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Reserarch Question: What are the contributing factors that attract the generation y students 

from the university of Västerås and Eskilstuna to companies? 

   

Purpose: The purpose of this bachelor thesis is to form an employer branding model to 

contribute to the understanding how companies should profile themselves in order to attract 

students of generation y whom are undergoing studies at a University level. 

 

Method: This study used a deductive research approach. Both quantitative and qualitative 

methods have been used to gather data. The quantitative research was conducted with a 

survey on generation y in the cities of Västerås and Eskilstuna. The qualitative research was 

conducted from an interview with a company to find additional factors of attraction. The 

gathered data has then been analyzed in SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) to 

determine statistical conclusions. The analyzed data has been ranked from the most attractive 

factor to the least attractive factor to form a model that explains the attraction levels of 

different factors. 

 

Conclusion: The segment of generation y has a rich quantity of attracting factors ranging 

from several levels of attraction. The statistically proven data has provided evidence that these 

factors relate to a high amount of attraction towards development and the organizational 

culture. The less attractive factors provided by the statistically proven data are the benefits of 

work and branding. To be able to win the “war for talent”, companies must profile the most 

attractive factors to interest generation y and strengthen their employer brand towards this 

segment. Companies that wish to recruit generation y shall radiate recognition, trust and 

personality so that generation y will remember them amongst other companies.  
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Syfte: Studien avser att skapa en employer branding-modell för att påvisa vilka faktorer företag 

ska profilera för att attrahera den del av generation y som pågår eftergymnasial utbildning. 

 

Frågeställning: Vilka faktorer enligt generation y som pågår eftergymnasial utbildning i 

städerna Västerås och Eskilstuna attraherar dem till företag? 

 

Metod: Studien har använt sig av en deduktiv metodansats med kvantitativ och kvalitativ 

forskning. Den kvantitativa undersökningen har genomförts med enkäter genomförda på 

studerande generation y och den kvalitativa undersökningen genomfördes med en intervju på 

ett företag. Data har sammanställts i SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) för att 

påvisa vilka statistiska slutsatser som kan säkerställas. Därefter har en rangordning av de mest 

attraktiva faktorerna skapats som ligger till grund för en employer bradning-modell riktad till 

företag.  

 

Slutsats: Det finns en mängd faktorer som attraherar generation y och de har olika 

attraktionsförmåga. De statistiskt bevisade faktorerna med hög attraktion är: utveckling och 

organisationskultur. Statistiskt bevisade mindre attraktiva faktorer i förhållande till resterande 

faktorer är förmåner och branding. För att vinna war for talent ska företag därför profilera de 

mest attraktiva faktorerna för att attrahera generation y och stärka sitt employer branding. 

Företag ska utstråla igenkännande, trovärdighet och personlighet vilket leder till att företag blir 

ihågkomna av generation y bland mängden av företag. Slutsatserna har summerats i en modell 

som påvisar vilka faktorer som skapar attraktion till generation y i form av hög-, medel- och 

låg attraktion.  
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Begreppsförklaring  

 

Image – Hur ett företag vill att omvärlden ska uppfatta dem ur ett arbetsgivarsynsätt (Dyhre & 

Parment, 2013).    

 

 

Branding – Branding är ett namn, term, tecken, symbol, design eller en kombination av nämnda 

termer. Branding används för att identifiera de varor och tjänster som säljs av en organisation 

för att differentiera sig från konkurrenter (Backhaus & Tikoo, 2004) 

 

 

Internship – Obetalt arbete på ett företag under en kortare tid i syfte att få kontakter och 

erfarenhet.  
 

 
War for talent – Företag måste hitta de topptalanger som finns bland jobbsökande kandidater 

och sedan rekrytera dem till företaget (Beechler & Woodward 2009). 

 

 

Huvudfaktorer – De nio stycken huvudfaktorer som undersöktes. 

 

Underfaktorer – De underfaktorer som ingår i de nio huvudfaktorerna som stod som exempel 

till huvudfaktorerna i enkäten.  

 

 

Företag – Syftar till företag som arbetar med ekonomi, redovisning och rådgivning.  

 

 

Population – Generation y som pågår eftergymnasial utbildning i Västerås och Eskilstuna.  

 

 

Urval – De 110 individer som deltog i enkätundersökningen.   
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1 Introduktion 

Kapitlet inleds med bakgrunden till studien där employer branding och generation y 

introduceras. Därefter framför kapitlet anledningen till varför studien genomförts, vilket 

inkluderar, bakgrund, problemformulering samt syfte. 

 

1.1 Bakgrund  
 

“Du behöver rätt personer på bussen för att förverkliga dina strategiska intentioner, först 

måste du säkerställa att du gör din buss attraktiv för rätt personer” (Mosley, 2007, egen 

översättning) 

 

Global arbetsmarknadsbrist, konkurrens, komplexitet, strävan efter mångfald och anställdas 

vilja att byta arbetsgivare mer frekvent leder till en intensifiering av konkurrensen om 

kvalificerad personal som bäst kan tjäna kunden (Linn & Kenning, 2014; Christiaans & 

Buettgen 2014; OECD, 2006; Beechler & Woodward, 2009). Företag måste möta den ökade 

efterfrågan på talanger och attrahera dem (Chhabra & Sharma, 2012; Sivertzen, Nilsen, & 

Olafsen, 2013). Det inkluderar också attraktion av de senare generationerna med växande samt 

olika ambitioner (Saini, Rai & Chaudhary, 2014). 

 

Generation y innefattar individer som är födda mellan åren 1981 och 2000 (Özçelik, 2015). Det 

är få i generationen som inte har haft mejl, mobiltelefon och television. Resultatet har blivit en 

generation som inkluderar teknik i vardagen och använder den för information, idéer och 

underhållning. De har lärt sig via internet att konsumera på en global marknad utanför deras 

direkta omgivning. Därmed är det kritiskt att förstå värderingar hos yngre generationer 

(Schumann & Sartain, 2009). Däremot argumenterar Lattuch & Young (2010) att unga anställda 

är mindre engagerade mot sin arbetsgivare än tidigare generationer. Unga anställda är därför 

mindre lojala mot sin arbetsgivare (Lattuch & Young, 2010). 

 

Organisationer präglas av hög dynamik och konstanta förändringar samtidigt som äldre 

anställda pensioneras och den yngre generationen examineras från universitet och påbörjar sin 

karriär. Det leder till att organisationer investerar i sitt varumärke för att förmedla en positiv 

bild av organisationen externt men också internt. Företag vill profilera sig mot kunden men 

också mot medarbetarna för att de anses vara interna kunder (Özçelik, 2015). För att uppnå 

bästa kundupplevelse samt leverera en god varumärkesupplevelse måste företag satsa internt. 

Om verksamheten innehåller interaktioner mellan kund och personal är det kritiskt att 

arbetsgivarens employer branding attraherar rätt typ av människor som kan leverera 

upplevelserna (Mosley, 2007).   

 

Begreppet employer branding skapades år 1996 av författarna Ambler och Barrow. De 

definierade employer branding som ett paket bestående av ekonomiska, funktionella och 

psykologiska fördelar som företag vill att personal och potentiell personal ska associera med 

företaget för att framstå som en attraktiv arbetsplats (Biswas & Suar 2013; Khabir, 2014). 

Ytterligare ett begrepp som formades i en undersökning genomförd 1998 av företaget Mckinsey 

& Company är begreppet war for talent. Innebörden är att företag måste attrahera topptalanger 

bland arbetssökande och rekrytera dem. Rapporten refererar till topptalanger som individer bäst 

lämpade att arbeta på företag. En av undersökningens slutsatser är att den mest värdefulla 

resursen i företag är effektiv personal (Beechler & Woodward 2009). Anledningen är att företag 
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erhåller konkurrensfördelar på marknaden om de attraherar de bästa medarbetarna (Elving, 

Westhoff, Meeusen & Shonderbeek, 2013). 

 

Eddy & Burke (2006) anser att generation y är en utomordentlig källa till arbetskraft för arbeten 

som kräver en hög nivå av skicklighet och kompetens. De är duktiga inom det tekniska området 

vilket leder till kontinuerlig attraktivitet på arbetsmarknaden. När generationen har hittat en 

arbetsplats de är nöjda med kommer de fortfarande att leta efter företag som ger dem bättre 

möjligheter (Eddy & Burke, 2006). Generationen förväntar sig att företag förmedlar med 

klarhet vad de står för och hur arbetsprocessen fungerar (Schumann & Sartain, 2009). 

Generationen har viljan att lära och har samtidigt lätt att anpassa sig till en organisations normer 

och kultur i jämförelse med individer som har arbetat under en längre tid (Eddy & Burke, 2006). 

Generationen strävar efter att erhålla erfarenheter från välkända företag samtidigt som de vill 

göra skillnad, bidra till samhället och balansera privatlivet med arbetslivet. Det leder till att när 

generation y letar efter en arbetsplats, letar de inte enbart efter ett arbete. De söker efter en 

arbetsplats som kan komplettera deras livsstil (Schumann & Sartain, 2009; Guillot-Soulez & 

Soulez 2014). 

 

Enligt Meier & Crocker (2010) växte generation y upp på ett sätt som krävde att de fokuserade 

på många aspekter av livet samtidigt. Generationen är därför kapabla att arbeta med många 

saker, vilket leder till att de är en effektiv arbetskraft att anställa. Varje delmål som generation 

y uppfyller är ett steg i den riktning de själva har valt för att nå större mål i livet. Generationen 

är därför målfokuserade och är inte rädda för ansvarstagande och kvalité på generationens 

utförda arbete är hög. 

 

Employer branding hjälper företag att skapa en profil som kan förmedlas till individer utanför 

företaget. Begreppet syftar till att koppla samman medarbetarnas personlighetsdrag med 

företagets varumärke (Linn & Kenning, 2014). Syftet är att attrahera individer att söka arbete 

hos ett välorganiserat och utvecklat företag som i sin tur kan hjälpa individerna att utveckla sin 

karriär (Sivertzen, Nilsen, & Olafsen, 2013; Wilska, 2014). Det employer branding 

åstadkommer kan liknas vid ett paraply som används för att sprida företagets image angående 

attraktion under en gemensam strategi. Att integrera personal, utbildning och karriärsutveckling 

tillsammans under paraplyet leder till att företagets image influerar alla tre aspekter som i sin 

tur leder till en effektivisering av varje aspekt (Backhaus & Tikoo, 2004).  

 

Employer branding leder till en högre nivå av upplevd kvalité hos företagets kunder (Linn & 

Kenning, 2014). Det bidrar till många positiva aspekter inom företaget, till exempel minskad 

personalomsättning, ökad motivation hos de anställda och förmågan att bibehålla lägre löner än 

vad som betraktas som marknadsmässig lön (Saini, et al. 2014). Det är också resurskrävande 

att inte ha rätt personal på rätt plats för att leda och möta affärsutmaningar (Beechler and 

Woodward, 2009). Dyhre & Parment (2013) bedömer kostnaden till ungefär en tredjedel av 

årskostnaden för en anställd och för chefer ungefär en miljon kronor. Kostnaderna innefattar 

annonsering, tid att välja kandidater, intervjuer och den inlärningstid som krävs för att en 

nyanställd ska bli produktiv (Dyhre & Parment, 2013).
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 Därmed ges konkurrensfördelar på marknaden till de företag som lyckats attrahera kvalificerad 

personal på ett effektivare sätt än sina konkurrenter (Sivertzen, Nilsen, & Olafsen, 2013). 

 

1.2 Problemformulering 
Kunskapen om employer brandings betydelse för att attrahera kvalificerad personal hade 

påträffats innan studien. Kopplingen mellan employer brandings betydelse för attraktion samt 

att rekryteringsproblemen ökar i Sverige ledde till den här studiens genomförande.  

 

En hög arbetsefterfrågan tenderar att leda till högre och mer utbredda rekryteringsproblem för 

företag. Andelen arbetsgivare som upplevt rekryteringsproblem i Arbetsförmedlingens 

undersökning hösten 2014 uppgick till 24 procent, i jämförelse med 21 procent våren 2014 och 

19 procent hösten 2013 (Arbetsförmedlingen, 2014). Enligt Özçelik (2015) står organisationer 

inför förändring genom att den äldre generationen av de anställda pensioneras och att yngre 

generationer tar examen från universitet. Det leder till problemet att företag måste lära sig hur 

de ska gå till väga för att attrahera generation y (Özçelik, 2015). Problemen har resulterat i war 

for talent där företag krigar om att hitta de bästa kandidaterna bland de arbetssökande 

(Christiaans & Buettgen 2014).  

 

Det finns därför ett behov av att rekrytera generation y till företag för att möta 

generationsskiftet. Det krävs att företag förändrar sina attraktionsfaktorer för att upprätthålla 

sin ställning på marknaden. Värderingar, preferenser och efterfrågan av de senare 

generationerna är annorlunda jämfört med andra generationer. Därmed krävs en uppdatering av 

det aktuella employer branding för att attrahera generation y. Därför krävs en förståelse av vilka 

attraktionsfaktorer som attraherar generation y för att få tillgång till arbetskraften som 

generationen erbjuder. Det resulterar i att företag kan uppnå en större konkurrenskraft på 

arbetsmarknaden eftersom generation y är en arbetskraft som presterar högt. 

 

1.3 Syfte 
Studien avser att skapa en employer branding-modell för att påvisa vilka faktorer företag ska 

profilera för att attrahera den del av generation y som pågår eftergymnasial utbildning. 

 
1.4 Frågeställning 
Vilka faktorer enligt den högskolestuderande delen av generation y i städerna Västerås och 

Eskilstuna attraherar dem till företag? 
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2 Teoretisk referensram  

Teorin förklarar de två stora områdena i studien som är employer branding och generation y. 

Teorin inleds med employer branding där betydelsen av attraktion förklaras samt hur den 

skapas. Därefter utreds vad generation y eftertraktar hos arbetsgivare och dess påverkan av 

employer branding. Teorin leder fram till nio faktorer som studien grundas på. Avslutningsvis 

presenteras analysmodellen som sammanfattar teorikapitlet.   

 

2.1 Employer branding  
Branding är ett namn, term, tecken, symbol, design eller en kombination av alla. För att 

identifiera de varor och tjänster som säljs av ett eller flera företag samt att differentieras från 

konkurrenter (Backhaus & Tikoo, 2004). Employer branding är ett paket bestående av 

ekonomiska funktionella och psykologiska fördelar som företag vill att nuvarande personal och 

potentiell personal ska associera företaget med (Biswas & Suar 2013; Mosley, 2007; Backhaus 

& Tikoo, 2004). Definitionerna innebär att employer branding handlar om att främja en 

önskvärd och unik arbetsplats för potentiella arbetstagare både internt och externt (Backhaus & 

Tikoo, 2004). Khabir (2014) definierar employer branding som summan av ansträngningar för 

att förespråka arbetsgivarens status som en önskvärd arbetsplats (Khabir, 2014). Kortfattat 

innefattar det arbetsgivarens brand och vad det förknippas med ur olika aspekter, till exempel 

lön, förmåner, status och upplevelser (Dyhre & Parment, 2013). Backhaus & Tikoo (2004) 

anser att employer branding inte ska förväxlas med andra branding- aktiviteter (Backhaus & 

Tikoo, 2004). Kortfattat börjar employer branding med en analys av företagets värderingar, 

ideologier och riktlinjer. Därefter måste företag kommunicera aspekterna genom olika 

marknadskanaler mot potentiella arbetstagare, till exempel studenter (Saini, et al, 2014). 

