 
 

av arbetslivet grundar sig i att de inte alltid hunnit uppleva arbetslivet innan studietiden. Dagens 

ungdomar har förhoppningar om att nå självförverkligande men möts ofta av arbetslivets tuffa 

verklighet (Rosethorn 2009). När de möts av verkligheten skapas en större förståelse för vad 

som är rimligt på arbetsmarknaden och bygger utifrån det upp mål om hur de vill klättra i 

karriärstegen (Jin & Rounds 2012). Genom att utveckla sina framtida karriärmål från idealism 

till realism sker även en ökad medvetenhet om vilken status en arbetsplats ger.  

3.3.1 Arbetsgivarvarumärke: ett verktyg för att attrahera nya medarbetare 

Teorin om arbetsgivarvarumärke utgör grunden för vårt arbete och förklarar hur allmänheten 

ser på organisationer som arbetsgivare. Detta genom att lyfta positiva egenskaper i syfte att 

attrahera rätt medarbetare. Det mest grundläggande för att stärka arbetsgivarvarumärket är att 

arbetsgivaren är införstådd med vad arbetsgivarvarumärket fyller för funktion och hur det kan 

användas för att attrahera nya medarbetare.   

 

Vår studie är fokuserad på att undersöka vilka av arbetsgivarvarumärkets funktionella, ekono-

miska och psykologiska fördelar studenter prioriterar vid val av framtida arbetsgivare. Enligt 

teorin värdesätter de yngre generationerna personlig utveckling och meningsfullhet. Medan 

arbetsgivare som erbjuder hög lön och status betraktas mer attraktiva för äldre generationer. 

För att pröva teorin har respondenterna fått ange vilka fördelar som är viktiga vid val av arbets-

givare. Således för att veta vilka egenskaper arbetsgivare kan lyfta för att attrahera unga med-

arbetare. Enligt Jin och Rounds (2012) argumentation kan värderingar om status och höga löner 

vara en fråga om mognad och erfarenhet i karriären, snarare än en generationsfråga. Sett ur ett 

historiskt perspektiv har mognad och erfarenhet påverkat värderingar i arbetslivet. Vi anser det 

vara rimligt att status och lön är något som blir allt viktigare med åren, eftersom man känner 

sig mer bekväm i sin yrkesroll och därmed förväntar sig större belöningar. Svårigheten med att 

forska om generationer, i synnerhet om de är i början av karriären, är att teorin kan förändras 

med åren. Forskningen kan således inte med säkerhet säga hur framtiden kommer att se ut. 

Eftersom befintliga medarbetare spelar en tillsynes viktig roll i arbetsgivarvarumärket har vi 

även valt att ta reda på om studenterna känner någon som arbetar på regionen för att se hur det 

påverkar deras uppfattning.  

3.4 Fördelar med ett starkt arbetsgivarvarumärke 
En potentiell medarbetare kan utifrån arbetsgivarvarumärket bestämma om det stämmer över-

ens med individuella önskemål eller egenskaper (Rampl & Kenning 2014). Det är viktigt att 
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företag är transparenta med vilka värderingar de har för att väcka intresse och rekrytera arbets-

kraft som delar samma värderingar. Om medarbetare med liknande värderingar kommer in i en 

organisation, förstärks företagets värderingar och arbetsgivarvarumärke även på lång sikt (Tan-

war & Prasad 2016; Rampl & Kenning 2014). Genom att lyfta arbetsgivarvarumärkets positiva 

egenskaper kan organisationer skapa förtroende och ge ett gott intryck vilket i sin tur kan göra 

att de uppfattas mer attraktiva (Rampl & Kenning 2014).   

 

I och med att konkurrensen har ökat på arbetsmarknaden har det blivit viktigare för arbetsgivare 

att locka och behålla de bästa medarbetarna (Tanwar & Prasad 2016; Rosethorn 2009; Sennett 

1998). Tanwar och Prasad (2016) förklarar att många branscher, framförallt inom IT, genererar 

enorm tillväxt på marknaden vilket ökar möjligheterna till nyrekrytering. Anställda byter där-

med jobb i större utsträckning, så kallat job hopping, vilket medför ett högre krav på organi-

sationers arbetsgivarvarumärke. I en nordamerikansk forskningspublikation om studenters vär-

deringar inför arbetslivet, framkom det att bara hälften av de tillfrågade kunde tänka sig att 

stanna inom en och samma organisation under en hel karriär (Ng, Schweitzer & Lyons 2010). 

Företagets sociala engagemang visade sig vara avgörande faktorer för många unga i valet av 

arbetsgivare. För de som inte ansåg att socialt ansvar spelar en avgörande roll handlar det inte 

om att personen i fråga inte värderar socialt ansvar, utan snarare om ovissheten gällande hur 

man kan bistå. Ng, Schweitzer och Lyons (2010) menar att det därmed finns stora möjligheter 

för arbetsgivare att attrahera yngre generationer genom att dra nytta av det sociala ansvaret 

samt engagera nya medarbetare i meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter.  

 

Det är viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare för att locka medarbetare med hög kompetens 

som delar företagets värderingar (Tanwar & Prasad 2016; Backhaus 2014; Rosethorn 2009). 

På samma sätt attraheras högkvalificerade medarbetare till framgångsrika företag som har för-

delaktiga villkor och större utvecklingsmöjligheter. Hög kompetens bland medarbetare gynnar 

inte bara organisationen utan även branschen och samhället (Rosethorn 2009). Detta eftersom 

kompetenta medarbetare är viktiga byggstenar och en förutsättning för organisationers tillväxt 

(Parment, Dyhre & Lutz 2017). Genom att investera i sin personal kan ett företag vinna unika 

och långsiktiga konkurrensfördelar som inte går att imitera, eftersom det är svårt att imitera 

mänskliga resurser och hög kompetens (Tanwar & Prasad 2016; Backhaus 2014). Genom att 

urskilja organisationers arbetsgivarvarumärke kan arbetsgivare själva se vad som skiljer dem 

från sina konkurrenter och utifrån det arbeta med förbättringsåtgärder (Rampl & Kenning 
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2014). Enligt Rosethorn (2009) är det lönsamt att ha ett attraktivt arbetsgivarvarumärke som 

erbjuder stora karriärmöjligheter. Faktum är att de organisationer som har etablerat ett starkt 

arbetsgivarvarumärke, får många kvalificerade sökande trots att de i många fall erbjuder lägre 

löner (Parment, Dyhre & Lutz 2017; Rosethorn 2009). De som besitter hög kompetens inom 

ett område attraheras istället av möjligheter till karriärutveckling. Det ger konkurrensfördelar 

som innebär att man inte behöver locka medarbetare med högre löner.    

 

Vidare förklarar Drury (2016) att det kan vara svårt för arbetssökande att få fram sina bästa 

sidor samt ge en fullständig presentation om kompetenser, kvalifikationer och tidigare arbets-

erfarenheter. Med hjälp av ett starkt arbetsgivarvarumärke och en tydlig anställningsprofil kan 

företaget lyfta vilka kvalifikationer som krävs och vilken kompetens som förväntas. Utifrån det 

kan den arbetssökande bestämma om det är lämpligt att söka arbetet eller inte. Förutfattade 

meningar om en organisation kan vara anledningen till varför färre söker sig dit. Genom att 

dela information om verksamheten syns organisationen mer för potentiella medarbetare och 

ökar sina chanser att bli ett attraktivt alternativ på arbetsmarknaden. 

 

Intresset för att stärka sitt arbetsgivarvarumärke har växt eftersom organisationer insett att de 

anställda utgör en stor del av företagets tillgångar, skapar mervärde för företaget och därmed 

är en stor del av deras framgång (Tanwar & Prasad 2016; Backhaus 2014). De företag som 

byggt upp sitt varumärke med medarbetarna som en central resurs har många gånger varit de 

mest attraktiva arbetsgivarna på arbetsmarknaden (Rosethorn 2009). Genom åren har de 

känslomässiga aspekterna blivit en allt viktigare del för arbetssökande än vad det har varit ti-

digare, vilket har medfört en större medvetenhet bland såväl arbetsgivare som arbetssökande. 

Därav har medarbetares upplevelser och trivselfaktor blivit en större del av företagens strate-

giska prioriteringar. Enligt Rosethorn (2009) är det viktigt att skapa ett arbetsgivarvarumärke 

som håller på lång sikt och som inte stannar vid nyrekryteringar. Inte minst har det stor bety-

delse för att stärka arbetsgivarvarumärket då många anställningar bottnar i relationsskapande 

(Parment, Dyhre & Lutz 2017; Drury 2016).  Enligt Parment, Dyhre och Lutz (2017) förmedlas 

upp till sju av tio rekryteringar via personliga kontaktnät, det visar att ett gott rykte bidrar till 

att fler söker arbete inom organisationen. Har företaget ett gott rykte om att vara en bra arbets-

givare, skapas goda förutsättningar för att vara konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden (Tan-

war & Prasad 2016; Drury 2016). Om arbetssökande har hört bra saker om en arbetsgivare ökar 

därmed chansen för att de blir ett förstahandsval.   
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3.4.1 Metoder för att stärka arbetsgivarvarumärket  

Genom att investera i åtgärder som stärker arbetsgivarvarumärket kan företag forma ett djupare 

värde, skilja sig från sina konkurrenter samt utstråla positiva känslor till arbetssökande (Drury 

2016). Exempel på sådana aktiviteter kan vara att delta i mässor, vara aktiva i nätverk med 

alumner samt upprätthålla en tydlig webbplats som riktar sig mot karriärer inom företaget. Det 

kan även vara fördelaktigt att erbjuda praktikplatser samt göra reklam i olika företagstidningar. 

Dessa aktiviteter kräver dock både tid och resurser, därför är det viktigt att utvärdera vilka 

åtgärder som lockar rätt målkandidater. Lämpligt är även att noggrant se ut målkandidater. 

Fokus ska läggas på sådant som gör organisationen mer attraktiv för potentiella medarbetare 

(Parment, Dyhre & Lutz 2017; Drury 2016). Vidare kan man även locka nya potentiella med-

arbetare genom att marknadsföra möjligheter till utbildningar som även ger personlig utveckl-

ing (Tanwar & Prasad 2016; Backhaus 2014). 

 

För att kunna upprätthålla ett starkt arbetsgivarvarumärke är det viktigt att organisationen upp-

fattas som attraktiv från början, men även att man arbetar aktivt med att ständigt nå ut till 

potentiella medarbetare som matchar organisationens ändamål (Rosethorn 2009). Organisat-

ioner som försörjer sig inom vården behöver exempelvis attrahera medarbetare som besitter 

rätt kunskaper. Medarbetarna är en stor del av arbetsgivarvarumärket och därför kan det även 

vara av vikt att anställa rätt personer som kan stärka varumärket ytterligare. Vidare förklarar 

Rosethorn (2009) att det under de senaste åren lagts mer fokus på att anställa medarbetare som 

gör dem till en attraktivare arbetsplats. Vilket har lett till mindre fokus på att det ska finnas en 

röd tråd genom organisationers mål, kultur samt interaktionen mellan medarbetare. Granberg 

och Ohlsson (2018) anser dock att den kulturella gemenskapen bidrar till engagemang och 

deltagande på arbetsplatsen. Ett större deltagande kan i sin tur bidra till att man utbyter kunskap 

med varandra samt skapar en meningsfullhet på arbetsplatsen.  

