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FÖRORD 

Polis, skådespelerska, rockstjärna, veterinär, doktor – listan på alla mina drömyrken 
som florerat genom åren kan göras lång. Drömmarna har varit många och 
möjligheterna obegränsade. Samtidigt har jag alltid beundrat min pappa som har gått 
till samma arbetsplats i mer än tjugo år nu trots att han är trött på sina arbetsuppgifter. 
Det kan ses i relation till min egen situation där jag alltid är på jakt efter nästa 
äventyr, efter nästa utmaning. Är jag otacksam som kräver att mitt arbete ska vara 
roligt eller kan det vara så att jag tillhör en generation som har precis samma 
värderingar som jag själv? Trots allt så kan de flesta vännerna i min närhet inte tänka 
sig att jobba en vanlig 9-5timmars arbetsdag på ett kontorsjobb. De vill tjäna pengar 
på sin hobby och ha varierade arbetsuppgifter. Det verkar därmed inte som att jag är 
ensam, en insikt som har påverkat ämnesvalet för min d-uppsats. Efter snart fyra år 
som student på magisterutbildningen i upplevelseproduktion ska jag snart bege mig ut 
i arbetslivet på riktigt. Utbildningen inkluderar många olika ämnen och kan appliceras 
på verksamheter oberoende bransch. Därmed finner jag det intressant att se hur 
upplevelseproduktion kan användas av arbetsgivare för att rekrytera min kräsna och 
drömmande generation av unga medarbetare.  
 
Jag är inte bara otroligt stolt över mig själv för att ha klarat mig igenom denna d-
uppsats obligatoriska upp- och nedgångar, utan även över familj och vänner som har 
orkat med mina oändliga diskussioner. All credd till min bästa vän Ida som har fått 
mig på rätt spår när jag har varit vilse, tack till mamma och pappa som bidragit till att 
jag kunnat äta fläskfilé ibland och inte bara behövt leva på nudlar och givetvis till alla 
mina informanter som har ställt upp med sin tid. Även ett stort shout out till min 
handledare Caroline Stenbacka Nordström som har problematiserat med mig in i det 
sista. Medan jag fortsätter att göra listan med drömyrken ännu längre lämnar jag nu 
över till er läsare. Hör gärna av er om ni håller med i mina resonemang och ännu 
hellre om ni inte gör det. 
 
Sanna Lindström,  
Malmö, 2010-05-16 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



	   	  

SAMMANFATTNING 
I dagens upplevelsesamhälle sker en generationsväxling på svensk arbetsmarknad. En 
ny generation av unga medarbetare, som går under benämningen generation Y, ska 
ersätta 40-talisterna som går i pension. Arbetsgivare står inför en utmaning gällande 
rekrytering av dessa unga medarbetare som skiljer sig från tidigare generationer. 
(Fürth, 2008). De har växt upp i en tid då fokus har flyttats från materialistiska värden 
till emotionella sådana och där upplevelser har fått en ökad betydelse (Pine & 
Gilmore, 1999). Skapandet av förutsättningar för infinnandet av en upplevelse, 
upplevelseproduktion, kan användas inom olika verksamhetsområden.  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur arbetsgivare kan använda 
upplevelseproduktion för att attrahera, rekrytera och behålla generation Y som 
medarbetare. För att nå en slutsats har jag genomfört litteraturstudier och kvalitativa 
intervjuer med informanter som representerar den strategiskt utvalda arbetsgivaren 
Malmö kommun.  
 
Min studie visar att upplevelseproduktion kan användas för att gestalta flera av de 
attribut som generation Y söker hos en arbetsgivare.  Centralt för användandet av 
upplevelseproduktion som perspektiv inom rekryteringsverksamhet är att arbete är 
teater. Rekryteringen är casting där de sökande får möjlighet att genomföra en 
audition för den sökta tjänsten. Upplevelseproduktionsperspektivet inkluderar 
aspekter som delaktighet, flow samt storytelling för att skapa samhörighet och 
kommunicera arbetsgivarens värderingar. Efter genomförd studie bedömer jag att 
perspektivet kan användas för att uppnå långsiktiga rekryteringar av medarbetare och 
anpassas till önskad målgrupp. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   	  

ABSTRACT 
 
In today's experience society, a generational change has taken place in the Swedish 
labour market. A new generation consisting of youth-based employees, known as 
Generation Y, will replace employees born in the 1940’s, which are now retiring. 
Employers are facing a challenge in regards to recruitment of these young people 
who, in many aspects, are different from previous generations. (Fürth, 2008) They 
have grown up in a time where focus has shifted from materialistic values, to those in 
which emotional experiences have taken on increased importance  (Pine & Gilmore, 
1999). The creation of conditions for an experience, production experience, can be 
used in different areas. 
 
The purpose of this paper is to examine how employers can use experience production 
in order to attract, recruit and retain Generation Y as employees. To reach a 
conclusion, I have conducted literary studies and interviews with informants 
representing the strategically selected employer – Malmö Municipality. 
 
My study shows that experience production can be used to portray many of the 
attributes that Generation Y is looking for in an employer. Central to the use of 
experience production prospects in the recruiting business is that work is theatre. 
Recruitment is casting in which the candidates have the opportunity to conduct an 
audition for the post applied for. The perspective includes aspects such as 
involvement, flow and storytelling to build community cohesion and to communicate 
the employer's values. Based on the result of my study, I’ve come to the conclusion 
that the experience production perspective can be used to achieve long-term 
recruitments of employees and can be adapted to specific target groups. 
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1 INLEDNING 
 
 

Detta kapitel beskriver samhällsutvecklingen i termen av ett upplevelsesamhälle, och 
relaterar detta till generationsväxlingen på dagens arbetsmarknad.   
 