  

King & Grace (2008) påstår att om employer branding ska fungera måste företag skapa en 

effektiv strategi. De nya medarbetarna måste känna sig stimulerade till arbete och utveckling. 

Det kräver att företag också kan skapa en arbetsmiljö som främjar engagemang och motivation 

hos medarbetarna (King & Grace 2008). Företag måste definiera deras värderingar och 

arbetssätt på ett klart och tydligt sätt för medarbetarna. Om det inte har utförts kan inte 

medarbetarna leverera den kundupplevelse som företaget vill leverera. Om personalen inte är 

insatt i värderingarna och arbetssättet kommer inte företagets ansträngningar att försöka skapa 

ett varumärke att lyckas. (King & Grace 2008) 

 

Affärsvärlden idag kräver att företag förändras för att matcha omvärlden. Det är nödvändigt för 

att företag ska lyckas på lång sikt. Det kräver att företag ofta undersöker om deras värderingar 

och brand behöver omarbetas för att passa in i omvärlden. Omstruktureringarna kan vara allt 

från små förändringar av företagets logga till att vara en hel omorganisering av företagets 

värderingar. Att ständigt förändras för att passa omvärlden ger företag möjlighet att finjustera 

sin employer branding. Det kan också leda till att justeringarna skadar företagets 

affärsverksamhet (Melewar, Gotsi & Andriopoulos 2012). Saini, et al. (2014) för ett liknande 

resonemang där de påstår att employer branding är ett bra verktyg på kort sikt men för att hålla 

sin employer branding attraktiv på lång sikt behövs kontinuerliga ansträngningar.  

 

2.1.1 Fyra steg för att uppnå employer branding och attraktion 
Schumann & Sartain (2009) har designat en modell som beskriver hur företagets varumärke 

samt employer branding stegvis uppnås. Sammanfattat innebär modellen att företag måste börja 
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med att bli igenkända och sedan utvecklas till ihågkommande. För att uppnå sista steget måste 

företag investera tid och resurser i att profilera verksamheten rätt.    

 
Modell 1. Fyra steg för att uppnå employer branding. Egentillverkad. 

Steg 1: Igenkännande  
För att attrahera potentiella arbetstagare måste det finnas ett igenkännande av företagets 

varumärke. Om inte kriteriet uppfylls anser Schumann & Sartain (2009) att ingen kandidat 

kommer uppmärksamma företags budskap. Steget är svårt att uppfylla och varierar beroende 

på vilken bransch ett företag befinner sig i. Inom branscher som består av många varumärken 

och där profilering är viktigt är det problematiskt att bli igenkänd. Motsatsen är branscher med 

få varumärken och profilering, det betyder inte att det förenklar processen, bara att det finns 

skillnader. Slutsatsen är att marknadsföringen skiljer sig mellan olika branscher (Schumann & 

Sartain, 2009). 

 

Steg 2: Trovärdighet 
Att bli igenkänd som företag är enbart en liten prestation om arbetsplatsen inte är betrodd av 

utomstående. Potentiella arbetstagare söker till företag om de tror på deras budskap och att det 

reflekterar hela organisationen. Samtidigt som de bedömer företaget utifrån vad som hörts, 

setts, lästs, upplevts och vad de kommit ihåg. Potentiella arbetstagare kommer att kontrollera 

att värderingarna som företaget profilerar stämmer överens med verkligheten. Exempelvis 

genom att besöka en detaljhandlare kan observationer göras av arbetsmiljön och de anställda. 

Om inte förväntningarna uppnås innebär det att företagets profilering inte stämmer överens och 

negativa känslor blir associerade med varumärket (Schumann & Sartain 2009).  

 

Schumann & Sartain (2009) framhäver företagets hemsidor som en av de viktigaste 

marknadsstrategierna. Kandidater som letar efter jobb eller information använder 

företagshemsidor som källa och förväntas möta en interaktiv och innovativ hemsida. Som ett 

exempel kan företag profilera information om anställdas utveckling i företaget. De bildar en 

uppfattning om möjligheter och erfarenheter från att jobba för organisationen. Dyhre & Parment 

(2013) hävdar att 59 procent av studenterna i deras undersökning bildar en uppfattning om 

framtida arbetsgivare genom deras webbsidor.   

 

Steg 3: Personlighet  
Betydelsen av trovärdighet är bortkastad om inte employer branding upplevs som relevant och 

personlig för en potentiell arbetstagare. Om en kandidat anser att värderingar och budskapet 

från företaget är personligt, är det här steget irrelevant. Om det inte uppfylls måste företag 

fokusera på att göra det personligt. Schumann & Sartain (2009) rekommenderar interaktion 

ansikte mot ansikte, till exempel jobbmässor. De lyfter också fram behovet av en personlig 

Igenkännande Trovärdighet Personlighet Ihågkommande
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prägel för potentiella medarbetare. Det är viktigt att inte förlora den personliga prägeln från 

företagets sida eftersom en kandidat kommer att associera företaget negativt om inte företaget 

utstrålar personlighet.   

 

Steg 4: Kom ihåg  
Om alla stegen lyckas kommer kanske kandidater att välja organisationen som arbetsplats. Det 

är väsentligt att employer branding är nyckelfaktorn i beslutsprocessen för den sökande, att den 

sökande kommer ihåg, även om organisationen inte kan erbjuda en tjänst. Personen ska 

fortfarande ha en positiv erfarenhet av företaget för att skapa ett gott rykte.  

 

2.1.2 Attraktion  
Tidigare forskning indikerar att potentiella arbetstagare jämför olika organisationers image med 

sina egna behov, personlighet och värderingar. Attraktion skapas när behoven, personligheten 

och värderingarna förenas med företags profil samt genom att de anställda anser sig mer 

attraktiva i förhållande till andra (Sivertzen et al. 2013; Backhaus & Tikoo, 2004; Khabir, 

2014). Attraktion inom employer branding definieras som de fördelar som en potentiell anställd 

ser i att arbeta för ett specifikt företag (Khabir, 2014). 

 

Sivertzen et al. (2013) påvisar att faktorer som innovation har en positiv relation till företagets 

anseende. Andra faktorer som är kopplat till värderingar är bland annat: engagemang, 

flexibilitet och utveckling. Däremot påvisades att faktorer som sociala värderingar och hög 

ingångslön inte var signifikanta i deras undersökning (Sivertzen et al. 2013; Ito et al. 2013). 

Däremot i en undersökning genomförd av Khabir (2014) fanns det ett positivt samband mellan 

lön samt sociala värderingar vilket påverkade attraktiviteten hos en arbetsgivare. I 

undersökningen fanns det också ett positivt samband mellan utvecklingsmöjligheter och 

attraktivitet (Khabir, 2014). Sociala värderingar och värdet av utveckling framförs i flera 

undersökningar som grunden för att skapa attraktion (Saini, et al, 2014; Neeti & Sharma 2014; 

Backhaus & Tikoo, 2004; King & Grace, 2008). En del kandidater uppskattar 

utvecklingsmöjligheter för egen användning utanför deras nuvarande arbetsgivare (King & 

Grace, 2008).    

 

För att skapa ett positivt rykte ska företag fokusera på icke- materialistiska faktorer för att 

attrahera potentiella arbetstagare. Därmed finns inga motiv till att investera i monetära faktorer 

eftersom det inte skapar attraktion. Ytterligare resultat konstaterar att organisationer borde 

fokusera på personlig tillväxt samt en bra arbetsmiljö som gynnar utbildning. Potentiella 

arbetstagare ansöker till företag som kan bidra med ökad självkänsla (Sivertzen et al. 2013). 

Det fastställer också tidigare forskning som utfördes 2011, där påvisades att kandidater först 

uppmärksammar karriärmöjligheter och företagets arbetsmiljö. Utifrån det resonemanget 

argumenteras att upprätthålla en unik organisationskultur är grundläggande. Ett exempel på vad 

företag kan fokusera på i organisationskulturen är; skapa en stödjande struktur och uppmuntra 

nöje i och utanför arbetet (Wilska, 2014). Alla employer branding- aktiviteter leder inte till 

attraktion eller till att fler kandidater ansöker till ett företag. Vissa faktorer kan till och med 

påvisa ett negativt samband och motverka ansökningar (Saini et al, 2014).  

 

Linn & Kenning (2014) anser att employer branding har positiv association med faktorer som 

uppriktighet och förtroende. Förtroende resulterade i en starkare koppling till attraktion inom 

employer branding än faktorn uppriktighet. Fortsättningsvis anses att employer branding borde 

förknippas med en anställd som förankrar varumärket med den anställdes personlighetsdrag, 

till exempel en förtroendeingivande verkställande direktör för att styrka employer branding. Ett 

exempel på utförandet är lovord från verkställande direktören om ett personligt initiativ för att 
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säkerställa en lyckad karriär för en ny arbetstagare. Att förmedla personlig och känslomässig 

erfarenhet i interaktion med en anställd bidrar till en effektiv kommunikation av employer 

branding samt attraktion till arbetstagaren (Linn & Kenning, 2014).   

 

2.1.3 Sammanfattning av attraktionsfaktorer för arbetsgivare. 

 

 Karriär, är en samlingsfaktor för: Eget ansvar, Personlig tillväxt, Traineeprogram, 

Praktik och Examensarbete.   

 

 Flexibelt arbete, är en samlingsfaktor för: Flexibilitet beträffande arbetsinnehåll, 

Flexibilitet avseende arbetstid och Schemaläggning.    

 

 Värderingar, är en samlingsfaktor för: Sociala värderingar  

 

 Organisationskultur, är en samlingsfaktor för: Innovation, Engagemang, Säkerhet, 

Förtroende, Uppriktighet, Trovärdighet, Stolthet och Proffsig.   

 

(Neeti & Sharma, 2014; Sivertzen et al. 2013; Hochgatterer & Ehrenstorfer 2013; Biswas & 

Suar 2013; Saini, et al, 2014; Backhaus & Tikoo, 2004; Rampl & Kenning 2012; Ito, et al. 

2013; Khabir, 2014, Wilska, 2014). 

 

2.1.4 Identitet, profil och image  
Modellen bygger på tre frågor som ska besvaras av ett företag. Den hjälper till att definiera och 

säkerställa employer branding. Modellen kan utföras för flera syften och är inte bunden till ett 

specifikt. Om alla delarna i modellen uppnås anser Dyhre & Parment (2013) att det påvisar 

organisationens sammanhållning och intryck som överensstämmer både internt och externt. Där 

de tre ringarna skär varandra förverkligas en kombination av profil, image och identitet som 

återspeglar organisationen och förmedlar attraktion (Dyhre & Parment, 2013).  

 

 
Modell 2. Identitet, profil och image. Egentillverkad. 

Identifikation

ImageProfil

Attraktion! 
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Identitet: Vilka är vi som organisation?  
För att förstå sin organisation krävs utvärderingar och analyser internt i företaget, till exempel 

medarbetarundersökningar. Resultatet från undersökningarna påvisar en indikation och 

förståelse för vad medarbetarna har för åsikter om organisationen. Olika områden i 

organisationen ser olika på vilka företaget är. (Dyhre & Parment, 2013)  

 

Profil: Hur vill vi uppfattas som organisation och arbetsgivare? 
Profilering ansvarar ledningen för och den ska vara framtidsorienterad samt strategisk. 

Ledningen ska ha en tydlig bild över vart organisationen befinner sig och är på väg. När det 

utförts kan det resultera i delade åsikter mellan personal och ledning, vilket är betydande 

information för företagets framtid. (Dyhre & Parment, 2013)  

 

Image: Hur uppfattas vi som arbetsgivare av omvärlden?   
Den här delen är den del som är svårare att undersöka, Dyhre & Parment (2013) rekommenderar 

enkäter och fokusgrupper för att få förståelse av vad omvärlden anser. De lyfter också fram 

betydelsen av olika målgrupper i omvärlden, till exempel tänkbara medarbetare och studenter. 

Det viktiga är att få fram en detaljerad bild från många olika källor (Dyhre & Parment, 2013).  

 

2.2 Generation y 
War for talent innebär att företag måste hitta de bäst lämpade individerna i samhället och 

rekrytera dem (Beechler & Woodward 2009; Elving, Westhoff, Meeusen & Schoonderbeek 

2013). De bästa medarbetarna definieras som individer med hög kompetens, ett stort 

engagemang samt att de har hittat en mening och ett syfte med sin tillvaro på arbetet (Elving et 

al, 2013). Generation y jobbar hårt och ställer krav på att deras arbetsplats är välfungerande. 

Det som gör generation y till en eftertraktad generation på marknaden är att den generationen 

är teknologiskt duktig, de lär sig snabbt, de är familjära med att använda internet som en resurs 

och de skapar enkelt relationer till sina chefer (Rajput, Marwah, Balli & Gupta 2013).  

 

2.2.1 Attraktion 
Generation y framstår som en generation olik de andra, 55 procent av generationen kommer 

inte att kvarstå hos sin första arbetsgivare. Det kan bero på en mängd olika faktorer som att 

generationen har andra värderingar som företag inte tar hänsyn till (Brotheridge & McFarland 

2013). Generationen vill ha en balans mellan arbetslivet och det personliga livet (Guillot-Soulez 

& Soulez 2014).  

 

Attraktionsskapande faktorer som attraherar generation y till företag är att de får möjligheter att 

lära och har tillgång till kompetensutveckling (Eddy & Burke 2006; Özçelik, 2015; Christiaans 

& Buettgren 2014; Guillot-Soulez & Soulez 2014). Generation y attraheras till företag genom 

faktorer som flexibilitet, till exempel flextider (Eddy & Burke 2006; Özçelik, 2015; Elving et 

al, 2013; Brotheridge & Mcfarland 2013). Generation y attraheras till företag som erbjuder 

möjligheter inom karriärsutveckling samt att arbetsuppgifterna är utmanande (Eddy & Burke 

2006; Özçelik, 2015; Guillot-Soulez & Soulez 2014). Generation y värdesätter företag som 

erbjuder arbete som är meningsfullt (Elving et al 2013). 

 

En återkommande faktor som gör att generation y attraheras till att söka arbete hos företag är 

personalen. Det syftar på de individer som eventuellt kommer att bli medarbetare vid en 

anställning. Det är därför viktigt för generation y att de kan identifiera sig med medarbetarna i 

företaget. Det leder till att arbetsmiljön i företaget blir positiv och stöttande och en gruppkänsla 



 

 

9 

 

samt tillhörighet skapas (Eddy & Burke 2006; Guillot- Soulez & Soulez 2014). Generation y 

värdesätter att det finns tillräckligt med information om företaget lättillgängligt. Det ger 

generationen möjligheten att studera företaget utan att behöva besöka det i person (Eddy & 

Burke 2006). Generation y anser att kontinuerlig feedback är viktigt. Genom det har generation 

y möjlighet att utvärdera deras eget arbete med hjälp av feedbacken (Eddy & Burke 2006; 

Özçelik, 2015).  