 

Arbetsgivarvarumärket kan även förstärkas genom att framhäva och främja organisations-

kulturen där medlemmarna delar samma värderingar som företaget (Tanwar & Prasad 2016). 

Många arbetsgivare som upplevs attraktiva, har ett så kallat “inifrån-och-ut-perspektiv”, där 

strategin är väl förankrad i värderingar och organisationskultur (Parment, Dyhre & Lutz 2017). 

Enligt Tanwar och Prasad (2016) gör det organisationen konkurrenskraftig eftersom kulturen 

är unik för varje arbetsplats vilket kan få dem att sticka ut på marknaden. Det kan även bidra 
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till en ökad arbetsnöjdhet. Tidigare var en vanlig förbättringsmetod av arbetsgivarvarumärket 

att kommunicera ut en önskad bild om hur företaget ville uppfattas, vilket inte alltid stämde 

överens med verkligheten (Parment, Dyhre & Lutz 2017). Problemet med att framhäva en fel-

aktig bild av organisationen är att verkligheten kommer ikapp, vilket i sin tur kan skapa miss-

nöje hos nya medarbetare. 

3.4.2 Hur sociala medier kan stärka arbetsgivarvarumärket   

Med tanke på all digitalisering som just nu pågår globalt, dominerar sociala medier och fyller 

för många en stor roll i vardagen (Freer 2011). De yngre generationerna, i synnerhet generation 

Z, har växt upp i en tekniskt modern tid vilket har gjort dem tekniskt orienterade. De har en 

tendens att skapa större intresse för det visuella och använder sig gärna av sociala medier för 

att få information. Det medför att arbetsgivare behöver använda nya strategier för att fånga 

deras intresse (Roseberry-Mckibbin 2017). Valet av sysselsättning baseras oftast på hur väl 

man känner igen en organisations varumärke. Det kan därför vara ett bra alternativ att använda 

sociala medier för att stärka företagets arbetsgivarvarumärke. På så sätt når man enkelt ut till 

fler människor och kan väcka intresse hos sina målkandidater. Inom tjänstesektorn är förbruk-

ning av sociala medier extra hög eftersom det är ett stabilt verktyg för att kunna hålla internat-

ionell kontakt. 

 

Sociala medier ställer nya krav på arbetsgivare då det erbjuder ett flöde av kommersiell inform-

ation (Rosethorn 2009). Således är det lättare för arbetssökande att välja mellan olika arbetsgi-

vare baserat på vad som är intressant och betydelsefullt för dem. Om man inte syns blir man 

därför inte heller ett alternativ på arbetsmarknaden. Genom att som företag vara aktiv på sociala 

medier kan man tillhandahålla information och engagemang samt lyfta de egenskaper som gör 

företaget attraktivt som arbetsplats. På så vis ges en inblick av hur arbetsmiljön ser ut inifrån 

organisationen. Förutom att locka kandidater kan det även skapa en förståelse för vilka kun-

skaper som krävs på arbetsplatsen (Freer 2011). Enligt Granberg och Ohlsson (2018) motiveras 

människor av bekräftelsen för att de besitter rätt kunskaper för att klara specifika arbetsmo-

ment. 

  

För att kunna använda sociala medier som en strategi för stärkandet av arbetsgivarvarumärket 

förutsätter det att man skapar intresse och engagemang på långt sikt (Freer 2011). Det är även 

viktigt att informationsflödet är högst relevant för organisationen för att lyckas nå ut till rätt 
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målgrupp och försäkra sig om att man sänder ut rätt budskap. Därmed kan det vara fördelaktigt 

att låta den som är ansvarig för marknadsföringen ta hand om företagets sociala medier. Par-

ment, Dyhre och Lutz (2017) och Freer (2011) föreslår även att man kan engagera medarbe-

tarna i organisationens sociala medier samt uppmuntra dem att sprida information genom sina 

egna sociala medier. Företagsartiklar som publiceras i medarbetares flöde får i regel åtta gånger 

så stort genomslag, jämfört med om informationen hade delats från företagets egna kanaler 

(Parment, Dyhre & Lutz 2017). Organisationer bör därför göra det enkelt för medarbetare att 

dela information genom att exempelvis ge tillgång till artiklar med positivt innehåll. De med-

arbetare som besitter särskild kompetens har större möjlighet att nå ut till andra inom samma 

yrkesområde. Det kan sålunda vara gynnsamt att nyttja medarbetares kontaktyta för att locka 

rätt målgrupp. Parment, Dyhre och Lutz (2017) menar dock att det kan leda till badwill om 

medarbetaren som agerar ansiktet utåt, inte är trovärdiga.  

 

Det är viktigt att arbetsgivarvarumärket speglar organisationens kultur och arbetssätt (Parment, 

Dyhre & Lutz 2017; Tanwar & Prasad 2016; Rosethorn 2009). Genom att vara transparant 

attraheras önskade målkandidater som besitter rätt kompetens och risken för att de har felaktiga 

förväntningar på arbetsplatsen reduceras. Därmed är det även viktigt att befintliga anställda 

stannar i den organisationskultur som visas utåt och att man som arbetsgivare aktivt arbetar 

med att förstärka den (Tanwar & Prasad 2016). Över Internet och sociala medier sker utveckl-

ingen snabbt (Freer 2011). Därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad om hur den övriga 

marknaden ser ut för att ständigt kunna förbättra sig och fortsätta vara intressant. 

3.4.3 En attraktivare arbetsgivare 

I ovanstående avsnitt har vi samlat teori om varför det är fördelaktigt att ha ett starkt arbetsgi-

varvarumärke och hur organisationer kan arbeta för att förbättra det. Enligt teorin är förutsätt-

ningarna för att kunna upprätthålla ett starkt arbetsgivarvarumärke att arbetsgivaren uppfattas 

som attraktiv från början. I enkäten frågar vi därför om studenterna tycker att Region Kalmar 

län är en relevant arbetsgivare för deras utbildning och om de kan tänka sig att söka arbete hos 

dem efter studietiden. Ett starkt arbetsgivarvarumärke skapar konkurrensfördelar eftersom det 

är svårt att imitera kompetens. Det är därför relevant att locka rätt medarbetare genom att lyfta 

organisationens mål och värderingar. Eftersom värderingar tillsynes skiljer sig beroende på 

vilken generation man tillhör och vilken bransch man riktar sig mot är det viktigt för arbetsgi-

vare att anpassa sitt arbetsgivarvarumärke till den målgrupp de vill attrahera. Således är det 
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även viktigt att avsätta resurser för att stärka arbetsgivarvarumärket och noggrant utvärdera 

vilka aktiviteter som kan tänkas ge bäst utfall. Ett exempel är att satsa på sociala medier ef-

tersom det, i många fall har blivit en stor del av vardagen. I enkätundersökningen tar vi reda på 

om studenter nyttjar sociala medier för att bilda sig en uppfattning om potentiella arbetsgivare. 

Vidare har vi ställt en fråga om hur de föredrar att skapa kontakt med arbetsgivare, där sociala 

medier är ett av alternativen. Eftersom igenkännandet av arbetsgivarvarumärket kan ha en på-

verkan i valet av sysselsättning, har vi även frågat om studenterna har tidigare arbetserfaren-

heter av Region Kalmar län i form av anställning eller praktik. Därefter har vi ställt en följd-

fråga om huruvida det har påverkat deras bild av regionen positivt eller negativt.  

 

För organisationer med ett gott rykte inom en viss yrkeskategori, kommer ansökningar från de 

bästa kandidaterna in per automatik. Högpresterande medarbetare dras till organisationer som 

upplevs attraktiva och framgångsrika. Följaktligen kan det anses vara attraktivt att få arbeta 

med de skickligaste medarbetarna inom samma bransch, vilket kan attrahera fler högkompe-

tenta medarbetare. Vårt antagande är att framgångsrika arbetsgivare inom exempelvis IT an-

vänder det senaste inom teknik. I sin tur kan modern teknik påverka hur attraktiv arbetsgivaren 

upplevs. Vi har därför valt att undersöka det i enkätundersökningen.  

Många yrken, däribland IT, har haft en enorm tillväxt på arbetsmarknaden vilket gjort att ef-

terfrågan på målkandidater har ökat. För många arbetsgivare kan det vara svårt att attrahera rätt 

sökande, i synnerhet för arbetsgivare belägna på mindre orter. Att lyckas locka högpresterande 

medarbetare kan göra skillnad för organisationsutvecklingen och dessutom leda till konkur-

rensfördelar. Dels genom arbetsprestation men också för att de kan locka andra högpresterande 

medarbetare inom samma yrkeskategori. Genom att framhäva befintliga medarbetare kan sö-

kande få en inblick i hur det är att vara anställd inom organisationen. 
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4 Resultat och analys: Region Kalmar län, framtidens 

arbetsgivare? 

I fjärde avsnittet redovisas resultatet av enkätundersökningen. Vi analyserar huruvida det styr-

ker eller bestrider teorin kring fenomenet, samt lyfter våra tolkningar av insamlad data. Ef-

tersom Region Kalmar län upplever en större problematik med att attrahera IT-studenter än 

vårdstudenter har vi även valt att analysera hur respondenterna svarat beroende på utbild-

ningsinriktning. 

4.1 Svarsfrekvens 
Av respondenterna har 37 procent angett att de är 19-23 år (generation Z), 58 procent att de är 

24-39 år (generation Y) och fem procent att de är 40 år eller äldre. 68 procent av respondenterna 

är studenter inom vård och 32 procent studenter inom IT. (Se frekvenstabell i bilaga V och 

fördelningen mellan ålder och inriktning i bilaga III).  

4.2 De yngre generationernas värderingar i arbetslivet 
Respondenterna fick svara på vilka värderingar som är avgörande vid val av arbetsgivare och 

svaren kategoriserades sedan utifrån ålder (se tabell 1 i bilaga VII). De värderingar som listades 

var: möjlighet till personlig utveckling, karriärmöjligheter, hög lön, hög status, att arbetsplat-

sens värderingar stämmer överens med egna, gemenskap, arbete som skapar meningsfullhet, 

det senaste inom modern teknik, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter, bra förmåner 

samt trygga arbetsvillkor. Studenter mellan 19-23 år har svarat att följande värderingar varit 

mest avgörande: personlig utveckling, karriärmöjligheter, hög lön, att arbetsplatsen har samma 

värderingar som studenterna själva, gemenskap, bra förmåner och trygga arbetsvillkor. Studen-

ter mellan 24-39 år har svarat att de viktigaste värderingarna för dem är personlig utveckling, 

karriärmöjligheter, överensstämmande värderingar, gemenskap, meningsfullhet, intressanta 

och utvecklande arbetsuppgifter samt trygga arbetsvillkor. Studenter som är 40 år eller äldre 

har svarat att de tycker bra förmåner och trygga arbetsvillkor är viktigast. 