 

Faktorer som återkommer bland generation y är hög ingångslön (Rajput et al. 2013) och 

tjänsteförmåner som ges från arbetet som till exempel en tjänstebil samt jobbsäkerhet (Eddy & 

Burke 2006; Elving et al 2013; Özçelik, 2015). Ytterligare en faktor som generation y 

eftertraktar är att företaget erbjuder frihet i arbetet och inte försöker hålla kvar generation y i 

företaget eftersom generationen vill ha fler anställningar än enbart arbeta på ett företag under 

sin livstid (Elving et al 2013; Brotheridge & Mcfarland 2013). Generation y värdesätter även 

att företag har ett positivt rykte genom att de är hängivna till sitt arbete (Eddy & Burke 2006). 

Generation y attraheras till företag som erbjuder tjänster som ger generation y självständighet 

och frihet i sitt arbete (Guillot-Soulez & Soulez 2014). Generation y attraheras också till företag 

som förmedlar ett klart budskap till omvärlden huruvida företaget arbetar och vad deras 

värderingar är. Anledningen är att generation y vill ha möjlighet att direkt identifiera om de vill 

arbeta hos företaget och vad företagets brand har för betydelse. Generationen vill veta om 

arbetsplatsen kan komplettera deras livsstil (Schumann & Sartain 2009).  

 

Kilber, Barclay & Ohmer (2014) framhäver att generation y inte önskar att bli styrda i deras 

arbete. Om generationen känner sig styrd kan de tolka det som att företaget inte litar på dem. 

Kilber et al. (2014) anser att generation y föredrar att arbeta med uppgifter efter deras eget 

schema och eget ansvar eftersom generationen vill arbeta med flera uppgifter samtidigt och vill 

ha möjlighet att byta arbetsuppgifter. Generation y vill också ha frihet i sitt arbete genom att 

hitta nya och effektivare sätt att arbeta. Företag får därför inte sträva emot vid implementering 

av nya metoder för arbetet och ifrågasätta effektiviteten till arbetssättet. Generation y föredrar 

också när arbetsmiljön på företaget är av hög kvalité, både det estetiska och delen som 

involverar medarbetare. Generation y attraheras även till företag med en utvecklad förmåga att 

snabbt kommunicera inom företaget. Det beror på att generationen uppskattar att snabbt få svar 

på eventuella frågor kring arbetet (Kilber et al. 2014). 

 

2.2.2 Sammanfattning av faktorer som generation y anser attraktiva. 
 

 Självständighet, är en samlingsfaktor för: Frihet i arbetet, Styra sitt eget arbete.  

 

 Arbetsmiljö, är en samlingsfaktor för: Gruppkänsla, Livsstilskompletterande 

arbetsplats, Meningsfullt arbete, Snabb kommunikation inom företaget.    

 

 Branding, är en samlingsfaktor för: Beryktat företag, Tydligt budskap, Tillräckligt med 

information, Profil, Image, Igenkännande, Studentkvällar.   

 

 Utveckling, är en samlingsfaktor för: Utmanande arbete, Möjlighet att lära, 

Kompetensutveckling, Kontinuerlig feedback.   

 

 Förmåner, är en samlingsfaktor för: Tjänsteförmåner, Hög ingångslön.   
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(Eddy & Burke 2006; Elving et al 2013; Brotheridge & Mcfarland 2013; Özçelik, 2015; 

Schumann & Sartain 2009; Kilber et al. 2014). 

 

2.2.3 Negativa aspekten av generation y 
Kilber et al. (2014) påstår att generation y inte har en stark relation till sin arbetsgivare och är 

därför en sämre medarbetare att anställa eftersom de kan välja en annan arbetsgivare om den 

erbjuder en bättre tjänst. Generation y anses även ha sämre social förmåga eftersom mindre tid 

spenderas i konversationer i verkliga livet och kommunikation ofta sker elektroniskt (Kilber et 

al. 2014). 

 

Ytterligare en faktor som anses negativ är att det är svårt för företag att designa program för 

kompetensutveckling som passar generationen. Det beror på att generation y är sämre på att ta 

initiativ till att lära sig själva. Det gör att företag som satsar på att personal ska lära sig själva 

inte kommer att fungera på generation y. Generationen skyller på externa faktorer som kan ha 

lett till att resultaten inte blivit det som generationen har tänkt sig. Istället för att medge att de 

kunde ha arbetat hårdare för att uppnå ett bättre resultat. Det leder till att de eventuella 

kompetensutvecklingsprogram som skapats för generation y kan få kritik av generationen 

(Shaw & Fairhurst, 2008).  

 
2.3 Analysmodell 

 

 

Modell 3. Analysmodell. Egentillverkad. 

 

Analysmodellen förklarar de två stora områdena i studien som är employer branding och 

generation y. Modellen visar hur teorierna kombineras för att företag ska förstå hur de ska 

profilera sig för att attrahera generation y.  

 

  

?

Employer branding 

- Arbetsgivare 

- Attraktionsfaktorer

Generation y 

- Arbetstagare

- Attraktionsfaktorer

Profilering
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3 Metod  

Kapitlet presenterar tillvägagångssättet samt forskningsmetoden som tillämpats för att 

undersöka studiens syfte. Metoden är uppdelad i forskningsmetod, kvantitativ undersökning, 

enkät, val av företag, kvalitativ undersökning och operationalisering. Genomgående i kapitlet 

framförs ett resonemang om studiens relevans och trovärdighet. Metoden avslutas med en 

metoddiskussion som behandlar det valda tillvägagångssättet samt en kritisk granskning av 

litteratur. 

3.1 Forskningsmetod 
Bryman & Bell (2011) anser att använda en deduktiv metodansats innebär att forskaren studerar 

om teorier stämmer överens med verkligheten. För att det ska vara möjligt måste forskaren 

basera en undersökning, till exempel i form av en enkät, på den teori som samlats in och sedan 

samla in data för att undersöka om teorin stämmer eller inte (Bryman & Bell, 2011). Den här 

studien kommer tillämpa en deduktiv metodansats eftersom ansatsen passar studiens syfte att 

skapa en modell.   

 

Eliasson (2010) anser att kvantitativa undersökningar passar för att uppskatta hur vissa 

förhållanden existerar eller inte. Medan kvalitativa studier passar för att få djup i en 

undersökning. Att kombinera de båda metoderna innebär att studien inkluderar olika 

infallsvinklar och tillför mer varierande information än när metoderna används enskilt. Ett 

tillvägagångssätt i en studie är att först tillämpa en kvalitativ metod som resulterar i uppgifter 

som kan analyseras med kvantitativa metoder (Eliasson, 2010; Hussein, 2009). Att kombinera 

metoderna resulterar i fördelen att metoderna stödjer varandras svagheter (Steckler, McLeroy, 

Goodman, Bird & McCormick, 1992). Den här studien kommer att utgå ifrån kvalitativa 

intervjuer och kvantitativa enkäter. Huvudmetoden är kvantitativ som kompletteras med 

kvalitativa intervjuer för en praktisk anknytning. 

 

Kvantitativ metod valdes för att generalisera generation y i Västerås och Eskilstuna. Det är av 

betydelse vid kvantitativa undersökningar att urvalet representerar den grupp som undersöks. 

Kvantitativa metoder måste vara noggrant planerade eftersom att utförandet inte går att 

komplettera efteråt (Eliasson 2010; Steckler et al. 1992). Utförandet av metoden har tagit 

hänsyn till det tillvägagångssätt som Trusty (2011) har beskrivit. Att det är grundläggande för 

kvantitativa metoder att utgå ifrån samlad teori för att inneha kunskapen om området innan 

undersökningen genomförs. Därmed är det viktigt att först tillämpa en betydande 

litteraturundersökning för att hitta relevant information. Vidare ska metoden utgå ifrån vad som 

undersöks och vilka som ska undersökas för att besvara syftet (Trusty, 2011). 

 

3.1.1 Teorival 

De två större områdena inför litteratursökning var employer branding och generation y. 

Employer branding är ett paket bestående av olika vetenskapliga områden som till exempel 

företagsekonomi, marknadsföring och psykologi (Backhaus & Tikoo, 2004). Områdena har 

legat till grund för den litteratursökning som utförts. Litteratursökningen utfördes med de 

resurser som fanns tillgängligt på Mälardalen högskolas bibliotek. Majoriteten av källorna är 

vetenskapliga artiklar som är tagna ifrån databasen ABI/INFORM Global. Artiklar finns 

framför allt inom företagsekonomi och andra vetenskapliga områden. Vid sökning användes 

peer reviewed som garanterar att artiklarna är vetenskapligt granskade. Utifrån ABI/INFROM 

Global användes artiklar från huvuddatabaser som Emerald och Google Scholar. De sökord 
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som användes i litteratursökningen var ord som är relevant till studiens syfte; attractive, 

students, employer branding, attractive students, Backhaus and Tikoo, Generation y, 

Millennials, Ambler and Barrow. Vid sökningen användes Eliassons (2010) resonemang att ett 

kritiskt förhållningssätt ska tillämpas. Eftersom att vetenskapliga artiklarnas olika 

problemformuleringar och syften inte stämmer överens med den frågeställningen den här 

studien söker efter att besvara. Det är väsentligt att ta hänsyn till att artiklarna är grundade på 

andra forskares analyser (Eliasson, 2010). För employer branding fanns det inget speciellt fokus 

på attraktion vid sökning av artiklar och litteratur, istället hade tidigare forskare redan inkluderat 

attraktion i deras studier. Begreppet attraktion användes vid sökningen av generation y för att 

få information och faktorer om vad generationen anser är attraktivt.  

För att förklara employer branding, dess historia och utveckling var det en källa som var 

grundläggande för arbetet. Det var Conceptualizing and researching employer branding 

skriven av Backhaus & Tikoo år 2004. Områden som fokuserats mer är företagsekonomi och 

marknadsföring för relevansen av attraktion och employer branding. Psykologin som ingår i 

employer branding har inte utforskats eftersom området inte var relevant i förhållande till 

studiens syfte. 

3.2 Enkät  
Rubriken presenterar tillvägagångssättet till enkätundersökningen, design, urval, 

datainsamling samt dataanalysering.   

3.2.1 Enkätundersökning  

För att besvara studiens syfte valdes enkäter eftersom att studien undersöker om teori går att 

applicera på verkligheten (Bryman & Bell, 2011). Tillvägagångssättet var lämpligt på grund av 

att studien ämnar att skapa en modell baserat på olika attraktionsfaktorer. Valet av enkäter 

möjliggör att på ett enkelt sätt påvisa vad respondenter anser om olika variabler (Eliasson 2010).  

Att genomföra en enkät gjorde det också möjligt att undersöka direkt vilka faktorer som är mer 

attraherande än andra (Bryman & Bell, 2011).  

3.2.2 Enkätdesign 

Enkäten delades ut fysiskt till studenter på Mälardalens högskola i Västerås och Eskilstuna 

under separata dagar. Anledningen är att generation y bland annat återfinns på högskolor och 

universitet. Enkätfrågorna var baserade på den teori och intervju som ligger till grund för 

arbetet. Studenterna tillfrågades vilka faktorer de anser är attraktiva för att attrahera dem att 

söka arbete hos företag. Studenterna ringade in ett alternativ som de anser stämde överens med 

deras åsikt. Alternativen var poängterade från ett till fem och alternativen var; inte alls viktigt 

(1), inte så viktigt (2), Neutralt (3), ganska viktigt (4) och mycket viktigt (5). Alternativet 

neutralt betyder i det här sammanhanget att individen är likgiltig till det alternativet. Exempelvis 

kan individer anse att det inte spelar någon roll för dem om företaget profilerar exempelvis höga 

ingångslöner, det är varken viktigt eller mindre viktigt för dem (se bilaga 5).  

Bryman & Bell (2011) argumenterar att en enkät ska vara tydligt utformad, strukturerad och 

estetiskt tilltalande för att den ska vara attraktiv. Anledningen till det är att en väl strukturerad 

enkät får fler svarande respondenter. Fortsättningsvis menar Bryman & Bell (2011) att enkäter 

ska inneha tydliga instruktioner angående hur respondenterna ska fylla i enkäten. Exempelvis 

kan respondenterna erhålla instruktioner att endast kryssa i ett svarsalternativ per fråga. Enkäten 

var strukturerad efter Bryman & Bells (2011) instruktioner för att det minskar antalet enkäter 

med felaktiga svar, enkäter ifyllda på fel sätt leder till att de inte kan tas med i undersökningen 
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(Bryman & Bell, 2011). Bryman & Bell (2011) påstår att kvantitativa undersökningar kan 

innebära att respondenterna misstolkar olika faktorer som efterfrågas. Till exempel i enkäten 

finns faktorn arbetsmiljö som kan tolkas olika av två olika respondenter. För att kringgå det 

problemet designades enkäten med exempel som visade hur varje huvudfaktor skulle tolkas av 

respondenterna.  

Enligt Eliasson (2010) ska frågorna vara enkla, skrivna i ett vardagligt språk och endast 

efterfråga ett svar per fråga. Enkäten var därför designad utifrån ovanstående kriterier som 

Eliasson (2010) beskrivit. Det stod förklarat i enkäten att respondenternas integritet var skyddad 

och att enkäten var anonym. Anledningen till det är att kvantitativa undersökningar inte behöver 

veta vem respondenten är, istället är studien enbart intresserad av respondentens svar. Enligt 

Eliasson (2010) ska respondenten i slutet av enkäten tackas för samarbetet och kontaktuppgifter 

ska vara tillgängliga om respondenten har frågor. Enkäten pilotundersöktes på två individer 

inom urvalsgruppen innan den gavs ut. Undersökningen fastslog att det tog cirka fyra minuter 

att fylla i enkäten. Pilotundersökningen kontrollerade om enkäten var designad på rätt sätt och 

var begriplig. Konsekvensen var att enkäten blev beroende av individernas åsikt efter 

pilotundersökningen. Därför tillämpades ett kritiskt förhållningssätt till responsen från 

individerna (Eliasson 2010; Trusty 2011).  

3.2.3 Urval  

Urvalet för den kvantitativa studien är respondenter som studerar vid lärosätet Mälardalens 

Högskola i Eskilstuna och Västerås och är födda mellan år 1981 och 2000. Benämningen 

student ämnar studenter under pågående universitetsstudier eller högskolestudier. Antagandet 

har genomförts att generation y och studenter är samma sak. Det beslutet grundades i att 

majoriteten av studenter på högskolan under studiens genomförande är födda mellan 1981 och 

2000. Maximal godtagbar ålder för att delta i undersökningen var 35 år.  

3.2.4 Datainsamling och bortfallsanalys  

Undersökningen utfördes den 29 april i Västerås och den 4 maj i Eskilstuna. Enkäter delades ut 

under en tidsperiod av 45 minuter i Västerås och 60 minuter i Eskilstuna. Det tog sedan 10 

respektive 12 minuter att sedan samla in enkäterna. I Västerås delades 74 enkäter ut varav 

bortfallet blev åtta stycken totalt. Sju stycken hade ingen angiven ålder och en individ var av 

för hög ålder för att medtas i undersökningen. I Eskilstuna delades 45 enkäter ut varav bortfallet 

var en person som var av för hög ålder. Anledningen till att individer hade glömt att fylla i sin 

ålder var att det alternativet hade placerats på en sämre plats i enkäten. Mellan att enkäten 

utfördes i Västerås och Eskilstuna flyttades därför ålder till en mer central plats. Därmed 

glömde inga individer att fylla i sin ålder i Eskilstuna. De individer som var av för hög ålder 

var 45 respektive 37 år gamla och därmed ingår de inte i generation y och kunde därför inte 

räknas med som svar i undersökningen. Det delades ut 119 enkäter och totalt blev det 110 

godkända enkäter för studien, 66 stycken från Västerås och 44 stycken från Eskilstuna.   

3.2.5 Analysering av data 

De olika faktorerna sammanställdes i Excel där alla faktorer hade varsin kolumn. Under 

respektive kolumn sammanställdes all data från enkäterna med skalan ett till fem samt ålder. 

För att bestämma vilka faktorer som generation y anser är attraktiva hos företag måste statistiska 

uträkningar genomföras. Statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) användes för att genomföra de olika testerna. Innan data analyserades med de tre 

testerna behövdes ett medelvärde för alla faktorer för att sedan rangordna dem. Det är 

nödvändigt för att urskilja vilken faktor som fått högst medelvärde, näst högst medelvärde och 
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lägst medelvärde. Samma princip utfördes tills en tabell sammanställts med alla nio faktorer, 

den med högst medelvärde först och den med lägst sist (se 5.1 Resultat, tabell 1).  

Metoden utfördes för att analysera den faktorn med högst medelvärde med den faktorn som 

resulterade i näst högst medelvärde tills den sista faktorn blivit jämförd (se tabell 1). Metodens 

tillvägagångssätt tillåter på ett statistiskt korrekt sätt användaren att fastslå slutsatser om 

populationen i Västerås och Eskilstuna (Bohlin, 2015). Signifikansnivån för testerna valdes till 

0,05. Vilken är en acceptabel nivå för signifikans vid statistiska tester (Lind, Marchal, Wathen, 

2011).  

Slutsatserna anger vilka faktorer som populationen anser är attraktivare än andra. För att fastslå 

slutsatserna används p-värdena från Wilcoxons teckenrangtest och teckentest. Om p-värdet är 

under en viss procentsats kan det påvisas att faktorn är attraktivare än andra faktorer för 

populationen. Till exempel om det kan påvisas att faktor ett i tabellen i jämförelse med faktor 

två i tabellen har ett acceptabelt p-värde. Då kan en statistisk slutsats säkerställas att 

populationen anser faktorn attraktivare än den andra. Om faktor ett i tabellen är attraktivare än 

faktor två innebär det indirekt att faktor ett är attraktivare än alla andra faktorer i tabellen 

(Bohlin, 2015; Se Resultat 5.1, tabell 1). 

I de inledande testen användes Friedmans två-vägs ANOVA test. Om Friedmans test visas vara 

signifikant är det möjligt att fortsätta med studien eftersom att det är bevisat att det finns 

skillnader i attraktion mellan olika faktorer (Friedman, 1937). Efter att Friedmans test använts 

tillämpades Wilcoxons teckenrangtest och teckentest för att bestämma om det fanns några 

skillnader i populationen.  

3.3 Val av företag  
För att få konkreta attraktionsfaktorer behövdes ett företag som kunde bidra med sin syn på 

attraktion, därmed påbörjades en sökning av företag. För att välja ett företag upprättades ett 

antal kriterier. Kriteriernas uppgift var att säkerställa att företagets attraktionsfaktorer var 

relevanta. Kriterierna var följande: 

 Kontinuerligt arbete med attraktion av generation y.  

 Väletablerat företag.  

 Större företag. Enligt Bolagsverket (2010) är större företag de som uppfyller följande 

villkor:  

o Fler än 50 anställda  

3.3.1 Stödföretag 

Efter att kriterier hade fastslagits startades mailkontakt med LRF Konsult. Efter en presentation 

av arbetets syfte samt frågeställning beslutades ett möte för att fastslå om LRF Konsult 

uppfyllde alla kriterier. LRF Konsult presenterade företaget och dess historia samt det 

vardagliga arbetet, vilket bekräftade att kriterierna var uppfyllda. För kriteriet att arbeta med 

attraktion av generation y se 4.1 empiri. 

LRF Konsult är Sveriges största redovisning samt rådgivningsföretag med 1500 medarbetare 

och finns på 130 orter i Sverige. LRF Konsult erbjuder tjänster inom ekonomi, juridik, 

affärsrådgivning samt fastighetsförmedling. Företaget är ett dotterbolag till LRF och är LRFs 

största affärsdrivande företag, LRF står för Lantbrukarnas riksförbund (LRF Konsult, 2015;  

LRF, 2015). 
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LRF Konsult är ett väletablerat företag vilket kan påvisas i Universums ranking externt och 

internt. LRF Konsult rankades, i en rapport om intern attraktion av nuvarande företag till plats 

17 av 100 (se bilaga 2). Undersökningen inkluderade 33 000 anställda i Sverige mellan perioden 

maj 2014 till augusti 2015 (Universum, 2014). LRF Konsult är också med i två undersökningar 

som är externa och genomförts på studenter. LRF Konsult återfinns i två kategorier, ekonomi- 

och juridikstudenter. Ekonomistudenter har gett rankingen 83 och juridikstudenter 64, det ger 

en genomsnittlig ranking på 74 plats av 100 (se bilaga 3; Universum 2014; Universum 2014). 

Genomsnittet tillämpas för att stödja syftet om att undersöka generation y och inte enbart 

fokusera på ekonomi- eller juridikstudenter. I undersökningen av ekonomi- och juridikstudenter 

ingick 23 297 studenter från 30 universitet mellan perioden september 2014 till februari 2015 

och utfördes av företaget Universum.  

3.3.2 Intervju 

Under rubriken presenteras tillvägagångssättet till intervjun samt val av respondent.  

3.3.2.1 Kvalitativ metod 

En kvalitativ metod har valts därför att studien behövde undersöka förhållanden som 

kvantitativa metoder inte återspeglar. Metoden är anpassningsbar, flexibel och kan utvecklas 

under studiens gång. Kvalitativ metod gör det möjligt att samla in material så länge det behövs 

och är relevant. Förändringar i studien påverkas inte i samma utsträckning som kvantitativ 

metod, vilket ger frihet till intervjuaren (Eliasson, 2010; Bryman & Bell, 2011). Metoden valdes 

utifrån dess förmåga att kombineras med kvantitativ metod och därmed tillföra flera perspektiv 

för att besvara syftet (Eliasson, 2010).  Kvalitativa metoder har mindre struktur än vad 

kvantitativa metoder har. Det leder enligt Bryman & Bell (2011) till att förbättra möjligheten 

att avslöja fler perspektiv hos respondenterna. Vidare att intervjuaren inte har ett behov av att 

utveckla specificerade frågor i förväg (Bryman & Bell, 2011). En av de vanligaste kvalitativa 

metoderna inom samhällsvetenskapen är intervjuer vilket också var metoden i studien 

(Eliasson, 2010).  

Kvalitativ metod har kritiserats för att vara personlig och osystematisk. Ett nära samband med 

respondenter kan påverka resultatet av intervjun. Risken är större när intervjun är ostrukturerad 

och inte har ett regelverk. Det påverkar också replikerbarheten, att tillvägagångssättet är svårt 

att repetera i framtida studier. Bryman & Bell (2011) hävdar att skillnaden mellan kvalitativ- 

och kvantitativ metod är ord mot siffror. En kvalitativ metod krävdes för att undersöka 

värderingar och faktorer som stödföretaget profilerar externt. En mätning genom siffror var inte 

i fokus, istället var det en förståelse av vad stödföretaget gör i dagsläget. Förståelsen för 

företaget ansågs förbättras genom en kvalitativ metod som innebar djup i datainsamlingen 

(Bryman & Bell, 2011). 

3.3.2.2 Semistrukturerad intervju  

Utifrån den kvalitativa metoden valdes en semistrukturerad intervju. Semistrukturerad intervju 

är en term som innebär att intervjuaren har en rad frågor som är fokuserade på vissa områden 

eller ämnen och presenteras normalt sett i ett intervjuschema eller en intervjuguide. Det leder 

till större handlingsfrihet än vad som kan återfinnas i en strukturerad intervju. Dessutom finns 

möjligheten till att ställa ytterligare följdfrågor så länge det är relevant. Det leder till att 

intervjuaren får en ökad förståelse för respondentens svar och resonemang (Bryman & Bell, 

2011; Eliasson 2010).   
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3.3.2.3 Val av intervjuperson  

Med utgångspunkt i studiens syfte och de kriterier som upprättades valdes en person med insikt 

i en organisations employer branding. Personen är ansvarig för employer branding på LRF 

Konsult och har marknadskommunikatören samt HR- chefen som stödfunktion. Därmed 

representerar personen en majoritet av det dagliga arbetet med employer branding. Inom 

employer branding ingår attraktion och profilering gentemot studenter (S. Aronsson, personlig 

kommunikation 15 april, 2015). För att respondenten i intervjun ska behandlats etiskt korrekt 

tillfrågades Sara Aronsson om hennes citat och transkribering fick användas, Aronsson gav sitt 

medgivande.  

Utförd intervju 15 april 2015 

Intervjun med Sara Aronsson utfördes den 15 april 2015 mellan klockan 10:45 och 11:28. 

Intervjun pågick under 43 minuter och respondenten samt intervjuarna var placerade i ett 

konferensrum på LRF Konsults huvudkontor i Stockholm. Intervjun spelades in för att sedan 

transkriberas. Hela transkriberingen utfördes under samma dag som intervjun inträffade.  

Enligt Bryman & Bell (2011) ska intervjuguiden skickas till respondenten innan intervjun äger 

rum för att respondenten ska vara insatt i intervjufrågorna. Intervjuguiden skickades därför till 

respondenten dagen innan intervjun samt att respondenten efterfrågade det (Bryman & Bell 

2011).   

3.4 Operationalisering 

  

Modell 4. Operationalisering. Egentillverkad. 

De totalt 44 faktorer hämtade ur teorin kommer att undersökas med hjälp av en enkät för att se 

vilka faktorer som generation y anser är attraktiva, 24 faktorer är enligt teorin de faktorer som 

attraherar generation y. Resterande är de 20 faktorer, enligt teorin, som företag använder för att 

attrahera individer till sina företag genom employer branding. De totalt 44 faktorerna som skulle 

varit med i enkäten förkortades till nio stycken huvudfaktorer. Anledningen till det är att i mån 

av tid kunde inte studien genomföra statistiska tester på alla de 44 faktorer som teorin framfört. 
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Därmed placerades faktorer liknande varandra under samma kategorier för att minska antalet 

faktorer som skulle behöva analyseras statistiskt. Avgränsningen utgick ifrån hur frekventa 

faktorerna var i teorin, de faktorer som återkom blev huvudfaktorer.   

Modellen som innehåller identitet, profil och image har valts för att undersöka hur attraktion 

uppstår och employer brandings involvering. Identitet bortses eftersom fokusering gjordes på 

image och profil, profil klargjordes genom intervjun med stödföretaget för att granska vad ett 

företag gör i dagsläget i form av profilering. Image undersöks med enkäter och klargör vad 

generation y anser är attraktivt hos företag.  

Fyra steg för att uppnå employer branding är en modell som framförallt besvarar hur attraktion 

skapas. Fokus är på de tre första stegen eftersom det sista uppnås enbart genom att uppfylla de 

innan. Modell 1 har inkluderats med employer bradning-teorin eftersom faktorerna och stegen 

är densamma.  

I intervjun med stödföretaget tillkom fyra faktorer utöver de andra faktorerna som framförts 

genom teorin. En del faktorer som stödföretaget profilerade externt fanns redan med i faktorerna 

från teorin, de var; engagemang, förtroende, förmåner, utbildning, karriärutveckling och frihet. 

De faktorer som tillkom var; internship, praktik, examensarbete och studentkvällar. Faktorerna 

innebar en utökning av teorin och ger ett konkret perspektiv från ett företag. En utökad teori 

innebär att fler faktorer kan granskas för att besvara syftet.   

3.5 Trovärdighet  
I följande kapitel framförs validitet och reliabilitet för studien. Validitet och reliabilitet 

återfinns genom hela metodkapitlet, här presenteras enbart de mest betydande aspekterna.  

Enkäterna utfördes på Mälardalens högskola i Västerås och Eskilstuna därför att urvalet ska 

vara relevant och representativt (Bryman & Bell, 2011). I enkäten fanns det enbart slutna frågor 

som var formade utifrån teorin och empirin. Eliasson (2010) anser att slutna frågor gör att 

respondenterna enbart kan ge svar som studien söker. Fler fördelar med att ställa slutna frågor 

till respondenter är att svarsfrekvensen är hög eftersom frågorna är lätta att besvara. Nackdelar 

med att ställa slutna frågor är att respondenten inte kan svara på sitt eget sätt (Eliasson, 2010). 

På grund av tidsramen för studien beslutades att respondenterna inte skulle ges möjlighet till 

öppna frågor.   

Enkäten pilottestades på två individer för att säkerställa att den var begriplig och inte hade några 

fel. Om en respondent inte var född mellan 1981 och år 2000 räknades inte den enkäten med i 

undersökningen. Enligt Bryman & Bell (2011) är det viktigt att efter statistiska undersökningar 

räkna ut om alla faktorer som ingått i undersökningen är relevanta. För att göra det måste en 

statistisk uträkning genomföras. Det är viktigt att alla faktorer som ingår i en kvantitativ 

undersökning relaterar till det ämne som studien undersöker (Bryman & Bell 2011). Det 

säkerställdes genom att alla faktorer i enkäten formades från den teori och empiri som ligger 

till grund för studien.  