  

Respondenterna fick även rangordna från 1-5 vad de anser är viktigast på sin framtida arbets-

plats av alternativen: personlig utveckling, meningsfullhet, karriärmöjligheter, hög lön 

och  värderingar som stämmer överens med deras egna (se tabell 2 i bilaga VII). Svaren visar 
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att studenter mellan 19-23 år anser att den personliga utvecklingen är den mest avgörande fak-

torn. Många har även svarat att det är viktigt att arbetsplatsen bidrar till att skapa meningsfull-

het. Det har även värderats högt att arbetsplatsen erbjuder en hög lön, många har tagit det som 

sin näst viktigaste faktor. På fjärde plats har de flesta valt karriärmöjligheter och det minst 

viktiga har varit att arbetsplatsen delar samma värderingar som dem. Vad gäller respondenterna 

mellan 24-39 år har även de svarat att personlig utveckling och meningsfullhet är mest bety-

delsefullt. Många av dem har även valt hög lön som näst prioriterad faktor. Vi kan dock se att 

några har placerat hög lön som sin fjärde viktigaste faktor. Som minst viktigt har de flesta valt 

karriärmöjligheter följt av att arbetsplatsen delar samma värderingar som dem. Vi kan därför 

inte se att det styrker Ng, Schweitzer och Lyons (2010) teori om att unga medarbetare priori-

terar arbetsgivare med överensstämmande värderingar. Respondenterna som är 40 år eller äldre 

har svarat att personlig utveckling och meningsfullhet är mest prioriterat på sin framtida ar-

betsplats. Det som varit minst viktigt är även här att arbetsplatsens värderingar överensstämmer 

med egna värderingar.  

  

I enkätundersökningen ställdes frågan om studenters uppfattningar om Region Kalmar län som 

arbetsgivare. Här återgavs alternativen från ovanstående fråga om avgörande värderingar i ar-

betslivet: möjlighet till personlig utveckling, karriärmöjligheter, hög lön, hög status, att ar-

betsplatsens värderingar stämmer överens med egna, gemenskap, arbete som skapar menings-

fullhet, det senaste inom modern teknik, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter, bra för-

måner samt trygga arbetsvillkor. Bland respondenternas svar finns ingen märkbar skillnad vid 

kategorisering av ålder. Det alternativ som ansågs stämma mest överens med deras uppfatt-

ningar var att arbete inom Region Kalmar län skapar meningsfullhet (se tabell 3 i bilaga VII). 

Många förknippade även arbete inom regionen med karriärmöjligheter, gemenskap samt trygga 

arbetsvillkor. Studenter mellan 19-39 år har även svarat att de delvis tror att regionen erbjuder 

intressanta och utvecklande arbetsuppgifter. Studenter från 24 år och äldre tror delvis att reg-

ionens värderingar stämmer överens med deras egna. Majoriteten av samtliga respondenter har 

svarat att de inte tror att regionen erbjuder en hög lön. 

 

De yngre generationerna vill ha allt på en gång 

Parment (2016) och Rosethorn (2009) lyfter att generation Y och Z skiljer sig från tidigare 

generationer genom att behovet av status och hög lön inte längre är lika centralt vid valet av 

arbetsgivare. Istället prioriteras meningsfullhet och självförverkligande. Utifrån enkätsvaren 
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kan vi se att de viktigaste faktorerna vid val av arbetsgivare för generation Y och Z, är att 

arbetsplatsen erbjuder personlig utveckling och skapar meningsfullhet. Det stärker Granberg 

och Ohlssons (2018) teori om att personlig utveckling är något som verkar motiverande i ar-

betslivet. Det stärker även Parments (2016) och Rosethorns (2009) teori om att yngre generat-

ioner tycker det är viktigt att utvecklas i arbetet. Därmed bör arbetsgivare lyfta karriärmöjlig-

heter och hur deras medarbetare kan utvecklas inom verksamheten. Generellt har unga medar-

betare svarat att flera av faktorerna är avgörande vid val av arbetsgivare, något som kan kopplas 

till teorin om att studenter vill ha allt på en gång (Parment 2016; Ng, Schweitzer & Lyons 

2010). Studenter som är 40 år eller äldre värderar karriärmöjligheter och hög lön vilket stödjer 

teorin om skillnader mellan generationernas värderingar. Men resultatet visar att de även vär-

derar meningsfullhet. Vi förutsätter att de respondenter som valt hög lön som minst viktigt inte 

nödvändigtvis tycker att det inte är viktigt. Vi tror fortfarande att det kan vara en avgörande 

faktor om man står mellan två jobb men att det inte är den huvudsakliga faktorn till varför man 

väljer att söka ett jobb.  

 

Vikten av att möta unga talangers förväntningar  

Enligt Jin och Rounds (2012) behöver värderingar i arbetslivet inte bero på generationers olik-

heter utan att det istället formas av arbetslivserfarenheter. Detta är ett rimligt resonemang ef-

tersom de flesta människor har en förhoppning om att åstadkomma något under karriären och 

att medarbetare som är i mitten av sin karriär känner högre press inför att lyckas. Således kan 

status och hög lön vara ett bevis på att framgång har uppnåtts. Därmed är medarbetare som har 

uppnått en viss lönestandard inte villiga att försämra sina villkor. Ng, Schweitzer och Lyons 

(2010) menar att studenter vanligtvis har realistiska förväntningar på sitt första jobb eftersom 

de är måna om att komma in på arbetsmarknaden och få arbetslivserfarenheter. Främsta fokus 

för studenter kan således vara att söka sig till arbetsgivare som i första hand kan ta vara på den 

kompetens de besitter. Vidare förväntar de sig att deras goda förmågor ska uppmärksammas. 

När unga talanger kommer in i organisationen bör arbetsgivare därför ta tillfället i akt att över-

träffa deras förväntningar. Genom att visa stort förtroende till medarbetare kan lojaliteten till 

arbetsgivaren öka. Därmed kan det vara av större vikt att matcha unga medarbetares förvänt-

ningar först efter att de har kommit in i organisationen och således göra dem lojala mot arbets-

givaren. Eftersom teorin säger att unga är otåliga och har bråttom med att klättra i karriären 

(Roseberry-Mckibbin 2017; Parment 2016) är sannolikheten stor att de söker sig till andra ar-

betsgivare om de upplever att de inte får utvecklas. 
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4.2.1 Att utvecklas individuellt eller i grupp 

Nedan i tabell 4 visas vad respondenterna anser vara den viktigaste drivkraften i framtida kar-

riärer beroende på ålder. Drygt 60 procent av studenterna mellan 19-23 år föredrar att växa 

individuellt för att nå självständig framgång, medan cirka 40 procent svarat att de tycker att 

samarbete i grupp är viktigare. Bland studenterna mellan 24-39 år har endast 35 procent svarat 

att de föredrar självständig framgång medan 65 procent svarat att de hellre prioriterar att nå 

framgång i grupp. Av respondenterna som var 40 år eller äldre har 65 procent svarat att det är 

viktigare att nå självständig framgång och 35 procent att nå gemensam framgång. 

 

 
Tabell 4: Huruvida drivkraften skiljer sig mellan generationerna 

  

Resultatet av enkätsvaren visar att studenterna som tillhör generation Z föredrar att växa indi-

viduellt för att nå självständig framgång, vilket även studenterna som är 40 år eller äldre har 

svarat. Studenterna som tillhör generation Y har svarat att de anser det vara viktigare att sam-

arbeta i grupp för att nå gemensam framgång inom företaget. Signifikanstest 1 (se bilaga VI) 

visar dock att det inte finns signifikanta skillnader mellan generation Y och Z. Det innebär att 

skillnaderna i resultatet likväl skulle kunna vara slumpartade. Svaren i enkätundersökningen 

gällande skillnader i drivkrafter mellan generationerna visar att det kan finnas vissa skillnader 

mellan generationer i enlighet med Roseberry-Mckibbins (2017) teori om att generation Y vill 

nå gemensam framgång och generation Z föredrar individuell framgång. Som tidigare nämnts 
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kan det grunda sig i att den yngsta generationen uppmuntrats till att nå individuella mål redan 

i tidig ålder. Det skulle även kunna grunda sig i att konkurrensen i såväl skolorna som i arbets-

livet har ökat. Konkurrensen har påverkat studenter från generation Z att bli mer tävlingsinrik-

tade och medvetna om hur de vill bygga sin karriär. Den yngsta generationen kan ha influerats 

mer av sociala medier i och med att tekniken blivit mer integrerad i vardagen och att använd-

ningen av sociala medier har ökat frekvent. I sociala medier kan man följa unga entreprenörer 

som når stora framgångar genom att “armbåga sig fram” i karriären och satsa på sin individuella 

utveckling. Därmed ser de större möjligheter att lyckas genom att arbeta självständigt och satsa 

på individuell framgång. 

 

4.2.2 Urbanisering 

I tabell 5 ställdes frågan om studenterna kan tänka sig att söka jobb inom regionala verksam-

heter i storstäder för att undersöka om de påverkas av urbanisering. Av de som kunde tänka sig 

att arbeta inom Region Kalmar län kunde ungefär 50 procent av de yngsta respondenterna (19-

23 år) även tänka sig att arbeta inom regioner i storstäder. Av studenter mellan 24-39 år som 

svarat att de kunde tänka sig att arbeta inom Region Kalmar län kunde ungefär 40 procent, mer 

eller mindre, tänka sig att arbeta inom regionala verksamheter i  storstäder. En av tre respon-

denter som är 40 år eller äldre kunde tänka sig att arbeta inom regionala verksamheter i stor-

städer. De personer som inte kunde tänka sig att arbeta inom Region Kalmar län kunde inte 

heller tänka sig att söka arbete inom regioner i storstäder. 