3.6 Metoddiskussion 
Eliasson (2010) påpekar att svagheten i en kvantitativ undersökning är att om samma 

undersökning repeteras några månader eller år senare kan resultatet från studien förändrats. När 

studien genomfördes behövde faktorerna förkortas från 44 till 9. Det resulterade i att alla 

faktorer inte testades. Däremot när de 44 faktorerna grupperades tillsammans till nio 

undersöktes alla underfaktorer indirekt. Anledningen till att en förkortning av faktorerna 
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tillämpades var för att faktorerna var för många. På grund av tidsramen i studien kan inte ett för 

stort urval testas. Att förkorta faktorerna innebar att mer tid kunde ägnas åt att analysera 

resultaten av de förkortade faktorerna. När faktorerna förkortades uppstod personliga 

värderingar i den selektiva processen i form av att de mest frekventa faktorerna i teorin valdes 

ut till huvudfaktorer. På grund av att urvalet var 110 individer uppstod det problem att statistiskt 

bevisa skillnader mellan faktorerna. Därmed kan vissa slutsatser samt analysen enbart utgå från 

de 110 respondenternas åsikter angående attraktionsfaktorer för företag. Ett större urval hade 

stärkt slutsatserna och flera faktorer kunde påvisats attraktiva. De faktorer som inte kunde 

bevisas statistiskt fanns det fortfarande en möjlighet att uttala sig om. Ett uttalande om urvalet 

är inte likadant som ett uttalande om populationen.  

För att säkerställa att intervjun var relevant för studien skapades en intervjuguide. Att skapa en 

guide är inte ett lika viktigt steg i semistrukturerade intervjuer men skapar ett ramverk för vilka 

ämnen som intervjun ska täcka (Bryman & Bell, 2011). Guiden tillger riklig information om 

centrala begrepp och områden som är relevanta i studien. Därför användes de för att grunda 

intervjuguiden samt bestämma riktlinjer för intervjun. Intervjuguiden grundades på syftet för 

att ge flera attraktionsfaktorer till studien. Syftet har under studiens gång förändrats vilket har 

resulterat i att vissa delar av intervjuguiden inte längre kopplar till studiens syfte. Det leder till 

att delar av intervjun inte är relevanta.  

Intervjuguiden utgår ifrån Bryman & Bells (2011) synpunkter att formulera olika rubriker och 

områden utifrån syftet. Att använda ett relevant språk som respondenten förstår och att undvika 

ledande frågor. Till sist utvärderades intervjuguiden från olika aspekter för en lyckad intervju 

(Bryman & Bell, 2011) (se bilaga 1). Eftersom stödföretaget kontaktades efter att studiens 

problem hade fastställts undveks uppdrag från företaget samt deras påverkan på studien.  

Intervjun transkriberades för att underlätta framtida citeringar. Bryman & Bell (2011) anser att 

transkribering hjälper till att motverka människans begränsade minne och intryck. Dessutom 

bortses personliga reflektioner och samtycke till respondenten om transkribering används. Det 

bistår med en bättre analys på grund av att empirin kan värderas från olika perspektiv och 

tankegångar. Slutligen återger transkribering ordagrant vad som har sagts vilket stärker 

trovärdigheten (Bryman & Bell, 2011). Intervjun utfördes med enbart en respondent för att 

minimera risken av feltolkning, till exempel kan respondenter i gruppintervjuer tolka intryck 

och resonemang från gruppen och därmed blir intervjun inte tillförlitlig (Eliasson, 2010).  

Fyra steg för att uppnå employer branding och attraktion är ifrån en litteratur som inte är 

vetenskapligt granskad. Litteraturen är skriven av Mark Schumann och Libby Sartain. I 20 år 

har de konsulterat inom employer branding till olika företag och en av deras böcker har rankats 

till en bästsäljare. I mer än 30 år har Mark Schumann konsulterat inom företagande, Human 

Resources och företagskommunikation där fokusområden har varit rekrytering och motivering 

av anställda. Libby Sartain är en aktiv företagsrådgivare och styrelsemedlem följt av en 30-årig 

karriär inom Human Resources (Schumann & Sartain, 2009). 

Modellen identitet, profil och image är ifrån en litteratur som inte är vetenskapligt granskad. 

Litteraturen är skriven av Anna Dyhre och Anders Parment. Anders Parment är ekonomiedoktor 

och verksam som forskare och lärare vid Företagsekonomiska institutionen på Stockholms 

universitet samt föreläsare och strategikonsult. Anders har publicerat ett fyrtiotal böcker och 

vetenskapliga artiklar, hans uppdragsgivare har varit internationella företag som Audi, IKEA, 

Nordea, Volvo, Volkswagen samt en mängd olika kommuner, landsting, forskningsinstitut och 
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branschorganisationer. Anna Dyhre har en masterexamen i juridik och har arbetat med 

employer branding i 15 år. Mellan åren 2004 och 2009 var Anna Sverigechef för det employer 

branding- inriktade företaget Universum, som hjälper arbetsgivare att bli mer attraktiva. Idag 

är Anna rådgivare, författare och föreläsare både i Sverige och utomlands (Dyhre & Parment, 

2013).     
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4 Empiri  

Kapitlet framför den data som samlats in genom intervju och enkätundersökningen. Intervjun 

med employer branding-ansvarige på stödföretaget presenteras först sedan följer en 

presentation av obearbetad data. 

 

4.1 Intervju  
Sara Aronsson 

“Jag jobbar som HR- generalist och det innefattar flera olika ansvarsområden. Där employer 

branding är en av mina huvudsakliga ansvarsuppgifter, jag jobbar även med chefsstödjande i 

rekrytering, rehabilitering, arbetsmiljö och medarbetarundersökningar, 50 procent av min roll 

ligger på Employer branding just nu. Jag har varit här i lite mer än ett år.”  

                   Sara Aronsson 

 

4.2 Employer branding och generation y  
Aronsson menar att företaget försöker förmedla hur det är att vara anställd på stödföretaget till 

omvärlden. Det finns fyra värderingar som är engagemang, förtroende, stolt och proffsig, 

emellertid profileras de inte externt. Stödföretaget försöker förmedla den unika känslan av att 

arbeta på företaget genom hemsidan. Det som profileras på hemsidan är bland annat enligt 

Aronsson: 

 

“Mycket flexibilitet, en god arbetsmiljö och i det finns det ganska mycket som att man får 

möjlighet att säga sin åsikt och en vänlig arbetsmiljö så att många trivs” 

     Sara Aronsson 

 

Enligt Aronsson är förmåner inte en attraktiv faktor och leder inte till konkurrensfördelar, 

istället fokuseras faktorer som till exempel utveckling och organisationskultur. Grundlön och 

olika förmåner anses inte som attraktivt, det anses som en självklarhet för stödföretaget. Med 

förmåner menas tjänsteförmåner som friskvård och försäkringar. Det är inga faktorer som 

profileras externt. Sammanfattningsvis profileras icke-materiella faktorer som utveckling och 

variation inom karriären. 

 

“Jag tror aldrig jag ens sagt någonting om våra förmåner, jag skulle säga att det är väldigt få 

som frågar” 

Sara Aronsson 

 

Stödföretaget har tidigare erbjudit traineeprogram. Till hösten 2015 erbjuder stödföretaget 

internships som innefattar de tidigare prövade traineeprogrammen. Erbjudandet om 

internships riktas mot högskolor och universitet. Företaget erbjuder även examensarbeten med 

spontana ansökningar via hemsidan. Aronsson menar att de är populära och att det är många 

studenter som är intresserade. Stödföretaget erbjuder också studentkvällar där de exempelvis 

bjuder in till musikquiz för att sprida varumärket och framföra deras perspektiv samt 

värderingar. Utöver det rekryteras praktikanter från yrkesutbildningar och universitet.    

Aronsson anser att karriär är en betydande attraktionsfaktor framförallt för att särskiljas mot 

konkurrenter. Som anställd ägs kompetensutvecklingen av medarbetaren själv och det finns 

möjlighet att involvera sig i olika projekt.  
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För att stärka stödföretagets employer branding och attraktion mot generation y råder Aronsson 

stödföretaget att arbeta för att bli igenkända. Det innebär att sätta sadelskydd på cyklar vid 

universitet till att kontinuerligt vara ett företag som syns från första introduktionsdagen på 

högskolor och universitet. Enligt Aronsson borde stödföretaget investera mer resurser för att 

erbjuda större praktik-, internship- och traineeprogram.   

 

“Man ska vara återkommande på mässor, man har lunchföreläsning, studentkvällar och man 

har långsiktigt arbete med vissa prioriterade universitet där vi vet att vi kommer att anställa 

ifrån” 

Sara Aronsson 

 

4.3 Obearbetad data  
Resultatet av enkätundersökningen presenteras nedan, varje faktor redovisas med en påföljande 

förklaring. Stapeldiagrammen påvisar hur urvalet har värderat attraktionsfaktorerna med en 

procentuell fördelning. Medelåldern hos respondenterna var cirka 23 år och åldersspannet var 

mellan 19 och 35 år. Totalt delades 119 enkäter ut och det blev 110 godkända enkäter för studien 

66 stycken från Västerås och 44 stycken från Eskilstuna. Majoriteten av generation y har 

därmed Västerås som sitt lärosäte i undersökningen.  

 

 

 

Diagram 1. Fördelning av ålder för det totala urvalet. Egentillverkad. 
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Stapeldiagram 2. Resultatfördelning för arbetsmiljö. Egentillverkad. 

 

Resultatet för faktorn arbetsmiljö fördelades med majoritet som mycket viktigt och ganska 

viktigt. Procentuellt ansåg 62,7 procent att faktorn är mycket viktig och 30,9 procent ansåg att 

den var ganska viktig. 5,5 procent ansågs vara neutrala till attraktionsfaktorn.    

 

 

Stapeldiagram 3. Resultatfördelning för utveckling. Egentillverkad. 

 

Majoriteten av urvalet ansåg att utveckling är en mycket viktig faktor för attraktion. 58,2 

procent ansåg att faktorn var mycket viktig. Resterande ansåg att faktorn var ganska viktig med 

35,5 procent av urvalet. Det var 1,8 procent som inte tyckte faktorn var viktig.   
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Stapeldiagram 4. Resultatfördelning för organisationskultur. Egentillverkad. 

 

Organisationskultur resulterade i en viktig betydelse för attraktion med 44,5 procent fördelade 

på ganska viktigt och mycket viktigt. Därefter var det 9,1 procent som ansågs vara neutrala till 

faktorn och 0,9 procent som ansåg att faktorn inte var viktig.   

 

 

Stapeldiagram 5. Resultatfördelning för karriär. Egentillverkad. 

 

Hälften av urvalet ansåg att karriär är ganska viktigt för attraktion. Därefter ansåg 29,1 procent 

att faktorn var mycket viktig. Det var 14,5 procent som ansåg sig neutrala till karriär som 

attraktionsfaktor.  
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Stapeldiagram 6. Resultatfördelning för självständighet. Egentillverkad. 

 

Majoriteten av urvalet ansåg att självständighet var en viktig faktor. 44,5 procent tyckte att 

faktorn var ganska viktig och 30 procent ansåg att den var mycket viktig. Det var 21,8 procent 

som förhöll sig neutrala. Det var 3,6 procent som inte ansåg att faktorn var så viktig.  

 

 

Stapeldiagram 7. Resultatfördelning för värderingar. Egentillverkad. 

 

Det var 36,4 procent som tyckte att faktorn var ganska viktig respektive mycket viktig. Det var 

6,4 procent som ansåg att faktorn inte var så viktigt för attraktion. I urvalet var det 20 procent 

som vara neutrala till faktorn värderingar.   
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Stapeldiagram 8. Resultatfördelning för flexibelt arbete. Egentillverkad. 

 

Det var 49,1 procent ansåg att flexibelt arbete är en ganska viktig faktor. Utöver det ansågs 

faktorn vara neutral med 20,9 procent eller mycket viktig 22,7 procent. 6,4 procent ansåg att 

faktorn inte var så viktig för dem i form av attraktion.   

 

 

Stapeldiagram 9. Resultatfördelning för förmåner. Egentillverkad. 

 

Större delen av urvalet ansåg att förmåner är ganska viktigt och resulterade i en procentsats på 

47,3 procent. Därefter ansågs faktorn vara neutral för urvalet med 27,3 procent. Det var 19,1 

procent som tyckte att faktorn var mycket viktig.  
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Stapeldiagram 10. Resultatfördelning för branding. Egentillverkad. 

 

Attraktionsfaktorn branding ansågs av majoriteten vara ganska viktig det genererade en 

procentsats på 41,8 procent. Utöver det resulterade branding i varierande svar 29,1 procent 

respektive ca 19,1 procent ansåg att faktorn var neutral eller inte så viktig. Det var 2,7 procent 

av urvalet som betraktade faktorn som inte alls viktig.   

 

 

 

 

Stapeldiagram 11. Fördelningen av medelvärde. Egentillverkad. 
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5 Resultat 

Resultatkapitlet innehåller en sammanslagning och analys av teori och empiri. Kapitlet 

innehåller tabeller och en modell för att illustrera resultatet av undersökningen. Resultatet 

inleds med en genomgång av de statistiska resultaten för populationen i Västerås och 

Eskilstuna. Därefter presenteras resultatet för urvalet i städerna. Avslutningsvis framförs en 

övergripande analys av employer branding, generation y och war for talent. 

5.1 Employer branding och attraktion för populationen i Västerås och Eskilstuna  
I tabell 1 illustreras faktorernas rangordning efter medelvärde på urvalet. Arbetsmiljö hade 

högst medelvärde medan branding hade lägst. I undersökningen fick karriär, självständighet 

och värderingar samma medelvärde. De tre faktorerna är därför placerade efter bokstavsordning 

i tabell 1 men det finns ingen skillnad mellan dem. Nedanstående medelvärden grundas från 

enkäten där alternativen poängterades från ett till fem.   

 

Rangordning 

Faktorer  Medelvärde  

1. Arbetsmiljö 4,48  

2. Utveckling  4,45 

3. Organisationskultur  4,26 

4. Karriär  3,97 

5. Självständighet  3,97 

6. Värderingar  3,97 

7. Flexibelt arbete 3,83 

8. Förmåner  3,75 

9. Branding 3,3  

 

Tabell 1, rangordning av attraktionsfaktorer baserat på medelvärde. De statistiskt påvisade 

faktorerna är svartmarkerade: utveckling, organisationskultur, förmåner och branding. 

Egentillverkad. 

 

Friedmans test resulterade i ett p-värde på 0,000 och är därmed signifikant. Det innebär att det 

finns påvisade skillnader mellan alla attraktionsfaktorer. Analysen av Wilcoxons teckenrangtest 

resulterar i att det finns tre p-värden som är signifikanta och påverkar därför populationen. 

Faktorn branding jämfördes inte med någon annan faktor eftersom det inte finns någon faktor 

under branding i tabell 1. Därmed finns det inget signifikant p-värde att hänvisa till för 
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branding. Däremot kan studien konstatera att branding är minst attraktiv för populationen av 

anledningen att den blev rankad sist i tabell 1. Alla faktorer som studien kan uttala sig om för 

populationen demonstreras genom svarta markeringar i tabell 1. Resterande faktorer som inte 

är markerade är inte signifikanta och därmed kan ingen slutsats om populationen fastslås. Det 

kan fastställas att två faktorer är attraktivare än andra faktorer enligt populationen i Västerås 

och Eskilstuna, det är utveckling och organisationskultur. Det kan fastställas att förmåner och 

branding är de faktorer som är mindre attraktiva.  