 

  
Tabell 5:  Hur många som kan tänka sig att arbeta inom regioner i storstäder i förhållande till de som 
kan tänka sig att arbeta inom Region Kalmar län baserat på ålder.  
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Resultatet visar därmed att ett flertal av studenterna som kan tänka sig att arbeta inom Region 

Kalmar län även kan tänka sig att arbeta inom regioner i storstäder. För de som inte kunde 

tänka sig att arbeta inom Region Kalmar län var det inte heller aktuellt att arbeta inom regionala 

verksamheter i storstäder. Därmed tycks Region Kalmar läns problematik med att rekrytera 

studenter inom specifika yrkesområden inte ha att göra med urbanisering. Detta kan snarare 

tyda på att studenterna generellt sett har en positiv bild av hur man arbetar inom Region Kalmar 

län. Resultatet visar att en större andel av de yngre respondenterna kan tänka sig att arbeta i 

storstäder jämfört med de som är äldre. Det stödjer till viss del Parment, Dyhre och Lutz (2017) 

teori om att bilden av att storstäder erbjuder karriärmöjligheter gör att mindre orter framställs 

som bakåtsträvande, vilket kan skrämma bort yngre generationer. Genom alla tider har unga 

påverkats mer av urbanisering i och med att de är mer influerade av populärkulturen. Vi tror 

däremot att skillnaden även kan grunda sig i att majoriteten av de som är äldre kan ha stadgat 

sig och börjat bilda egna familjer, vilket gör att de vill stanna kvar i länet.  

4.3 Skillnader i värderingar, uppfattningar och drivkrafter mellan 
utbildningsinriktningar  
Inför studien fanns tankar om att det kan finnas skillnader i värderingar och drivkrafter mellan 

IT och vård. Parment (2016) menar att värderingar i arbetslivet kan variera beroende på yrkes-

inriktning och att värderingar kan stärkas i homogena grupper. Vi har därför valt att se enkät-

frågorna utifrån perspektivet utbildningsinriktning. På frågan där respondenterna fick rang-

ordna från 1-5, av alternativen: personlig utveckling, meningsfullhet, karriärmöjligheter,  hög 

lön och  värderingar som stämmer överens med deras egna,  rankades en arbetsplats som er-

bjuder personlig utveckling högst, följt av att arbetsplatsen skapar meningsfullhet av IT-stu-

denterna (se tabell 6 i bilaga VII). Vårdstudenterna har svarat att den viktigaste faktorn för dem 

är meningsfullhet men även personlig utveckling var ett frekvent svar (se tabell 7 i bilaga VII). 

En annan viktig faktor för vårdstudenterna är att arbetsplatsen erbjuder hög lön. Majoriteten av 

respondenterna rangordnade “att arbetsplatsen har samma värderingar som dem själva”, som 

det minst viktiga alternativet. Svaren visar att gemenskap värderas högre bland vårdstudenterna 

i förhållande till IT-studenterna som angett att det är minst avgörande vid val av arbetsgivare. 

Vårdstudenterna har svarat att även trygga arbetsvillkor är avgörande. 

  

För att enkelt kunna jämföra studenters värderingar med uppfattningar av Region Kalmar län 

som arbetsgivare visar tabellerna 8 och 9 nedan både värderingar och uppfattningar utifrån 



  

  34 
 

utbildningsinriktning. Det som var minst avgörande för majoriteten respondenter är att arbets-

platsen ger hög status. IT-studenterna har svarat att det mest avgörande för dem är personlig 

utveckling, karriärmöjligheter och hög lön. Mindre avgörande faktorer är meningsfullhet och 

gemenskap. Det är intressant att IT-studenterna (i föregående fråga) rangordnat meningsfullhet 

som den näst viktigaste faktorn eftersom de samtidigt har svarat att det inte är särskilt avgö-

rande vid val av arbetsgivare. Vår tolkning är att IT-studenterna inte ser det som en avgörande 

faktor men att det fortfarande är viktigare än andra faktorer som exempelvis karriärmöjligheter 

och att arbetsplatsen delar deras värderingar. 

  

Även modern teknik värderas högt. Dock visade resultatet att de flesta av IT-studenterna inte 

har någon uppfattning om huruvida regionen erbjuder modern teknik inom arbetet. Region 

Kalmar län utger sig själva för att erbjuda modern teknik (Region Kalmar 2019b), vilket vård-

studenterna håller med om. Baserat på att fler vårdstudenter har arbetat eller praktiserat inom 

regionen borde de därav ha större inblick i verksamheten än IT-studenterna. Vi föreslår därför 

att Region Kalmar län ska vara tydliga i vilken typ av modern teknik som erbjuds i kommuni-

kation riktat till IT-studenter för att stärka deras arbetsgivarvarumärke. 

  

Svaren från vårdstudenterna visar att alla faktorer var avgörande för dem, förutom status och 

att arbetsplatsen använder det senaste inom modern teknik, till skillnad från studenter inom IT 

som var mer specifika. Eftersom cirka 93 procent av alla vårdstudenter tillhör generation Y 

eller Z, kopplar vi även detta till teorin om att unga vill ha allt på en gång. IT-studenterna har 

svarat att de delvis tror att Region Kalmar län är en arbetsplats som ger en känsla av gemenskap. 

De var inte lika övertygade om att arbete inom regionen innebär hög lön, status eller bra för-

måner. Vårdstudenterna har svarat att de uppfattar regionen som en arbetsplats som skapar 

meningsfullhet. De har svarat att de delvis tror att regionen erbjuder personlig utveckling, kar-

riärmöjligheter, gemenskap, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter, trygga arbetsvillkor 

samt att regionens värderingar stämmer överens med deras egna. Majoriteten av vårdstuden-

terna har svarat att deras uppfattning om Region Kalmar län är att de inte erbjuder höga löner. 

En stor andel av alla respondenter har valt hög lön som något av det mest avgörande vid val av 

arbetsgivare men inte rangordnat det högst. Även detta stärker teorin om att unga har realistiska 

förväntningar när det kommer till bland annat lönen på sitt första jobb. 
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Tabell 8: IT-studenters värderingar (ovan) och deras uppfattning av Region Kalmar län som 
arbetsgivare (nedan): (1) möjlighet till personlig utveckling (2) karriärmöjligheter (3) hög lön (4) med en arbetsplats 
som ger mig status (5)…att arbetsplatsens värderingar stämmer överens med mina egna (6) med gemenskap på arbetsplatsen 
(7) med ett arbete som skapar meningsfullhet för mig och samhället (8) att arbetsplatsen använder det senaste inom modern 
teknik (9) med intressanta och utvecklande arbetsuppgifter (10) med bra förmåner (11) med trygga arbetsvillkor 
 

 

 
Tabell 9: vårdstudenters värderingar (ovan) och deras uppfattning av Region Kalmar län som 
arbetsgivare (nedan): (1) möjlighet till personlig utveckling (2) karriärmöjligheter (3) hög lön (4) med en arbetsplats 
som ger mig status (5)…att arbetsplatsens värderingar stämmer överens med mina egna (6) med gemenskap på arbetsplatsen 
(7) med ett arbete som skapar meningsfullhet för mig och samhället (8) att arbetsplatsen använder det senaste inom modern 
teknik (9) med intressanta och utvecklande arbetsuppgifter (10) med bra förmåner (11) med trygga arbetsvillkor 
  

Bilden av Region Kalmar län som arbetsgivare 

Resultatet visar att vårdstudenternas uppfattning av regionen till stor del stämmer överens med 

deras värderingar i arbetslivet. Att vårdstudenternas bild av Region Kalmar län till stor del 

stämmer överens med sådant de värderar i arbetslivet kan grunda sig i att de har mer arbetser-

farenheter från exempelvis praktik och att de därmed bildat sig en tydlig uppfattning om hur 

det är att vara anställd inom regionala verksamheter. En faktor som de tycker att regionen bris-

ter i är hög lön. De ställer sig även tveksamma till att regionen erbjuder bra förmåner.  
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Majoriteten av IT-studenterna har svarat att de inte har någon uppfattning på samtliga alterna-

tiv. IT-studenternas mest utmärkande svar i frågan är att de förknippar arbete inom Region 

Kalmar län med gemenskap och meningsfullhet. Några av IT-studenterna tror även  att det 

finns möjlighet till personlig utveckling. Detta visar att de har en relativt positiv bild av Region 

Kalmar län som arbetsgivare eftersom de angett personlig utveckling och meningsfullhet som 

de två viktigaste faktorerna på en framtida arbetsplats. Det visar att regionen kan gynnas av att 

lyfta dessa egenskaper. De tror dock inte att regionen erbjuder hög lön, vilket de tycks värdera 

väldigt högt. 

4.3.1 Skillnader i drivkrafter beroende på utbildningsinriktning 

Tabell 10 visar resultatet för den viktigaste drivkraften i framtida karriärer beroende på studi-

einriktning. Där har 79 procent av IT-studenterna svarat att de tycker det är viktigare med in-

dividuell framgång medan 21 procent föredrar att nå gemensam framgång inom företaget. Av 

vårdstudenterna har ungefär 63 procent svarat att de tycker det är viktigare med gemensam 

framgång och endast 37 procent tyckte det var viktigare att nå individuell framgång. 

 

 
Tabell 10: Huruvida drivkraften skiljer sig mellan olika studieinriktningar 
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Signifikanstest 2 (se bilaga VI) visar att det finns signifikanta skillnader i drivkrafter mellan 

utbildningsinriktningarna. Detta styrker teorin om att värderingar kan skilja sig mellan olika 

yrkesinriktningar. Enligt Jin och Rounds (2012) beror det på att värderingar grundar sig i bland 

annat personlighet och var i livet man befinner sig. Skillnader i drivkrafter kan ha att göra med 

hur man föreställer sig att ens framtida arbetsliv kommer att se ut. Resultatet visar att IT-bran-

schen kan vara mer individualiserad jämfört med vårdbranschen. Vårt antagande är att IT-stu-

denter generellt sett är mer fokuserade på att nå individuell framgång eftersom de i mångt och 

mycket behöver förlita sig på sina egna kunskaper, medan vårdstudenter dagligen kommer 

samarbeta med bland annat läkare och undersköterskor. Det kan därför vara mer naturligt att 

vilja nå gemensam framgång. Resultatet visar att studenter inom samma utbildningsinriktning 

har liknande inställning till hur de vill lyckas i karriären vilket vi återigen anknyter till Parments 

(2016) teori om att det kan finnas skillnader i värderingar mellan yrkesinriktningar och att vär-

deringar stärks i homogena grupper.  

4.4 Vikten av att skapa kontakt med potentiella medarbetare 
För att undersöka hur anhöriga påverkar respondenternas bild av en organisation ställdes frågan 

om respondenten har någon i sin närhet som arbetar inom regionala verksamheter. Därefter 

fick de personer som svarat ja en följdfråga om huruvida anhöriga har påverkat synen av reg-

ionala verksamheter som arbetsgivare (se tabell 11 i bilaga VIII). Cirka 67 procent av de till-

frågade har svarat att det har påverkat synen positivt eller delvis positivt. Drygt 33 procent av 

de tillfrågade har svarat att synen inte har påverkats eller delvis påverkats i en negativ riktning. 