 

Faktorerna utveckling, organisationskultur och förmåner är de som har resulterat i ett 

signifikant p-värde under 0,05. Resterande faktorer som inte är markerade uppfyller inte 

signifikanskravet för att generaliseras för hela populationen. Däremot kan studien påvisa 

skillnader mellan faktorer i urvalet i städerna (se 5.2 Teoretiska faktorer utifrån urvalet).  

 

5.1.1 Utveckling  
 

 

Tabell 2. Utveckling attraktivare än organisationskultur. Egentillverkad. (se bilaga 4). 

 

I Wilcoxons teckenrangtest är det första konstaterandet att utveckling är attraktivare än 

organisationskultur, förhållandet fick p-värdet 0,010 vilket är signifikant. Antagandet grundas 

i att det var 33 (N=33) individer ur generation y som ansåg att utveckling är en attraktivare 

faktor än organisationskultur för att attrahera dem till företag. Det innebär indirekt att 

utveckling också är mer attraktivt än alla andra faktorer från rank tre till nio i tabell 1. 

Teckentestet resulterade i en förändring av p-värdet för förhållandet utveckling och 

organisationskultur till 0,014 vilket innebär att det fortfarande är signifikant enligt den valda 

signifikansnivån.  

 

Enligt Khabir (2014) har flertalet konstateranden gjorts att utveckling är en betydande faktor 

att profilera för både employer branding och för attraktion av generation y. Det innebär att 

generation y uppskattar möjligheten till att lära och ha tillgång till kompetensutveckling. 

Eftersom kompetensutveckling är en underfaktor till utveckling. Det är betydande att företag 

har kunskapen att generation y ser kompetensutveckling som attraktivt. Enligt Shaw & 

Fairhurst (2008) är det svårt att designa kompetensutvecklingsprogram som passar generation 

y eftersom generationen har svårigheter att ta initiativ till självinlärning. Därmed borde företag 

inte fokusera på att skapa kompetensutveckling som individen själv måste ta initiativ till. Enligt 

Aronsson låter stödföretaget medarbetarna äga sin egen kompetensutveckling samt möjligheten 

att involvera sig i olika utvecklingsprojekt.  

  

Fortsättningsvis hävdar Eddy & Burke (2006) att generationen attraheras av företag som 

erbjuder utveckling i samband med att deras karriär utvecklas. Özçelik (2015) påstår att en del 

av utveckling är tillgång till kontinuerlig feedback. Feedback möjliggör utveckling för 

generation y eftersom de får möjlighet att utvärdera deras eget arbete. Det innebär indirekt att 

generation y vill erhålla tillräcklig feedback för att tillhandahålla möjligheten att utvärdera deras 

arbete eftersom feedback är en underfaktor till utveckling. 

 Wilcoxons teckenrangtest  Teckentest  

Utveckling > Organisationskultur P- värde: 0,010  0,014 

 N = 33   
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5.1.2 Organisationskultur  

 

Tabell 3. Organisationskultur attraktivare än karriär. Egentillverkad. (se bilaga 4). 

 

Det andra konstaterandet är att organisationskultur är attraktivare än karriär för generation y i 

Västerås och Eskilstuna. Signifikansnivån enligt Wilcoxons teckenrangtest för de två faktorerna 

är 0,003 vilket är inom den accepterade signifikansnivån på 0,05. Det innebär att 

organisationskultur är en mer attraktiv faktor än resterande faktorer från rank fyra till nio i tabell 

1. Det var 43 (N=43) individer som ansåg att organisationskultur är mer attraktiv än karriär. 

Teckentestet resulterade i en signifikansnivå på 0,006 vilket fortfarande är signifikant.  

 

Studien påvisar att organisationskultur är en mer attraktiv faktor att profilera för att attrahera 

generation y till företag än faktorn karriär. Det påståendet går att koppla till Wilskas (2014) 

resonemang att organisationskulturen i ett företag bör vara unik och exempelvis uppmuntra nöje 

i och utanför arbetet. Faktorer som uppriktighet och förtroende är underfaktorer som ingår i 

huvudfaktorn organisationskultur. Faktorerna är därför också attraktivare än de faktorer som 

ingår i huvudfaktorn karriär. Det resonemanget går att koppla till Linn & Kennings (2014) 

argumentation där employer branding skapas av faktorerna förtroende och uppriktighet. 

Sivertzen et al. (2013) hävdar också att innovation är en faktor som är positivt för företagets 

anseende.  

 

5.1.3 Förmåner  
 

Tabell 4. Förmåner attraktivare än branding. Egentillverkad. (se bilaga 4). 

 

Det tredje konstaterandet är att förmåner är en attraktivare faktor för företag att profilera mot 

generation y än branding. Signifikansnivån för förhållandet är 0,000 med Wilcoxons 

teckenrangtest och även 0,000 för teckentestet vilket innebär att förhållandet är signifikant. 52 

individer (N=52) ansåg att förmåner är en attraktivare faktor än branding. Eftersom förmåner 

och branding är de sista faktorerna i rangordningen kan det inte konstateras att förmåner är 

attraktivare än någon annan faktor förutom branding. Eddy & Burke (2006) och Özçelik, (2015) 

anser att faktorn förmåner skapar attraktion hos generation y. Rajput et al. (2013) hävdar i sin 

undersökning att hög ingångslön vilket är en underfaktor till förmåner är en återkommande 

attraktionsfaktor för generationen. En av Khabirs (2014) slutsatser är att det finns ett samband 

mellan lön och sociala värderingar vilket påverkar attraktionen positivt hos en arbetsgivare. 

Däremot i Ito et als. (2013) undersökning var samma faktorer inte signifikanta och därmed 

kunde ingen slutsats fastställas. 

 

Enligt Aronsson anses inte förmåner som attraktivt och efterfrågas inte av generation y. Istället 

antas det som en självklarhet för stödföretaget och det är inget som profileras till studenter. 

Populationen i Eskilstuna och Västerås anser att förmåner är attraktivare än branding. Det 

kopplas till Rajput et als. (2013) resonemang att generation y uppskattar en hög ingångslön med 

tjänstebil och jobbsäkerhet. Det kan därför påvisas att ett företags rykte och brand är mindre 

 Wilcoxons teckenrangtest  Teckentest  

Organisationskultur > Karriär P- värde: 0,003 0,006  

 N = 43  

 

 Wilcoxons teckenrangtest  Teckentest  

Förmåner  > Branding  P- värde: 0,000 0,000 

 N = 52  
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attraktivt för populationen än de förmåner som erbjuds inom ett företag. Populationen i 

Eskilstuna och Västerås anser därför att företags förmåner är mer attraktiva än företags rykte 

och brand. Det resultatet stämmer inte överens med Sivertzen et als. (2013) påstående där 

företag ska fokusera på icke-materialistiska faktorer för att skapa attraktiv employer branding. 

Sivertzen et al (2013) påstår att det inte finns motiv att investera i monetära belöningar för att 

det inte skapar attraktion. Båda påståenden stämmer överens med studiens resultat där förmåner 

är mindre attraktivt i förhållande till resterande faktorer.  

 

5.1.4 Branding  
Det fjärde konstaterandet är att populationen i Västerås och Eskilstuna anser att branding är en 

faktor som inte är attraktiv i förhållande till resterande faktorer. Faktorn branding jämfördes 

inte med någon annan faktor eftersom det inte finns någon faktor under den i tabell 1. 

Generaliseringen att branding är den minst attraktiva faktorn är av enbart hög sannolikhet och 

inte fastställd eftersom det inte fanns ett signifikant p-värde att hänvisa till för branding. Utifrån 

populationen antas det som att generation y är likgiltiga till branding, antingen skapar det 

attraktion eller inte. Det går inte att relatera till Guillot-Soulez & Soulez (2014) undersökning 

där de argumenterar att generation y attraheras av ett positivt budskap hos ett beryktat och 

välkänt företag. Eddy & Burke (2006) hävdar också att branding är en faktor och framhäver 

betydelsen av information om företag via bland annat hemsidor. Liknande resonemang anser 

Schumann & Sartain (2009) och betonar att generation y identifierar sig med informationen för 

att avgöra om de vill arbeta hos företaget och vad företagets brand har för betydelse (Schumann 

& Sartain 2009). Det kan tolkas som att det finns en tydlig skillnad mellan populationen och 

tidigare forskning.   

5.2 Teoretiska faktorer utifrån urvalet i Västerås och Eskilstuna.  
Under rubriken presenteras analys och resultat av urvalet.  

5.2.1 Arbetsmiljö 
Urvalet i Eskilstuna och Västerås rankade arbetsmiljö som den mest betydande faktorn för att 

attrahera generation y till företag. I huvudfaktorn arbetsmiljö finns det flera underfaktorer, 

exempelvis meningsfullt arbete. Elving et al (2013) påstår att generation y attraheras till företag 

som erbjuder meningsfullt arbete. En faktor som också ingår i huvudfaktorn arbetsmiljö är 

gruppkänsla. Urvalet anser därför indirekt att gruppkänsla är en betydelsefull attraktionsfaktor 

för företag. Det går att koppla till resonemanget från Eddy & Burke (2006) och Guillot- Soulez 

& Soulez (2014) där generation y vill identifiera sig med resterande arbetskollegor i företaget 

för att skapa en gruppkänsla. Det innebär därför att urvalet vill ha möjlighet att identifiera sig 

med resterande arbetskollegor i företag. Däremot enligt King & Grace (2008) måste 

arbetsmiljön inte enbart vara attraktiv estetiskt och innehålla positiva medarbetare. 

Arbetsmiljön måste också innebära att medarbetarna känner sig stimulerade till att utvecklas. 

Det kräver att företag är skickliga i att skapa utvecklingsmöjligheter. Det finns därmed ett 

samband mellan arbetsmiljö och utveckling för att skapa attraktion.  

 

I huvudfaktorn arbetsmiljö finns faktorn livsstilskompletterande arbetsplats. Eftersom 

generation y ansåg arbetsmiljö som mest attraktiv innebär det att urvalet vill ha en arbetsplats 

som kompletterar deras livsstil. Det resonemanget kopplas till Schumann & Sartains (2009) 

resonemang att generation y söker arbetsplatser som matchar generationens livsstil. Eftersom 

arbetsmiljö ansågs som mest attraktiv betyder det att urvalet anser att de söker en arbetsplats 

som har en estetiskt tilltalande miljö och medarbetare som bidrar till en positiv arbetsmiljö. Det 

är i enlighet med Aronsson som anser att arbetsmiljö är en faktor som skapar attraktion genom 

trivsel på arbetsplatsen.  
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5.2.2 Självständighet, karriär och värderingar 
Faktorerna självständighet, karriär och värderingar resulterade i samma medelvärde för urvalet. 

I tabell 1 har de rank fyra, fem och sex. Eftersom ingen statistisk slutsats kunde påvisas mellan 

de tre faktorerna behandlas de efter medelvärde. Alla tre faktorer antas genom sitt medelvärde 

vara attraktiva faktorer för att attrahera urvalet i Västerås och Eskilstuna.  

Karriär resulterade bland de fyra mest attraktiva faktorerna för företag att profilera för att 

attrahera generation y. Det går att koppla till Wilskas (2014) resonemang att generation y först 

uppmärksammar karriärmöjligheter i företag. Det tyder på att urvalet är intresserade av att förstå 

vilka karriärmöjligheter som finns för dem när de söker arbete. Wilska (2014) konstaterar att 

karriär är en uppmärksammad faktor för att skapa attraktion. Det redogör också Aronsson som 

påstår att karriär är en betydande faktor, framförallt för att differentieras mot konkurrenter. 

Kilber, et al (2014) anser att generation y vill ha möjlighet att påverka deras eget arbete och 

generationen motsätter sig till att bli styrda i arbetet eftersom det kan uppfattas som att företaget 

inte litar på dem.  

Sivertzen et al. (2013) påvisar betydelsen av att en arbetsplats tillåter personlig tillväxt som 

ökar självkänslan. Dessutom anser Sivertzen et al. (2013) att arbetsansökande först 

uppmärksammar karriär och arbetsmiljön i företag vilket kopplas till studiens resultat där 

arbetsmiljö fick det högsta medelvärdet och karriär rankades fyra i tabell 1. Det kan konstateras 

att det finns ett samband mellan arbetsmiljö och karriär.    

Elving et al. (2013) och Brotheridge & Mcfarland (2013) anser att självständighet är en 

eftertraktad faktor. De framhäver framförallt att generation y attraheras av frihet i arbetet (ingår 

i självständighet) och vill inte bli bundna till ett specifikt företag. Det är för att generationen 

utgår från att inneha flera anställningar under sin livstid. Det ligger i linje med Guillot-Soulez 

& Soulez (2014) och Kilber, et al (2014) som framför att om företag erbjuder tjänster som ger 

frihet i arbetet skapas attraktion för generation y. Arbetsuppgifter ska vara varierande, efter eget 

schema, eget ansvar och det ska finnas möjlighet att hitta nya och effektivare sätt att arbeta utan 

motgång från företagets sida.  

Neeti & Sharma (2014) anser att värderingar är en betydande faktor och att sociala värderingar 

anses som grunden för att skapa attraktion inom employer branding. Det resonemanget kopplas 

till King och Graces (2008) resonemang att värderingar är en attraktiv faktor för att skapa 

employer branding. Det innebär att företag måste inneha vetskapen om vilka företagets 

värderingar är och arbeta efter dem. 

5.2.3 Flexibilitet  
Eftersom flexibilitet rankades sju av nio i tabell 1 är det en mindre attraktiv faktor för företag 

att profilera i sin employer branding. Brotheridge & Mcfarland (2013) antyder att flexibilitet i 

form av exempelvis flexibla arbetstider är en viktig faktor för att attrahera generation y. Det 

kan ifrågasättas för urvalet i studien. Enligt urvalet är flexibilitet en mindre attraktiv faktor för 

företag att profilera mot generation y. Enligt Aronsson profileras flexibilitet, det indikerar att 

stödföretaget inte behöver fokusera på flexibilitet i sin profilering.  

5.3 Analys av modeller  
Under rubriken presenteras analys av modellerna från urvalet, populationen och stödföretaget. 

5.3.1 Profil, image och identifikation  
För att förstå betydelsen av profil och image fanns de som exempel i enkäten som underfaktorer 

till branding. Populationen i Västerås och Eskilstuna anser att branding inte är lika attraktivt i 

förhållande till resterande faktorer. Det ifrågasätter profil och images helhet i from av 
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attraktionsförmåga till generation y. Det kan tolkas som att profil och image inte skapar 

attraktion för generation y. 
 

Stödföretaget profilerar faktorer som den unika känslan av att arbeta där. Karriär, flexibilitet, 

arbetsmiljö, utveckling och olika möjligheter för studenter att upptäcka och arbeta 

tillsammans med företaget. Modellen konstaterar att profil handlar om hur arbetsgivare vill 

uppfattas medan image innebär hur omvärlden uppfattar företaget. Företag ska därmed 

analysera den image som generation y anser attraktiv, till exempel utveckling. Därefter ska de 

attraktivaste faktorerna profileras mot generation y för att skapar en attraktiv profil. Därmed 

sammanbinds image och profil för en samlad employer bradning. För stödföretaget och en 

praktisk förankring innebär det att arbetsmiljö, utveckling, organisationskultur och karriär är 

attraktiva faktorer som de profilerar. Flexibilitet och olika brandingaktiviteter anses som 

mindre attraktiva för att skapa attraktion. Det påvisar att det krävs en medvetenhet om vad ett 

företag profilerar. 