  

Behov av att arbeta inifrån och ut, för att stärka arbetsgivarvarumärket 

För att undersöka vidare hur befintliga medarbetare påverkar bilden av arbetsgivaren har två 

frågor ställts mot varandra: “Jag har någon anhörig som arbetar inom region” och “Jag kan 

tänka mig att söka jobb inom Region Kalmar län efter studietiden” (se tabell 12 i bilaga VIII). 

Resultatet visar att de respondenter som har anhöriga som arbetar inom regional verksamhet är 

mindre benägna att söka arbete på Region Kalmar län efter studietiden än de personer som inte 

känner någon som arbetar inom regioner. Resultatet talar för att befintliga medarbetare spelar 

en viktig roll i arbetsgivarvarumärket och vi betonar vikten av att regionala verksamheter kan 

behöva stärka arbetsgivarvarumärket inifrån. Vårt antagande är dock att många anhöriga  som 

arbetar inom regionala verksamheter främst arbetar inom vård och omsorg. Således kan arbete 
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inom vård och omsorg förknippas med stressiga arbetsförhållanden där medarbetare i låg ut-

sträckning kan påverka sin arbetssituation. Denna bild kan i sin tur återspegla studenters upp-

fattningar. 

4.4.1 Hur tidigare kontakt med arbetsgivaren påverkar studenters uppfattningar 

För att undersöka hur kontaktyta påverkar bilden av arbetsgivaren, valde vi att fråga om re-

spondenten sedan tidigare haft praktik eller arbetat inom regionala verksamheter (se tabell 13 

i bilaga VIII). 75 procent av studenter med vårdinriktning, totalt 30 personer har svarat att de 

haft praktik eller arbetat inom regional verksamhet och cirka 20 procent av IT-studenterna, 

totalt fyra personer, har tidigare arbetserfarenhet inom verksamheten. Vidare fick de respon-

denter som svarat ja en följdfråga om hur de upplever att den tidigare arbetserfarenheten på-

verkat synen av regioner som arbetsgivare. Tabell 14 visar att majoriteten av de som har arbetat 

eller haft praktik inom Region Kalmar län också har en positiv syn av dem som arbetsgivare. 

Cirka 42 procent av studenter med vårdinriktning har svarat att det påverkat deras syn av reg-

ionala verksamheter i en positiv riktning, 25 procent har angett att synen delvis påverkats po-

sitivt. Ungefär sju procent har svarat att det varken påverkat deras syn positivt eller negativt. 

Slutligen har cirka 19 procent angett att deras syn delvis påverkats i en negativ riktning. Av 

studenterna inom IT som tidigare fått arbetserfarenhet inom regioner har tre personer svarat att 

synen på regionala verksamheter har påverkats i en positiv eller delvis positiv riktning. En 

person har svarat att det delvis hade påverkat synen negativt.  

 

 
Tabell 14: Huruvida arbete/praktik har påverkat synen på regioner som arbetsgivare 
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Resultatet visar att tidigare arbetserfarenhet inom regionalt arbete har påverkat merparten av 

respondenterna syn på regionens arbetsgivarvarumärke i en positiv riktning. Det understryker 

vikten av kontaktyta med potentiella medarbetare. Dock visar resultatet även här på att region-

ala verksamheter kan behöva stärka arbetsgivarvarumärket inifrån. 34 procent av de tillfrå-

gande vårdstudenterna och en av de fyra IT-studenterna, vilket är en förhållandevis hög siffra, 

anser att synen inte påverkat eller påverkar synen negativt.    

 

Arbete inom regionala verksamheter, relevant för utbildningen?  

I tabell 15 visas att majoriteten av studenter med vårdinriktning som haft praktik eller arbetat 

inom regioner instämmer helt eller delvis att arbete inom Region Kalmar län är relevant för 

deras utbildning. Fyra personer har svarat att de varken instämmer eller tar avstånd från att 

arbetet är relevant för utbildningen och två personer tar helt avstånd från påståendet. Nämnvärt 

är att majoriteten respondenter med vårdinriktning som inte har tidigare arbetserfarenhet av 

regioner instämde helt eller delvis gällande att Region Kalmar län är relevant för utbildningen. 

En person av IT-studenterna med tidigare arbetserfarenhet instämmer helt med att arbete inom 

Region Kalmar län är relevant för utbildningen, en person har svarat att det delvis stämmer och 

en person har helt tagit avstånd från påståendet. Den sista personen som angett tidigare arbets-

erfarenhet inom regioner har inte svarat på frågan. Bland de studenter inom IT som inte arbetat 

eller haft praktik inom regioner är svaren på frågan mer spridda mellan alternativen. Övervä-

gande del vet inte eller tar avstånd från att arbete inom Region Kalmar län är relevant för ut-

bildningen.  
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Tabell 15: om det känns relevant för deras studie baserat på tidigare erfarenheter 

Resultatet visar att nästan alla vårdstudenter upplever arbete inom Region Kalmar län relevant 

i förhållande till sin utbildning. Det är intressant att majoriteten av vårdstudenterna som inte 

haft tidigare arbetserfarenheter av regional verksamhet ställer sig instämmande till att arbete 

inom Region Kalmar län är relevant för utbildningen. Som vi tidigare varit inne på kan det bero 

på att en stor del av alla arbeten inom vård och omsorg finns inom den offentliga sektorn. En 

person av de med tidigare arbetserfarenhet inom vård tar avstånd från att arbete inom Region 

Kalmar län är relevant för utbildningen, vilket kan bero på att just den personen har negativa 

associationer till verksamheten. Eftersom att endast en person har svarat avvikande, kan vi inte 

se några direkta skillnader mellan de som har erfarenhet av regionalt arbete och de som inte 

har det. Inom IT är ungefär hälften av svaren fördelade på svarsalternativen där man anser 

arbetet vara relevant för utbildningen och hälften på svaren som visar på motsatsen. Vi kopplar 

det återigen till att IT studenter inte ser regionala verksamheter som ett självklart alternativ 

eftersom det främst kan associeras till yrken inom vård. 

 

Kontaktyta stärker arbetsgivarvarumärket 

I tabell 16 sammanställdes svaren på om de kan tänka sig att söka arbete inom Region Kalmar 

län efter studietiden. För att undersöka hur kontaktyta påverkar det kopplades frågan samman 

med frågan om tidigare arbetserfarenhet. Merparten av vårdstudenterna som har haft praktik 

eller arbetat inom regionala verksamheter är positivt inställda. Ungefär 25 procent har angett 
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svarsintervallen: 3-5, vilket uppfattas vara en mer negativ inställning till att söka arbete där 

efter studietiden. Även större delen av de personer som inte haft tidigare arbetserfarenhet av 

regionala verksamheter är positivt inställda till att söka arbete på Region Kalmar län. Samtliga 

personer av IT-studenterna som arbetat eller haft praktik, är också positivt inställda till arbete 

på Region Kalmar län. Flertalet av de personer som inte haft tidigare arbetserfarenhet inom 

region har angett svarsalternativet: 3-4, vilket visar på att de inte är helt övertygade om att söka 

arbete inom verksamheten. Resterande personer har svarat: 1-2, vilket tyder på en positiv in-

ställning till arbetet. 

 
Tabell 16: hur benägenheten att söka till Region Kalmar län efter studietiden skiljer sig mellan IT och 
vård.   
 

Enkätundersökningen visar att majoriteten av vårdstudenterna kan tänka sig att söka arbete hos 

Region Kalmar län efter studietiden medan IT-studenterna ställer sig mer tveksamma. Resul-

tatet kom inte som en överraskning eftersom merparten av arbetsgivarna inom vård och omsorg 

finns inom offentlig verksamhet och att vårdyrket därav är mer begränsat, till skillnad från 

yrken inom IT. Detta gör att det faller sig mer naturligt för personer med vårdinriktning att 

söka sig till regionala verksamheter. Vi vill återigen belysa att många förknippar arbete inom 

regionala verksamheter med vård och omsorg. Det är därför möjligt att studenter inom IT inte 

ser Region Kalmar län som ett förstahandsalternativ. Enligt Roseberry-Mckibbin (2017) base-

ras valet av sysselsättning på hur väl man känner igen en organisations arbetsgivarvarumärke. 

Av resultaten att döma, kan vi se samband med att vårdstudenterna som haft mer kontakt med 
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Region Kalmar län har en positiv bild av arbetsgivaren och även kan tänka sig att söka arbete 

där. Den frekventa kontakten mellan Region Kalmar län och vårdstudenterna gör att de ser 

regionen som en potentiell arbetsgivare. 

  

Av de fyra IT-studenterna som har tidigare arbetserfarenhet av regioner är majoriteten positiva 

till att söka arbete inom Region Kalmar län efter studietiden. Resultatet var minst sagt oväntat 

eftersom en person har angett att arbetet inom regional verksamhet påverkat synen negativt 

samt att en person har angett att arbete inom Region Kalmar län upplevs ytterst irrelevant i 

förhållande till utbildningen. En förklaring skulle kunna vara att studenterna är måna att komma 

in på arbetsmarknaden vilket återigen refererar till Ng, Schweitzer och Lyons (2010) teori om 

att nyexaminerade studenter har realistiska förväntningar på sitt första jobb och är öppna för 

olika alternativ. Trots att resultatet är osäkert, eftersom det endast baseras på tre svar, indikerar 

det att en mer frekvent kontakt med IT-programmet skulle kunna stärka Region Kalmar läns 

arbetsgivarvarumärke. Det ligger mer i Region Kalmar läns intresse att söka upp och skapa 

relationer med IT-studenter än vice versa. Sannolikheten är liten att nyexaminerade studenter 

söker upp arbetsgivaren på egen hand, om det inte finns en utannonserad tjänst. Enligt Drurys 

(2016) teori om aktiviteter som stärker arbetsgivarvarumärket bör arbetsgivare satsa på aktivi-

teter där målkandidater finns. Vårt förslag är därför att Region Kalmar län ska synas där stu-

denter finns, exempelvis universitetsrelaterade mässor. Ett annat förslag är att stärka banden 

mer proaktivt med hjälp av utbyten mellan universitetet och arbetsgivaren. Exempelvis genom 

att involveras i utbildningsprogrammen där medarbetare från Region Kalmar läns IT-avdelning 

gästföreläser och erbjuder praktikplatser. Gästföreläsningarna bör inte vara riktat för att sälja 

in arbetsgivaren utan att det snarare görs indirekt genom att visa på kompetens.    