 

Stödföretagets synsätt angående engagemang, förtroende, stolthet och proffsig profileras inte 

externt men undersöktes i enkäten för att undersöka kopplingen till attraktion. Synsätten är 

underfaktorer till huvudfaktorn organisationskultur. Populationen anser att organisationskultur 

är en attraktiv faktor. Eftersom organisationskultur är attraktivt för generation y finns det ett 

samband med image och organisationskulturen. Därmed måste företag profilera 

organisationskulturen för att skapa attraktion FPFA 

 

Modellen konstaterar att profil handlar om hur arbetsgivare vill uppfattas medan image innebär 

hur omvärlden uppfattar företaget. Företag ska därmed analysera den image som generation y 

anser attraktiv, till exempel utveckling. Därefter ska de attraktivaste faktorerna profileras mot 

generation y för att bibehålla en attraktiv profil. Därmed sammanbinds image och profil för en 

samlad employer branding. En förklarande modell finns på nästa sida. 

 

 

 

 

  



 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell 5. Identitet, profil och image- Profilering av attraktion. Egentillverkad. 

 

5.3.2 Fyra steg för att uppnå employer branding och attraktion 
Steg 1 

För att skapa employer branding och attraktion i steget igenkännande som är underfaktor till 

branding, anser populationen att företag inte ska profilera branding. Eftersom branding är 

mindre attraktivt för generation y. Däremot kan andra faktorer profileras men branding har 

påvisats inte vara attraktiv för generation y i förhållande till resterande faktorer. Det bortser inte 

det faktum att igenkännande är grundläggande för attraktion. Att profilera faktorer som till 

exempel utveckling vilken är statistiskt säkerställd att bidra till attraktivitet är ett bättre 

alternativ.  

Enligt Schumann & Sartain, (2009) måste företag vara igenkänt för att kandidater ska 

uppmärksamma det. Det kan konstateras att det finns en skillnad mellan teori och praktik i 

Identifikation

ImageProfil 

Uppfattas attraktivt att profilera 

 Arbetsmiljö  

 Utveckling  

 Organisationskultur  

Hur vill vi uppfattas som 

arbetsgivare?  

Hur uppfattas vi som 

arbetsgivare av omvärlden?   
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frågan om igenkännande och branding. En orsak enligt Schumann & Sartain, (2009) kan vara 

olika branscher och att branscher som innehåller flertalet företag har det problematiskt att vara 

attraktiva och speciella, framförallt när företagen är likvärdiga (Schumann & Sartain, 2009). 

Vilket kan relateras till Aronssons resonemang att sätta sadelskydd på cyklar vid universitet för 

att bli igenkänd. Faktum är att igenkännande och branding anses som mindre attraktiva faktorer 

medan andra faktorer anses som attraktiva. Det innebär att igenkännande är centralt, det ska 

däremot enligt generation y inte grundas i branding.  

Steg 2  

Trovärdighet som är en underfaktor till organisationskultur kunde genom statistiska mått 

påvisas vara attraktiv för generation y. Det stämmer överens med med Schumann & Sartain, 

(2009) som påstår att potentiella arbetstagare ansöker till företag som de tror på. Det är 

väsentligt att företag lever upp till sin trovärdighet annars kan trovärdigheten förstöras och 

generation y känner inget förtroende till företaget. Schumann & Sartain, (2009) menar att 

företag blir bedömda utifrån vad som setts, lästs, upplevts och vad generation y kommer ihåg 

för att bli betrodda. Aspekterna kopplar till steg ett där igenkännande påvisades vara av 

varierande betydelse för attraktion. Det ifrågasätter modellens uppbyggnad med grund i vad 

generation y anser är attraktivt. Schumann & Sartain (2009) och Dyhre & Parment (2013) 

framhäver hemsidor som en av de viktigaste strategierna för att uppfylla steg ett och två. Det 

kan tolkas som att företag ska använda hemsidor för att profilera sin trovärdighet, som är 

underfaktor till organisationskultur. Det kan skapa attraktion till generation y som vill ha 

information om företaget.  

Steg 3  

Personlighet är kopplat till faktorn arbetsmiljö som urvalet anser är den mest attraktiva faktorn. 

Ingen statistisk slutsats kunde fastslås över vad populationen ansåg. Schumann & Sartain 

(2009) anser att företag kan ignorera steg två om deras budskap är personligt och därmed börja 

vid steg tre i modell 1. Dessutom rekommenderas att företag fokuserar på att bli personliga via 

till exempel arbetsmässor som bidrar med personlig kontakt till generation y. Ytterligare 

exempel på personlig kontakt är Linn & Kennings (2014) resonemang där verkställande 

direktör personligen lovar medarbetaren en lyckad karriär. Det går att relatera till stödföretagets 

fokus på arbetsmässor och studentkvällar. Enligt Aronsson borde företag vara återkommande 

på olika mässor och inrikta ett långsiktigt arbete med prioriterade universitet. Personlig prägel 

kan skapas via till exempel praktik, traineeprogram och studentkvällar med musikquiz för att 

stärka employer branding till generation y.  

Steg 4  

Sammanfattningsvis kan employer branding uppnås genom att uppfylla alla fyra steg. 

Följaktligen enligt Schumann & Sartain (2009) kommer eventuellt en kandidat välja att söka 

arbete hos företaget. Det kan konstateras att vissa steg är mer angelägna än andra. Det är 

framförallt steg ett med igenkännande som har påvisats ha en varierande effekt på attraktion 

inom employer branding. Om en tjänst inte kan erbjudas är det fortfarande enligt Schumann & 

Sartain (2009) väsentligt att en kandidat får positiv erfarenhet av företaget.  

5.3.3 Employer branding och Generation y  
Studien har resulterat i att ett flertal faktorer är mer attraktiva än andra faktorer. Beechler & 

Woodwards (2009) resonemang att företag erhåller konkurrensfördelar på marknaden om de 

lyckas rekrytera rätt personer. Det resonemanget kopplas till att studien har faktorer som är mer 
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eller mindre attraktiva. Därför måste företag inneha kunskap om vilka faktorer som är 

attraktivast för att inte profilera de mindre attraktiva faktorerna. Enligt Dyhre & Parment (2013) 

kommer företag som profilerar de mest attraktiva faktorerna att spara resurser samt tillsätta rätt 

personal på rätt plats i företaget.   

 

Saini et al. (2013) påvisar att employer branding kan påverka attraktionsförmågan hos ett 

företag negativt. Faktorer kan ha motsatt effekt och motverka antalet ansökningar till företaget. 

Om företag profilerar rätt faktorer kan generation y ändå välja ett annat företag. Kilber et al. 

(2014) menar att generation y har en sämre relation till sin arbetsgivare och anses därför som 

en sämre medarbetare. Det kan tolkas som att generation y inte är lojala mot sin arbetsgivare. 

Trots det anser Kilber et al. (2014) att generationen lovordas för deras unika arbetssätt med 

stark association till elektronisk kommunikation. En nackdel med den aspekten är att 

generationen innehar en sämre social förmåga.  
 

King & Grace (2008) påstår att medarbetare i företag vill ha möjlighet att utvecklas. Genom att 

tillåta medarbetarna att utvecklas på olika sätt kan företag förändras för att matcha omvärlden. 

En aspekt enligt Saini et al. (2014) är hur länge attraktion uppehålls med employer branding. 

De hävdar att employer branding är ett bra verktyg för att skapa attraktion på kort sikt. Men för 

att upprätthålla attraktionen inom employer branding på lång sikt behövs kontinuerliga 

förändringar. Det krävs därför att personalen kontinuerligt har möjlighet att utvecklas. 
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6 Slutsatser  

Studien ämnade att undersöka vilka faktorer som attraherar generation y till företag för att 

skapa en employer branding-modell. Det studerades genom en kvantitativ undersökning. 

Resultatet påvisade ett varierande resultat mellan faktorerna vilket gjorde att de kunde 

rangordnas. Genom statistiska slutsatser skapades employer branding-modellen.  

Värderingar  

 Företag ska profilera värderingar som till exempel engagemang och stolthet. Däremot 

anser urvalet i Västerås och Eskilstuna att värderingar inte är lika attraktiva som andra 

faktorer. Företag ska analysera sina värderingar och dess påverkan på generation y 

eftersom det finns attraktivare faktorer att profilera som till exempel utveckling och 

organisationskultur. Samtidigt ska företag inneha den skicklighet som krävs för att 

personalen ska vara insatta i vetskapen om vilka företagets värderingar är och därmed 

arbeta efter dem.  

 

Branding  

 Populationen anser att de är likgiltiga till branding. Det har visats att branding är en 

mindre attraktiv faktor än resterande faktorer. Den analysen indikerar att företag ska 

vara försiktiga vid tillämpning av branding. Det finns andra faktorer med större 

attraktionsförmåga. Det finns en tydlig skillnad mellan populationen och tidigare 

forskning. Om företag följer forskningen ska de profilera branding eftersom den anses 

vara attraktiv. Något liknande samband finns inte i den här studien.   

 

 Att profilera via branding har en varierande attraktionsförmåga. Om inte igenkännande 

uppfylls först kommer inte trovärdighet och personlighet heller att uppfyllas och företag 

får ingen fullständig employer branding. Igenkännande kvarstår däremot som en central 

aspekt i en lyckad employer branding. Därmed måste företag vara noggranna när de 

utser vilka faktorer som profileras för att skapa attraktion till generation y. 

 

 Utifrån studiens resultat kritiseras relevansen av steg ett i modell 1 angående employer 

branding utifrån populationen i Västerås och Eskilstuna som ansåg att steget 

igenkännande inte var attraktivt. Det kan konstateras att företags rykte och brand är 

mindre attraktivt för populationen än de förmåner som finns inom ett företag. 

 

 Om profil och image inte är attraktiva finns det ingen anledning att profilera dem. 

Generation y var likgiltiga till profil som innebär hur företag vill uppfattas. 

Generationen var också likgiltiga till image som innebär hur ett företag uppfattas. Därför 

ifrågasätts attraktionsförmågan till generation y för faktorerna profil och image som är 

underfaktorer till branding. 

 

Flexibilitet 

 Företag behöver inte fokusera på flexibilitet i sin profilering. Urvalet anser att 

flexibilitet är en mindre attraktiv faktor för företag att profilera, till exempel eget schema 

(schemaläggning), som ingår i flexibilitet.    

 

Organisationskultur och karriär 

 Organisationskultur är statistiskt säkerställd som en attraktiv faktor. Företag ska 

profilera organisationskulturen för att attrahera generation y i Västerås och Eskilstuna.  
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 Företag ska profilera sitt synsätt via deras hemsidor för att attrahera generation y. 

Eftersom generation y i Eskilstuna och Västerås är intresserade av att förstå vilka 

karriärmöjligheter som finns för dem när de söker arbete hos ett företag. På hemsidorna 

ska det finnas information om framförallt utvecklingsmöjligheter och företagets 

organisationskultur. Med organisationskultur menas budskap som trovärdighet, 

engagemang och stolthet. Det är kritiskt att företag uppnår sin organisationskultur, 

annars ifrågasätts hela företaget av generation y och de kommer få en negativ 

association med företaget. Det har betydelse vilka faktorer som profileras samt hur 

faktorerna profileras. Det är viktigt att företag profilerar de mest attraktiva faktorerna 

till omvärlden för att attrahera generation y. Om företag lyckas med sin profilering av 

de mest attraktiva faktorerna enligt studien, kommer resurser att sparas.  

 

Utveckling  

 Utveckling är statistiskt säkerställd som en attraktiv faktor. Företag ska profilera 

utveckling för att attrahera generation y i Västerås och Eskilstuna. Det innebär indirekt 

att utveckling också är mer attraktiv än alla andra faktorer. Generation y anser att 

möjligheten till att lära och att ha tillgång till kompetensutveckling är attraktivt. 

Generationen vill också erhålla tillräcklig feedback för att ha möjlighet att utvärdera 

deras eget arbete. De har svårt att själva ta initiativ till inlärning. Företag ska därför 

skapa tillgång till kompetensutveckling men inte fokusera på att skapa 

kompetensutveckling som individen själv måste ta initiativ till. För att upprätthålla 

attraktion inom employer branding på lång sikt behövs kontinuerliga förändringar. Det 

krävs därför att personalen kontinuerligt har möjlighet att utvecklas. 

 

Förmåner  

 Förmåner är statistiskt säkerställd som en mindre attraktiv faktor i förhållande till 

resterande faktorer. Däremot vidhåller tidigare forskning att hög ingångslön, som är en 

underfaktor till förmåner, leder till attraktion. Företag ska därför analysera innebörden 

av förmåner för att se om det attraherar generation y i Västerås och Eskilstuna. Företag 

ska förhålla sig kritisk till faktorn och fortsätta prioritera andra faktorer som är 

attraktivare.  

 

Arbetsmiljö 

 Det kunde inte påvisas statistiskt vad populationen anser i Eskilstuna och Västerås 

angående arbetsmiljö. Däremot enligt urvalet för generationen rankades arbetsmiljö 

som den mest betydande faktorn för att attrahera generation y till företag. Det innebär 

att urvalet i Västerås och Eskilstuna vill ha möjlighet att identifiera sig med resterande 

arbetskollegor i företag eftersom att det är en underfaktor till arbetsmiljö. Arbetsmiljön 

ska inte enbart vara attraktiv estetiskt och innehålla positiva medarbetare. Arbetsmiljön 

ska också innebära att medarbetarna känner sig stimulerade till att utvecklas. Det kräver 

att företag är skickliga i att skapa utvecklingsmöjligheter. Det finns därmed ett samband 

mellan arbetsmiljö och utveckling för att skapa attraktion.  

 

 Eftersom generation y rankade arbetsmiljö med högsta medelvärdet innebär det att 

urvalet av generation y vill ha en arbetsplats som kompletterar deras livsstil samt snabb 

kommunikation. Dessutom uppmärksammar generation y karriär och arbetsmiljön först. 

Det finns därför skäl till att profilera arbetsmiljö och karriär tillsammans. 

 

Självständighet  

 Om företag erbjuder tjänster som ger frihet i arbetet skapas attraktion för generation y. 

Företag ska skapa arbetsuppgifter som är varierande, efter eget schema, eget ansvar och 
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det ska finnas möjlighet att hitta nya och effektivare sätt att arbeta utan motgångar från 

företagets sida. 

 

Övriga beslutsunderlag  

 

 Vissa faktorer skapar motsatt effekt och påverkar attraktionsförmågan hos ett företag 

negativt. De mindre attraktiva faktorerna i den här studien är framför allt branding i 

förhållande till resterande faktorer. Det innefattar beryktat företag, tydligt budskap, 

tillräckligt med information, profil, image, igenkännande och studentkvällar.  