4.4.2 Hur föredrar studenter att skapa kontakt med arbetsgivare?  

I tabell 17 nedan undersöktes hur studenter föredrar att skapa kontakt med arbetsgivare. Re-

spondenterna fick rangordna olika alternativ från 1-5. IT-studenterna föredrar att skapa kon-

takt med arbetsgivare via mässor/gästföreläsningar samt praktik. Minst föredrar de att arbets-

givare kontaktar dem via exempelvis mejlutskick, sociala medier eller tidningar/webbtid-

ningar/platsannonser. Vårdstudenterna har valt praktik som förstahandsalternativ följt av kon-

takt från arbetsgivare, sociala medier och mässor/gästföreläsningar. Sist rankas tid-

ningar/webbtidningar/platsannonser.  
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Tabell 17: Hur studenterna föredrar att skapa kontakt med arbetsgivare beroende på inriktning 
(1) i samband med mässor/gästföreläsningar (2) i samband med praktik (3) genom sociala medier (4) genom tidningar/webb-
tidningar/platsannonser (5) genom kontakt av arbetsgivare (ex mejlutskick)  
 

Drury (2016) lyfter vikten av att lägga resurser på aktiviteter som lockar målkandidater. Vårt 

resultat visar att IT-studenterna föredrar att skapa relationer med arbetsgivare genom att träffa 

dem fysiskt i samband mässor, gästföreläsningar eller praktik. Vårt förslag är därför att Region 

Kalmar län ska fokusera på dessa aktiviteter för att attrahera studenter inom IT. Sammanvägt 

resultat av hur kontaktyta påverkar arbetsgivarvarumärket visar att de som har haft tidigare 

kontakt med Region Kalmar län har en positiv bild av dem. Det stödjer Rosethorns (2009) teori 

om att en arbetsgivare behöver uppfattas som attraktiv från början för att kunna upprätthålla 

intresset. 
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5  Slutsats 

I rapportens sista kapitel presenteras de slutsatser vi kommit fram till utifrån teoretisk och 

empirisk analys. Vidare sammanfattas dessa under slutord där syftet besvaras. Avslutningsvis 

diskuteras studiens begränsningar och förslag till vidare forskning.  

5.1 Hur studenter uppfattar framtida karriärer inom regional verksamhet 
Med hjälp av ett starkt arbetsgivarvarumärke och en tydlig anställningsprofil kan företaget lyfta 

vilka kvalifikationer som krävs och vilken kompetens som förväntas. Utifrån det kan den  

arbetssökande bestämma om det är lämpligt att söka arbetet eller inte. Förutfattade meningar 

om en organisation kan vara anledningen till varför färre söker sig dit. Genom att dela  

information om verksamheten syns organisationen mer för potentiella medarbetare och ökar 

därmed sina chanser att bli ett attraktivt alternativ på arbetsmarknaden. 

Studien visar att studenter vars anhöriga arbetar inom regional verksamhet är mindre benägna 

att söka sig till Region Kalmar län efter studietiden. Det visar att befintliga medarbetare är en 

viktig del av arbetsgivarvarumärket och att det både kan vara till verksamhetens fördel och 

nackdel. Resultatet tyder på att regionala verksamheter även behöver arbeta inifrån för att  

framstå som en mer attraktiv arbetsplats.  

Sociala medier är integrerade i många människors vardag och har därmed blivit ett viktigt 

kommunikationsmedel för marknadsföring. Genom att visa verksamheten inifrån kan  

målkandidater få en bild av hur det är att arbeta inom företaget. Således kan man välja ut delar 

i organisationen som kan attrahera målkandidater. Region Kalmar län bör stärka sitt  

arbetsgivarvarumärke för att sticka ut i mängden, men framförallt för att bli ett alternativ inom 

fler yrkesområden på arbetsmarknaden. 

Studenters värderingar i arbetslivet  

Respondenternas uppfattning av Region Kalmar län särskiljer sig inte märkbart mellan  

åldrarna. Generellt sett tycks studenternas uppfattning vara att arbete inom Region Kalmar län 

skapar meningsfullhet. Återkommande svar var att de förknippade arbetsplatsen med  

karriärmöjligheter, gemenskap samt trygga arbetsvillkor. De tror dock inte att det erbjuds en 

hög lön. Studenterna mellan 19-39 år har även uppfattningen att Region Kalmar län erbjuder 

intressanta och utvecklande arbetsuppgifter. När respondenterna rangordnat vilka faktorer som 
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de anser är viktiga i karriären har studenter mellan 19-39 år svarat att de tycker personlig ut-

veckling är viktigast, följt av meningsfullhet, hög lön, karriärmöjligheter och att  

arbetsplatsens värderingar stämmer överens med deras egna. De yngsta generationerna listade 

flera faktorer som avgörande vid val av arbetsgivare medan värderingarna blev allt mer  

specifika i förhållande till de äldre respondenterna. Det kan grunda sig i teori som säger att de 

yngre generationerna är mer otåliga och gärna vill ha allt på en gång. Ett argument för att status 

och hög lön inte prioriteras av de yngre respondenterna är att de motiveras mer av en karriär 

som innebär meningsfullhet och självförverkligande i form av personlig utveckling. Det  

behöver nödvändigtvis inte betyda att de inte föredrar en hög lön, utan att det snarare finns 

andra faktorer som är mer avgörande när de ska bege sig in i arbetslivet.  

 

Trots att resultaten visar en viss skillnad mellan generationerna är det mer troligt att det har att 

göra med deras ålder och var i livet de befinner sig, snarare än specifika skillnader mellan 

generationerna. Vanligtvis har de som börjat studera i senare ålder redan påbörjat sin karriär 

och hunnit formas av arbetslivserfarenheter innan studietiden, vilket kan innebära en större 

press av att åstadkomma något inom en snar framtid. Vidare kan det även handla om att de 

börjat stadga sig och att ett arbete utfyller en mer praktisk funktion såsom ekonomisk trygghet. 

Unga människor har i regel mer tid framför sig att utforska olika möjligheter och känner inte 

samma stress inför att de ska ha kommit långt i karriären. De har därmed realistiska  

förväntningar när de efter studierna ska söka sitt första jobb, vilket gör att de lägger större vikt 

på att få arbetslivserfarenheter och kunna utvecklas i sin arbetsroll. Eftersom unga människor 

inte har så höga förväntningar i början av sin karriär har arbetsgivare större förutsättningar att 

överträffa deras förväntningar genom att exempelvis ge dem större ansvar och möjligheter att 

utvecklas. På så vis kan arbetsgivare vinna lojalitet och skapa ett djupare värde som utmärker 

dem från andra arbetsgivare.  

 

Tydliga skillnader i drivkrafter mellan utbildningsinriktningar 

Enligt teori finns det skillnader i drivkrafter mellan generation Y och Z, där generation Y  

föredrar kollektiv framgång medan generation Z prioriterar individuell framgång. Resultatet i  

enkätstudien pekar därmed på att det finns vissa skillnader i drivkrafter mellan generationerna, 

i enlighet med teorin, men att skillnaderna inte är signifikanta. Däremot finns det signifikanta 

skillnader mellan utbildningsinriktningarna. Medan 79 procent av IT-studenterna föredrar att 

växa individuellt för att nå självständig framgång, föredrar 63 procent av vårdstudenterna att 



  

  46 
 

samarbeta i grupp för att nå gemensam framgång. Det kan grunda sig i att IT-studenterna har 

en bild av att de i framtiden kommer att arbeta mer självständigt och därför behöver fokusera 

mer på sin individuella karriär. Resultatet stödjer befintlig teori om att värderingar kan skilja 

sig mellan yrkesinriktningar och att värderingar stärks i homogena grupper. Inom många  

vårdyrken behöver man dagligen arbeta ihop med exempelvis undersköterskor och läkare för 

att hjälpa patienter. Deras arbete kan således ses som en aktivitet där man behöver samarbeta 

för att lösa arbetsuppgifter. Vi drar därav slutsatsen att studenterna inom IT och vård har olika 

föreställningar om hur deras framtida karriär kommer att se ut. Sålunda kan bilden förstärkas 

när de socialiserar sig med likasinnade inom utbildningsprogrammen. Skillnaderna i  

värderingar mellan utbildningsprogrammen visade sig dock inte lika påtagliga när studenterna 

fick rangordna olika värderingar och ge sitt tyckande för vad som är avgörande vid val av 

arbetsgivare.  

 

Kontaktyta skapar goda förutsättningar för att bli ett alternativ på arbetsmarknaden 

Genom att aktivt söka kontakt med målkandidater, kan arbetsgivare skapa förutsättningar för 

att bli ett alternativ på arbetsmarknaden. Enkätundersökningen visar att vårdstudenterna, som 

har en kontinuerlig kontakt med Region Kalmar län, har en positivare bild av  

arbetsgivaren  jämfört med IT-studenterna. Övervägande har IT-studenterna svarat att de inte 

har några uppfattningar om hur Region Kalmar län är som arbetsgivare. Beroende på om de 

har tidigare erfarenheter av arbete inom regionala verksamheter eller inte, skiljer sig  

benägenheten av att söka arbete inom Region Kalmar län efter studietiden. Utifrån resultaten 

drar vi slutsatsen att ju större kontaktyta arbetsgivare skapar med studenter, desto större san-

nolikhet är det att studenter har dem i åtanke efter studietiden. Vi föreslår därför att regionala 

verksamheter ska arbeta aktivt för att nå ut till IT-studenter.  

 

Vidare visar studien att studenter föredrar att skapa kontakt med arbetsgivare genom praktik. 

Praktik ger studenter möjlighet att prova olika roller i arbetslivet och bilda uppfattningar om 

hur ett framtida arbete kan se ut inom företaget. Samtidigt knyter arbetsgivaren kontakt med 

potentiella medarbetare och får en chans att visa vilka möjligheter det kan innebära att arbeta 

hos dem. Man kan därmed bli ett mer självklart alternativ på arbetsmarknaden. Studenterna 

inom IT är även positiva till att få kontakt med arbetsgivare via mässor och gästföreläsningar. 

För att nå ut till IT-studenter bör man som arbetsgivare därför anamma dessa aktiviteter. Region 
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Kalmar län har ett bra geografiskt läge sett till att det är beläget i en universitetsstad. Det ger 

dem goda förutsättningar att knyta an till studenter, vilket borde nyttjas.  

5.2 Slutord 

Vår studie syftar till att ta reda på studenters värderingar i arbetslivet och deras uppfattningar 

av Region Kalmar län. Detta för att identifiera hur förhållandet mellan värderingar och  

uppfattningar ser ut samt lyfta hur Region Kalmar län kan rikta sitt arbetsgivarvarumärke mot 

studenter inom specifika inriktningar.  

Studien visar att värderingar i arbetslivet och uppfattningar gällande arbete inom Region Kal-

mar län skiljer sig beroende på utbildningsinriktning. Det kan grunda sig i att studenter har 

olika syn på framtida karriärer beroende på yrkesinriktning och var i livet man befinner sig. 

Vidare kan värderingar även utvecklas och stärkas i homogena grupper. Vårdstudenterna är 

mer positiva till arbete inom regionen än vad IT-studenterna är, vilket dels kan bero på valet 

av yrke. Det kan även bero på att vårdstudenterna har mer kontakt med arbetsgivaren i form av 

praktik och därmed får möjligheten att prova rollen som anställd på företaget. Resultatet av 

studien påvisar att kontakt med studenter skapar goda förutsättningar för att bli ett alternativ 

på arbetsmarknaden. Generellt tror studenterna att arbete inom Region Kalmar län skapar me-

ningsfullhet, karriärmöjligheter, gemenskap samt att de erbjuder trygga arbetsvillkor. Unga 

studenter föredrar personlig utveckling och meningsfullhet framför hög lön och status. Något 

som kan grunda sig i att de inte känner stress inför att ha kommit långt i karriären. Vidare har 

studenter rimliga förväntningar på sin första arbetsplats vilket ger arbetsgivare möjlighet att 

överträffa förväntningarna. Eftersom deras viktigaste värderingar stämmer överens med hur de 

uppfattar Region Kalmar län visar studien att de har en relativt positiv bild av regionen som 

arbetsgivare. 

5.3 Studiens begränsning och förslag till vidare forskning 
Valet av forskningsansats grundade sig i att vi ville förhålla oss objektiva till problemet. Enligt 

Bryman och Bell (2017) innebär en kvantitativ forskningsansats att man avhåller sig från ett 

tolkande synsätt vilket gör att de mjuka delarna av studien faller bort. Inom kvantitativ  

forskning försummas ofta det faktum att människor tolkar världen på olika sätt. I vår studie tog 

vi ett stickprov på hur studenter i Sverige ser på regioner som arbetsgivare. Det betyder inte att 

varje enskild individ har samma syn utan ger endast en generell uppfattning om hur det kan 

vara. Som tidigare nämnt kan man ifrågasätta studiens reliabilitet då vi inte fick in den mängd 
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svar som vi hade hoppats på. Med facit i hand hade vi eventuellt kunnat få in fler svar om vi 

åkt ut till årskurserna för respektive program i samband med deras föreläsningar. Därmed hade 

vi fått en fysisk kontakt med studenterna och således kunnat sätta press på att de skulle besvara 

enkäten.  

 

Vidare tycker vi det är intressant att de studenter som svarat att de har nära anhöriga som arbetar 

inom regioner har en negativ bild av arbete inom regionala verksamheter. Därmed hade vidare 

studier kunnat göras för att identifiera inom vilka yrkesroller arbetsgivarvarumärket brister för 

att få insikt om vart i organisationen det behöver stärkas. Med tanke på hur värderingarna  

skiljer sig mellan utbildningsinriktningarna hade det även varit intressant att studera hur  

individer påverkas i homogena grupper.  
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Bilaga I – Enkät: Värderingar i arbetslivet  
Genom att du svarar på enkäten får vi en uppfattning om vad studenter värderar hos arbetsgivare efter 
studietiden. Syftet är att regioner ska få en ökad förståelse för vad som attraherar framtida medarbetare. 
Tack för att du deltar! 

2019 gick Landstinget och Regionförbundet i Kalmar län samman och bildade Region Kalmar län. 

Region Kalmar län är Kalmar läns största arbetsgivare med cirka 250 olika yrkesroller. De ansvarar för 
hälso och sjukvård, kollektivtrafik och tandvård samt den regionala utvecklingen som exempelvis digital 
samhällsutveckling. 

Del I 

Hur gammal är du?   

o 19-23      o 23-39      o 40+ 

2. Vilket program läser du? 

o Mjukvaruteknik, högskoleingenjör, 180 hp 

o Utveckling och drift av mjukvarusystem, 180 hp 

o Webbprogrammerare, 120 hp 

o Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp 

Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 hp 

Vilket år läser du? 

o År 1         o År 2         o År 3 

Välj ett av följande alternativ: 

o Jag kommer ursprungligen från Kalmar län 

o Jag kommer ursprungligen från ett annat län, men har bott i Kalmar län under de senaste 10 åren 
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o Jag kommer ursprungligen från ett annat län än Kalmar län 

Välj ett av följande alternativ: 

o Jag kommer troligtvis stanna kvar i Kalmar län efter studietiden 

o Jag kan tänka mig att stanna kvar i Kalmar län om jag blir erbjuden ett jobb 

o Jag kommer troligtvis flytta från Kalmar län efter studietiden 

Jag har tidigare arbetat/haft praktik inom region/landsting. 

o Ja           o Nej 

..Om JA  hur upplever du att det har påverkat din syn på regioner/landsting som arbetsgivare? 

o Positivt 

o Delvis positivt 

o Varken positivt eller negativt Delvis negativt 

o Negativt 

Jag har någon nära anhörig som arbetar inom region/landsting 

o Ja           o Nej 

...Om JA  hur upplever du att det har påverkat din syn på regioner/landsting som arbetsgivare? 

o Positivt 

o Delvis positivt 

o Varken positivt eller negativt Delvis negativt 

o Negativt 
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Jag har en positiv bild av Region Kalmar län (f.d. Landstinget) som arbetsgivare 

o Instämmer helt 

o Instämmer delvis 

o Varken instämmer eller tar avstånd ifrån Tar delvis avstånd ifrån 

o Tar helt avstånd ifrån 

Jag upplever att arbete inom Region Kalmar län (f.d Landstinget) är relevant för min utbildning 

o Instämmer helt 

o Instämmer delvis 

o Varken instämmer eller tar avstånd ifrån Tar delvis avstånd ifrån 

o Tar helt avstånd ifrån 

Vad är den viktigaste drivkraften i din framtida karriär? 

o Att växa individuellt för att nå självständig framgång 

o Att samarbeta i grupp för att nå gemensam framgång inom företaget  

Del II 

Vid val av arbetsgivare anser jag det vara avgörande… 

Välj det alternativ som stämmer överens med din situation eller dina värderingar  
Markera endast ett alternativ per rad  

 

 Har stor be-
tydelse  

Har delvis 
stor bety-
delse 

Har varken 
stor eller li-
ten betydelse 

Har liten be-
tydelse 

Saknar helt 
betydelse  

..med möjlighet 
till personlig ut-
veckling 
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...med 
karriärmöjlig-
heter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
...med hög lön  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
...med en arbets-
plats som ger mig 
status  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
...att arbetsplat-
sens värderingar 
stämmer överens 
med mina egna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
...med gemenskap 
på arbetsplatsen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
...med ett arbete 
som skapar me-
ningsfullhet för 
mig och samhället 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...att arbetsplatsen 
använder det sen-
aste inom modern 
teknik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
...med intressanta 
och utvecklande 
arbetsuppgifte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
...me bra 
förmåner 

  

 

 

 

 

 

 

 
...med trygga ar-
betsvillkor  
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Min uppfattning i dagsläget är att… 

 

Välj det alternativ som stämmer överens med din situation eller dina värderingar  
Markera endast ett alternativ per rad  

 
 Instämmer 

helt  
Instämmer 
delvis 

Varken in-
stämmer eller 
tar avstånd 
ifrån 

Tar delvis av-
stånd ifrån 

Tar helt av-
stånd ifrån  

...Region Kal-
mar län erbju-
der möjlighet 
till personlig 
utveckling  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
...Region Kal-
mar län erbju-
der bra 
karriärmöjlig-
heter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...Region Kal-
mar län erbju-
der hög lön  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
... arbete inom 
Region Kal-
mar län ger 
status 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
...Region Kal-
mar läns 
värderingar 
stämmer 
överens med 
mina egna   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
...Region Kal-
mar län är en 
arbetsplats 
som ger en 
känsla av ge-
menskap  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...arbete inom 
Region Kal-
mar län 
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skapar me-
ningsfullhet 
för mig och 
samhället  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...Region Kal-
mar län 
använder det 
senaste inom 
modern teknik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
...Region Kal-
mar län erbju-
der intressanta 
och utveck-
lande arbets-
uppgifter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...Region Kal-
mar län erbju-
der bra 
förmåner 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

...Region Kal-
mar län erbju-
der trygga ar-
betsvillkor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del III 

Arbetsplatsen... 
Rangordna från 15, de alternativ som är viktigast för dig på din framtida arbetsplats  
(OBS! Endast ett svar i varje kolumn) Markera endast ett alternativ per rad.  

 1 – Viktigast 2 3 4 5 –  
Minst viktigt 

...erbjuder 
personlig ut-
veckling  

     

...skapar me-
ningsfullhet  

     

...erbjuder 
karriärmöjlig-
heter  

     

...erbjuder 
hög lön  
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...har värde-
ringar som 
stämmer  

     

överens med 
mina egna  

     

Om möjlighet finns föredrar jag att skapa kontakt med arbetsgivare...   
Rangordna från 15, de alternativ som stämmer överens med din uppfattning  
(OBS! Endast ett svar i varje kolumn) Markera endast ett alternativ per rad. 

 1 – Stämmer mest 
överens 

2 3 4 5 –  
Stämmer minst 

överens 

...i samband med 
mässor/gästföreläsningar 

     

...i samband med praktik       

...genom sociala medier      

...genom tidningar/webbtid-
ningar/platsannonser 

     

...genom kontakt av arbetsgivare  
(ex mejlutskick)  

 

     

Jag kan tänka mig att söka jobb inom Region Kalmar län efter studietiden  

Markera endast ett alternativ per rad. 

 1 2 3 4 5  
Stämmer helt      Stämmer inte alls 

 

Jag kan tänka mig att söka jobb inom regioner i storstäder  

Markera endast ett alternativ per rad. 

 
 1 2 3 4 5  
Stämmer helt      Stämmer inte alls 
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Bilaga II - Text till enkäten 
 

Hej! 

  

Vi är två studenter som läser Human Resource Management på Linnéuniversitetet i Kalmar och 

som många andra är vi just nu i full gång med vårt examensarbete! Vår studie handlar om hur 

företag i jakt på nya medarbetare, kan attrahera studenter och skrivs på uppdrag av Region 

Kalmar län. Vi har valt att göra en enkätundersökning med fokus på två helt olika inriktningar: 

IT och vård,  för att se om det skiljer sig beroende på vilket program man studerar. 

  

Enkäten tar max 10 minuter att svara på och handlar alltså om vad du värderar när du ska ge 

dig ut på arbetsmarknaden. 

  

Kan du tänka dig att hjälpa oss? Kanske har du lite extra förståelse som själv skriver/ska skriva 

ett eget examensarbete! Om inte annat är det trots allt bara 10 minuter av din tid som vi ber om 

:-). 

  

För att komma till enkäten, klicka här. 

Ha en fin dag!  

  

Med vänliga hälsningar, 

Magdalena Bruhn & Jessica A. Persson 

HRM-programmet 
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Bilaga III -Svarsfrekvens 

 
Bild 1: Hur många av respondenterna som studerade IT respektive vård.  