 

 Employer branding skapas när en potentiell arbetstagare ser fördelarna i att arbeta för 

ett specifikt företag. Företag måste inse att skapa attraktion som sammanbinder 

generation y med employer branding är komplicerat. Generationen är inte lojala mot sin 

arbetsgivare men lovordas för deras unika arbetssätt med stark association till 

elektronisk kommunikation. Att kommunicera elektroniskt har lett till nackdelar för 

generationen bland annat en sämre social förmåga.  

 

 Om ett företag vill vara attraktiv i relation till modellen profil, image och identifikation 

ska företagen använda de mest attraktiva faktorerna för image. Det är faktorer som 

utveckling och organisationskultur som generationen anser är attraktiva. Företag ska 

därför uppfattas som faktorerna för att vara attraktiva. Därmed ska företag under profil 

använda de attraktiva faktorerna för att svara på frågan hur de vill uppfattas. Därigenom 

får företag en komplett employer branding där image och profil sammanbinder till vad 

generation y anser är attraktivt (se modell 5).  

 

 Företag måste uppfylla de faktorer som ingår i modell 1 för att skapa en attraktiv 

employer branding. För att uppfylla det första steget måste företag börja med att 

profilera igenkännande eftersom det är centralt. Det ska däremot enligt generation y inte 

grundas i branding istället ska andra attraktivare faktorer profileras exempelvis 

utveckling. Det andra steget i modell 1 är trovärdighet. Företag ska använda hemsidor 

för att profilera sin trovärdighet vilket innebär organisationskultur. Det skapar attraktion 

till generation y som vill ha lättillgänglig information om företaget. Det är väsentligt att 

företag lever upp till sin trovärdighet annars kan den förstöras och generation y känner 

inget förtroende för företaget. Steg tre i modell 1 är personlighet. Personlighet kan 

skapas via till exempel praktik, internships, traineeprogram, lovord och studentkvällar 

för att stärka employer branding till generation y. Om stegen följs skapas attraktiv 

employer branding mot generation y.   
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Employer branding-modell 

Studien har resulterat i modell 6. Modellen illustrerar hur faktorerna rangordnas efter 

attraktionskraft från hög attraktion till låg attraktion. Hög attraktion innebär de faktorer den 

studerande delen av generation y anser attraherar dem starkt till företag. Medel innebär de 

faktorer som kan klassas som ganska attraktiva. Låg innebär de faktorer som har minst 

attraktionskraft av generation y till företag i förhållande till resterande faktorer. De faktorer som 

är orange är de faktorer som kunde påvisas vara statistiskt generaliserbara. Modellen illustrerar 

hur faktorer är mer attraktiva desto mörkare blå färg de har.  

 

 

Modell 6, Employer Branding, Egentillverkad. 
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7 Framtiden   

I kapitlet framförs reflektioner kring vidare forskning inom employer bradning, generation y, 

attraktion samt hur employer branding-modellen kan utvecklas.  

 

 Studien undersökte nio faktorer som attraherar generation y till företag. Att utöka antalet 

attraktionsfaktorer skulle innebära en bredare grund för att säkerställa vad som 

attraherar generationen. Att utöka modellen genom att undersöka alla 36 faktorer som 

fanns med i studien är en möjlighet.    

 

 Modellen kräver ett bredare perspektiv med större nationella områden för att undersöka 

skillnader som kan uppstå. Till en början bör modellen tillämpas på olika delar av 

Sverige för att undersöka om det finns skillnader i attraktion av generation y i Sverige. 

Modellen bör sedan tillämpas i ett globalt perspektiv mellan olika länder och världsdelar 

för att påvisa kulturella skillnader mellan generation y. Det kommer att resultera i en 

förståelse för attraktion av generation y mellan kulturer. 

 

 Vidare forskning kan komplettera modellen genom att undersöka faktorers attraktion på 

kort och lång sikt. Det är möjligt att utveckla modellen genom att tillämpa fler statistiska 

tester för att fastslå exakt vilka faktorer som är mest respektive minst attraktiva. Det 

finns också en möjlighet att tillämpa en tidsaspekt i modellen för att undersöka hur länge 

attraktion av generation y upprätthålls av olika faktorer. 

 

 Modellen bör utökas genom att undersöka fler företag. Det leder till att mer 

attraktionsfaktorer från praktiska företag kan undersökas och om de attraherar 

generation y.  
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Do you want to win the war? – Know what you´re fighting for! 

Generation y är en del av förändring och omvandlar vad som förväntas av en 

arbetsgivare. För att företag ska vinna kriget om generation y är det viktigt att de 

profilerar de mest attraktiva faktorerna till den dynamiska omvärlden. Generationen har 

annorlunda värderingar och är inte lojala mot sin arbetsgivare. Det är grunden till 

kunskap för att attrahera generationen och samtidigt behålla dem på bussen.
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Bilaga 1- Intervjuguide 15/4 - 2015 

ALLMÄNT  

- Beskriv din roll på LRF- konsult? (år inom branschen, employer branding, position, år 

involverat i employer branding)  

- Tidigare arbetserfarenheter inom employer branding? .  

- Vem är ansvarig för att profilera employer branding?  

EMPLOYER BRANDING & GENERATION Y  

- Vad är LRF- konsults mål med employer branding?  

- Till alla, vad gör LRF- konsult i dagsläget för att attrahera potentiella arbetstagare med hjälp 

av employer branding?  

- Vad gör LRF- konsult i dagsläget för att attrahera generation Y?   

o Om du måste dela upp faktorerna i materiella och icke- materiella, vilka fokuserar 

LRF- konsult på? 

o Varför fokuserar ni på just de faktorerna?   

- Genom ditt arbete med bland annat employer branding, vilka faktorer profilerar LRF- 

konsult idag?  

- Får alla faktorer lika mycket intresse?  

o Vilka faktorer får mer/ mindre uppmärksamhet? Varför?  

- Anser du att LRF- konslut har problem i att förmedla sitt employer branding?  

o Varför? Känner flera anställda samma?  

- Vilka är LRF- konsults värderingar internt?  

o Vilka värderingar profileras externt? 

o Varför tror du att det samma/inte samma?  

- Vilka faktorer anser LRF- konsult attrahera generation Y?  

WAR FOR TALENT 

- Vet du vad War for talent är? (vi utgår ifrån war for GEN Y) 

- Vad innebär ordet talang för LRF- konsult?  

o Är det viktigt att rekrytera talanger? Varför?  

- Hur förhåller sig LRF- konsult till War for talent? 

o Fokus, hänger med, fokuserar på annat?  

PERSONLIGA ANSEENDEN   

- Om du skulle rådgiva LRF- konsult angående employer branding och attraktion av 

generation Y, vilka förändringar och förbättringar skulle du rekommendera?  

- Genom dina erfarenheter och ditt arbetsområde inom employer branding, vilka råd skulle 

du ge andra företag i samma position?  

- Har du några personliga önskemål angående några specifika employer branding faktorer?  

ÖVRIGT  

- Känner du dig nöjd med intervjun?  

o Något att tillägga?  



 

 

 

 

Bilaga 2-Universums undersöknig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sveriges attraktivaste företag (internt) 

- Stora företag 2014 



 

 

 

 

Bilaga 3 -Universums undersökning. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sveriges attraktivaste företag 

(externt) - Juridikstudenter 2015 

Sveriges attraktivaste företag (externt) 

- Ekonomistudenter 2015 



 

 

 

 

Bilaga 4 Statistiska tester. 

Wilcoxons teckenrangtest  

 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

Utveckling  - Arbetsmiljö Negative Ranks 29a 25,72 746,00 

Positive Ranks 22b 26,36 580,00 

Ties 59c   

Total 110   

Organisationskultur - 

Utveckling 

Negative Ranks 33d 24,70 815,00 

Positive Ranks 15e 24,07 361,00 

Ties 62f   

Total 110   

Karriär  - Organisationskultur Negative Ranks 43g 33,03 1420,50 

Positive Ranks 20h 29,78 595,50 

Ties 47i   

Total 110   

Självständighet  - Karriär Negative Ranks 30j 28,37 851,00 

Positive Ranks 28k 30,71 860,00 

Ties 52l   

Total 110   

Värderingar - Självständighet Negative Ranks 36m 39,50 1422,00 

Positive Ranks 38n 35,61 1353,00 

Ties 36o   

Total 110   

Flexibelt arbete - Värderingar Negative Ranks 45p 37,09 1669,00 

Positive Ranks 31q 40,55 1257,00 

Ties 34r   

Total 110   

Förmåner - Flexibelt arbete Negative Ranks 38s 35,18 1337,00 

Positive Ranks 32t 35,88 1148,00 

Ties 40u   

Total 110   

Branding - Förmåner Negative Ranks 52v 39,78 2068,50 

Positive Ranks 21w 30,12 632,50 

Ties 37x   

Total 110   



 

 

 

 

 

 

a. Utveckling  < Arbetsmiljö 

b. Utveckling  > Arbetsmiljö 

c. Utveckling  = Arbetsmiljö 

d. Organisationskultur < Utveckling 

e. Organisationskultur > Utveckling 

f. Organisationskultur = Utveckling 

g. Karriär  < Organisationskultur 

h. Karriär  > Organisationskultur 

i. Karriär  = Organisationskultur 

j. Självständighet  < Karriär 

k. Självständighet  > Karriär 

l. Självständighet  = Karriär 

m. Värderingar < Självständighet 

n. Värderingar > Självständighet 

o. Värderingar = Självständighet 

p. Flexibelt arbete < Värderingar 

q. Flexibelt arbete > Värderingar 

r. Flexibelt arbete = Värderingar 

s. Förmåner < Flexibelt arbete 

t. Förmåner > Flexibelt arbete 

u. Förmåner = Flexibelt arbete 

v. Branding < Förmåner 

w. Branding > Förmåner 

x. Branding = Förmåner 

 

P-värde  

 

 

Test Statisticsa 

 

Utveckling  - 

Arbetsmiljö 

Organisatio

nskultur - 

Utveckling 

Karriär  - 

Organisatio

nskultur 

Självständig

het  - Karriär 

Värderingar 

- 

Självständig

het 

Flexibelt 

arbete - 

Värderingar 

Förmåner - 

Flexibelt 

arbete 

Branding - 

Förmåner 

Z -,864b -2,582b -3,003b -,037c -,198b -1,111b -,587b -4,188b 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
,387 ,010 ,003 ,970 ,843 ,267 ,557 ,000 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 

c. Based on negative ranks. 



 

 

 

 

Teckentest 

 

 

 

 

 

 
 
Freidmans två-vägs ANOVA-test  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Test Statisticsa 

 

Utveckling  

- 

Arbetsmiljö 

Organisatio

nskultur - 

Utveckling 

Karriär  - 

Organisatio

nskultur 

Självständig

het  - Karriär 

Värderingar 

- 

Självständig

het 

Flexibelt 

arbete - 

Värderingar 

Förmåner - 

Flexibelt 

arbete 

Branding - 

Förmåner 

Z -,840 -2,454 -2,772 -,131 -,116 -1,491 -,598 -3,511 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
,401 ,014 ,006 ,896 ,907 ,136 ,550 ,000 

a. Sign Test 

Test Statisticsa 

N 110 

Chi-Square 195,383 

df 8 

Asymp. Sig. ,000 

a. Friedman Test 



 

 

 

 

Bilaga 5 

Enkät   

Du har blivit utvald! Vi är två studenter från Mälardalens högskola som 

undersöker attraktionsfaktorer hos företag. Enkäten som du har framför dig 

bidrar med beslutsunderlag till vilka nyckelfaktorer som är attraktiva för vår 

generation. Vi skulle uppskatta om du tog dig tiden att fylla i enkäten som tar 

ca 4 minuter.   

Här har du chansen att säga ditt om vad som är attraktivt med företag! 

Ringa in det alternativ som du anser stämmer överens med din uppfattning, 

du får endast ringa in ett alternativ! 

Enkätens svar behandlas anonymt, inga svar kommer därmed att kunna 

spåras till någon enskild individ.   

Tack för din åsikt!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Exempel 

Hur viktiga är följande faktorer när du ska välja arbetsgivare? 

Faktorerna ska grundas på vad du anser är attraktivt! 

Fredagsfika 

(Bullar, kakor, kaffe) 

Inte alls viktigt     Inte så viktigt     Neutralt  Mycket viktigt 

 

 
Ganska viktigt 



 

 

 

 

  

 

Hur viktiga är följande faktorer när du ska välja arbetsgivare? 

Faktorerna ska grundas på vad du anser är attraktivt! 

 

Din ålder: ______________ 

 

Arbetsmiljö 

(Gruppkänsla, Livskompletterande arbetsplats, Meningsfullt arbete, Snabb kommunikation inom företaget)  

 

 

 

Branding 

(Beryktat företag, Tydligt budskap, Tillräckligt med publicerad information (t.ex. hemsida), Profil, Image, 

Igenkännande, Studentkvällar) 

 

 

 

Flexibelt arbete 

(Flexibilitet beträffande arbetsinnehåll, Flexibilitet avseende arbetstid, Schemaläggning) 

 

 
 

 

 

 

 

Förmåner   

(Tjänsteförmåner, Hög ingångslön) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inte alls viktigt     Inte så viktigt     Neutralt     Ganska viktigt     Mycket viktigt 

 
Inte alls viktigt     Inte så viktigt     Neutralt     Ganska viktigt     Mycket viktigt 

 
Inte alls viktigt     Inte så viktigt     Neutralt     Ganska viktigt     Mycket viktigt 

 
Inte alls viktigt     Inte så viktigt     Neutralt     Ganska viktigt     Mycket viktigt 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

Karriär 

(Eget ansvar, Personlig tillväxt, Traineeprogram, Praktik, Examensarbete) 

 

 

 

Organisationskultur 

(Innovation, Engagemang, Säkerhet, Förtroende, Uppriktighet, Trovärdighet, Stolthet, Proffsig) 

 

 

 

Självständighet 

(Frihet i arbetet, Styra ditt eget arbete)  

 

 

 

Utveckling    

(Utmanande arbete, Möjlighet att lära, Kompetensutveckling, Kontinuerlig feedback) 

 

 

Värderingar      

(Sociala värderingar)  

 

 

Tack för din medverkan!  

Kontaktuppgifter vid eventuella frågor: employerbrand@outlook.com 

 

 
Inte alls viktigt     Inte så viktigt     Neutralt     Ganska viktigt     Mycket viktigt 

 
Inte alls viktigt     Inte så viktigt     Neutralt     Ganska viktigt     Mycket viktigt 

 
Inte alls viktigt     Inte så viktigt     Neutralt     Ganska viktigt     Mycket viktigt 

 
Inte alls viktigt     Inte så viktigt     Neutralt     Ganska viktigt     Mycket viktigt 

 
Inte alls viktigt     Inte så viktigt     Neutralt     Ganska viktigt     Mycket viktigt 



 

 

 

 

 