 

 
Bild 2: Respondenternas ålder 
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Bilaga IV - Operationaliseringsmatris 

Ämne Fråga Syfte 

Arbetsgivar-
varumärke 
Den yngre 
generationen 
i arbetslivet 

Ålder, program, årskurs, ursprunglig 
ort 

Grundfrågor för att kunna kategorisera re-
spondenterna vid analyseringen. 
Ålder är särskilt viktigt för att kunna pröva 
teorin om yngre generationer (Z och Y) 

Den yngre 
generationen 
i arbetslivet 

Hur troligt det är att de stannar i Kal-
mar län efter studietiden 

Pröva teori om de yngre generationerna 
påverkas av urbanisering 

Arbetsgivar-
varumärke 

Om tidigare erfarenheter av regioner 
som arbetsgivare samt huruvida det 
har stärkt bilden av Region Kalmar län 
i en positiv/negativ riktning 

Pröva teorin om att igenkännande av orga-
nisationers arbetsgivarvarumärke gör dem 
mer attraktiva som arbetsgivare 

Arbetsgivar-
varumärke 

Jag upplever att arbete inom Region 
Kalmar län är relevant för min utbild-
ning 

Enligt teori är en förutsättning för att upp-
rätthålla ett starkt arbetsgivarvarumärke, 
att organisationen uppfattas som attraktivt 
från början  

Den yngre 
generationen 
i arbetslivet 

Vad är den viktigaste drivkraften i din 
framtida karriär, att växa individuellt 
eller att samarbeta i grupp? 

Pröva teorin om att generation Z drivs av 
att växa individuellt för att nå självständig 
framgång 

Arbetsgivar-
varumärke  
Den yngre 
generationen 
i arbetslivet 

Välj det alternativ som stämmer över-
ens med din situation eller dina värde-
ringar 

Skapa förståelse om vilka fördelar vid an-
ställning som prioriteras av studenter 
bland funktionella, ekonomiska och psy-
kologiska fördelar  

Arbetsgivar-
varumärke 
Den yngre 
generationen 
i arbetslivet 

Välj det alternativ som stämmer över-
ens med din uppfattning (av Region 
Kalmar län) 

Bilda uppfattning om hur studenter för-
knippar Region Kalmar län med funktion-
ella, ekonomiska och psykologiska förde-
lar 

Arbetsgivar-
varumärke   
Den yngre 
generationen 
i arbetslivet 

De två ovanstående frågorna Skapa förståelse för huruvida studenter 
upplever att regionen stämmer överens 
med deras värderingar i arbetslivet 
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Den yngre 
generationen 
i arbetslivet 

Rangordna från 1-5, de alternativ som 
är viktigast för dig på din framtida ar-
betsplats 

Ta reda på om studenter anser det vikti-
gare med exempelvis möjlighet till ut-
veckling eller hög lön 

Arbetsgivar-
varumärke 
 
Den yngre 
generationen 
i arbetslivet 

Rangordna från 1-5, de alternativ som 
stämmer överens med din uppfattning: 
“Om möjlighet finns föredrar jag att 
skapa kontakt med arbetsgivare…” 

Ta reda på om studenter använder sociala 
medier för att bilda uppfattning om olika 
arbetsgivare samt hur yngre generationer 
föredrar att skapa kontakt med arbetsgi-
vare 

Arbetsgivar-
varumärke 

Jag kan tänka mig att söka jobb inom 
Region Kalmar län efter studietiden 

Bilda en uppfattning om huruvida studen-
ter ser Region Kalmar län som potentiell 
framtida arbetsgivare 

Arbetsgivar-
varumärke 
 
Den yngre 
generationen 
i arbetslivet 

Jag kan tänka mig att söka jobb inom 
regioner i storstäder 

Bilda en uppfattning om huruvida studen-
ter ser regioner som potentiell framtida ar-
betsgivare 
samt pröva teori om de yngre generation-
erna präglas av urbanisering 
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Bilaga V – Frekvenstabell  
10 Statistics 

 
Hur gammal är 
du?  

Vilket program 
läser du?  

Vilket år läser 
du?  

Välj ett av föl-
jande alternativ: 

Välj ett av föl-
jande alternativ:  

N Valid 60 60 60 60 60 
Missing 0 0 0 0 0 

 
Statistics 

 

Jag har tidigare 
arbetat/haft 
praktik inom 
region/landstin. 

...om JA - hur 
upplever du att 
det har påverkat 
din syn på reg-
ioner/landsting 
som arbetsgi-
vare? 

Jag har någon 
nära anhörig 
som arbetar 
inom reg-
ion/landsting 

...om JA - hur 
upplever du att 
det har påverkat 
din syn på reg-
ioner/landsting 
som arbetsgi-
vare? 

Jag har en posi-
tiv bild av Reg-
ion Kalmar län 
(f.d. Lands-
tinget) som ar-
betsgivare  

N Valid 60 34 60 34 60 
Missing 0 26 0 26 0 

 
Statistics 

 

Jag upplever att 
arbete inom Reg-
ion Kalmar län 
(f.d. Landstinget) 
är relevant för 
min utbildning  

Vad är den viktig-
aste drivkraften i 
din framtida kar-
riär?  

möjlighet till per-
sonlig utveckling karriärmöjligheter hög lön 

N Valid 59 60 60 60 60 
Missing 0 0 0 0 0 

 
Statistics 

 

en arbetsplats 
som ger mig 
status 

arbetsplatsens 
värderingar 
stämmer över-
ens med mina 
egna 

gemenskap på 
arbetsplatsen 

ett arbete som 
skapar me-
ningsfullhet 

arbetsplatsen 
använder det 
senaste inom 
modern teknik 

N Valid 60 60 60 60 60 
Missing 0 0 0 0 0 

 
Statistics 

 

intressanta och 
utvecklande ar-
betsuppgifter bra förmåner 

trygga arbetsvill-
kor 

Uppfattning: 
möjlighet till per-
sonlig utveckling 

Uppfattning: kar-
riärmöjligheter 

N Valid 60 60 60 60 60 
Missing 0 0 0 0 0 

 
Statistics 
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Uppfattning: 
hög lön 

Uppfattning: en 
arbetsplats som 
ger mig status 

Uppfattning: ar-
betsplatsens 
värderingar 
stämmer över-
ens med mina 
egna 

Uppfattning: ge-
menskap på ar-
betsplatsen 

Uppfattning: ett 
arbete som 
skapar me-
ningsfullhet för 
mig och sam-
hället 

N Valid 60 60 60 60 60 
Missing 0 0 0 0 0 

 
Statistics 

 

Uppfattning: ar-
betsplatsen an-
vänder det sen-
aste inom mo-
dern teknik 

Uppfattning: in-
tressanta och 
utvecklande ar-
betsuppgifter 

Uppfattning: bra 
förmåner 

Uppfattning: 
trygga arbetsvill-
kor 

 Rangordna...er-
bjuder personlig 
utveckling 

N Valid 60 60 60 60 60 
Missing 0 0 0 0 0 

 
Statistics 

 

 Rang-
ordna...skapar 
meningsfullhet 

 Rangordna...er-
bjuder karriär-
möjligheter 

 Rangordna...er-
bjuder hög lön 

 Rang-
ordna...har vär-
deringar som 
stämmer över-
ens med mina 
egna 

...i samband 
med mäs-
sor/gästföreläs-
ningar 

N Valid 60 60 60 60 60 
Missing 0 0 0 0 0 

 
Statistics 

 
...i samband 
med praktik 

...genom sociala 
medier 

...genom tid-
ningar/webbtid-
ningar/platsan-
nonser 

...genom kon-
takt av arbetsgi-
vare (ex mejlut-
skick) 

Jag kan tänka 
mig att söka 
jobb inom Reg-
ion Kalmar län 
efter studietiden 

N Valid 60 60 60 60 60 
Missing 0 0 0 0 0 

 
Statistics 

 
Jag kan tänka mig att söka jobb inom regioner i 
storstäder * 

N Valid 60 
Missing 0 
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Bilaga VI – Signifikanstest 

Signifikanstest  1: Signifikanstest, skillnader i värderingar mellan generationer. 

Sig. =  0,582 > 0,05 = signifikans testet visar att det inte finns signifikanta skillnader mellan 
generation Y och  Z.  
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Signifikanstest 2:  Signifikanstest, skillnader i värderingar mellan utbildningsinriktningar. 
 
Sig. =  0,008 < 0,05 = signifikans testet visar att det finns signifikanta skillnader i drivkrafter 
mellan utbildningsinriktningarna IT och vård. 
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Bilaga VII  – Studenters värderingar i arbetslivet  

Bilaga VII - Studenternas värderingar i arbetslivet 

Tabell 1: Vilka värderingar som är avgörande vid val av arbetsgivare beroende på ålder: 
(1) möjlighet till personlig utveckling (2) karriärmöjligheter (3) hög lön (4) med en arbetsplats som ger mig status (5)…att 
arbetsplatsens värderingar stämmer överens med mina egna (6) med gemenskap på arbetsplatsen (7) med ett arbete som skapar 
meningsfullhet för mig och samhället (8) att arbetsplatsen använder det senaste inom modern teknik (9) med intressanta och 
utvecklande arbetsuppgifter (10) med bra förmåner (11) med trygga arbetsvillkor 
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Tabell 2: Rangordning av vad som är viktigast på framtida arbetsplats beroende på ålder: 
(1) erbjuder personlig utveckling (2) skapar meningsfullhet (3) erbjuder karriärmöjligheter (4) erbjuder hög lön (5) har värde-
ringar som stämmer överens med mina egna 
 

Tabell 3:  Vilka uppfattningar studenter har om Region Kalmar län som arbetsgivare beroende 
på ålder: (1) möjlighet till personlig utveckling (2) karriärmöjligheter (3) hög lön (4) med en arbetsplats som ger mig status 
(5)…att arbetsplatsens värderingar stämmer överens med mina egna (6) med gemenskap på arbetsplatsen (7) med ett arbete 
som skapar meningsfullhet för mig och samhället (8) att arbetsplatsen använder det senaste inom modern teknik (9) med in-
tressanta och utvecklande arbetsuppgifter (10) med bra förmåner (11) med trygga arbetsvillkor 
 

 
Tabell 6: Rangordning IT: (1) erbjuder personlig utveckling (2) skapar meningsfullhet (3) erbjuder karriärmöjlig-
heter (4) erbjuder hög lön (5) har värderingar som stämmer överens med mina 
egna
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Tabell 7: Rangordning vård: (1) erbjuder personlig utveckling (2) skapar meningsfullhet (3) erbjuder karriärmöj-
ligheter (4) erbjuder hög lön (5) har värderingar som stämmer överens med mina egna 

  



  

  XIX 
 

Bilaga VIII - Hur kontaktyta påverkar synen på 

arbetsgivare 

 
Tabell 11: Hur anhörig som arbetar inom region har påverkat synen på regioner som arbetsgivare 
 

 
Tabell 12: Huruvida de kan tänka sig att söka jobb baserat på om de har någon anhörig med arbetser-
farenhet inom region 
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Tabell 13: Hur många inom IT /vård som arbetat/haft praktik inom regioner  

 

 