 
För närvarande håller en generationsväxling på att äga rum på den svenska 
arbetsmarknaden. Den största barnkullen som fötts efter andra världskriget går snart i 
pension. (Fürth, 2008) En ny generation som benämns som generation Y står i tur att 
ge sig ut i arbetslivet. Y står för engelskans ”why” – varför. Det sägs känneteckna 
denna generation som ofta frågar sig ”varför” och vill veta nyttan av uppgifter de tar 
sig an. (Parment, 2008) 
 
Egoist, kappvändare, individualist, opportunist, mångsysslare - kärt barn har många 
namn. Dessa unga individer är på väg ut i arbetslivet och arbetsgivare som önskar 
attrahera, rekrytera och behålla generation Y som medarbetare står inför en spännande 
utmaning. (Parment, 2008; Yeaton, 2008) Generation Y går nämligen inte bara under 
många olika benämningar utan präglas också av unika värderingar som skiljer dem 
från tidigare generationer. Medan kollektivism och materialistiska värden tidigare var 
av vikt, präglas generation Y av individualism och emotionella värden. På så sätt kan 
denna nya generations värderingar sägas ha bidragit till utvecklingen av dagens 
samhälle. (Lindgren, Luthi & Fürth, 2005) För att förstå generation Y är det därmed 
av vikt att belysa hur det samhälle vi lever i idag ser ut och utvecklas.  
 
1.1 Utveckling till ett upplevelsesamhälle 

Samhällsutvecklingen har rört sig från ett industriellt baserat samhälle för att övergå 
till ett samhälle som tillskrivs flera olika benämningar och som fortfarande inte har 
funnit sina former (Wahlström, 2002). Florida (2001) menar att dagens ekonomi i 
grunden är en kreativ ekonomi där kreativitet är den viktigaste ekonomiska resursen. 
Samtidigt använder andra som David och Foray (2001) begreppet Kunskapssamhället. 
Det beskrivs som ett samhälle präglat av ett ökat kunskapsinnehåll och ökade 
kunskapskrav i alla delar av livet.  

En annan benämning är informationssamhället som definieras av rationalism och 
vetenskap, analys och effektivitet (Wahlström, 2002; Jensen, 1999).  Samtidigt 
beskriver Jensen (1999) i sin bok The Dream Society att informationssamhället 
kommer att utvecklas till ett drömsamhälle. Det kommer att präglas av individer som 
värdesätter emotionella värden framför materialistiska sådana. Jensen menar av den 
anledningen att även informationsjobben kommer att automatiseras i framtiden, i 
likhet med hur jordbruk och industri har automatiserats. Han beskriver att det kommer 
att resultera i att informationssamhället kommer att bli överflödigt.  Vinnarna blir de 
företag som kan sälja den bästa berättelsen till sina konsumenter och inte den bästa 
varan. Jensen menar att genom att erbjuda kunden en berättelse och en minnesvärd 
upplevelse kommer företaget få en konkurrensfördel gentemot andra företag. Detta 
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kan kopplas till författarna Pine och Gilmore (1999) som benämner dagens ekonomi 
som The Experience Economy. Varor och tjänster är inte längre tillräckliga för företag 
att erbjuda vid konkurrens med andra aktörer. Istället menar de att upplevelsen får en 
allt mer betydelsefull roll i framtidens ekonomiska tillväxt. 
 
Gemensamt för resonemanget gällande dagens samhälle, oberoende dess benämning, 
är att varor inte längre ses som den främsta ekonomiska resursen (Pine & Gilmore, 
1999; Jensen, 1999; Florida, 2001; Wahlström, 2002). Istället får upplevelser en ökad 
betydelse då människor efterfrågar mer emotionella värden och minnesvärda 
upplevelser (Pine & Gilmore, 1999; Jensen, 1999). Med detta som grund avser jag i 
den fortsatta texten att benämna dagens samhälle som ett upplevelsesamhälle. 

1.2 Ett resultat av avancemang på behovstrappan  

Orsaken till upplevelsers ökade betydelse i dagens samhälle bottnar i att människan 
har förflyttat sig uppåt i den maslowska behovshierarkin (Wahlström, 2002). Maslows 
välkända hierarki brukar inom psykologin användas i form av en förklaringsmodell - 
en behovstrappa. Maslow beskriver med sin motivationsteori att vi motiveras av det vi 
inte har. Den primära tanken är att grundläggande behov som överlevnad i form av 
mat, bostad och trygghet måste uppfyllas innan högre mål på behovstrappan 
prioriteras. (Maslow, 1943)  
 
Idag har de grundläggande överlevnadsbehoven i det västerländska samhället för 
många blivit en självklarhet. Detta resulterar i att individer idag klättrar högre på 
behovstrappan och söker gemenskap, uppskattning och självförverkligande. 
(Wahlström, 2002) Behov som kan uppfyllas genom upplevelser och blir till minnen 
för livet (Pine & Gilmore, 1999; Mossberg, 2003; Wahlström, 2002). Detta kan åter 
kopplas till generation Y som fokuserar på vad som ger deras liv värde och mening. 
De efterfrågar autenticitet samtidigt som arbete och konsumtion kan ses som en 
plattform för självförverkligande. (Lindgren et al, 2005) Därav kan den nya 
generationens värderingar ses i relation till utvecklingen av ett samhälle där den 
personliga upplevelsen har fått en ökad betydelse.  
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1.3 Uppsatsens disposition 
 

Nedan presenterar jag uppsatsens kapitel i punktform. På så sätt ges en lättöverskådlig 
bild av uppsatsens disposition. Jag beskriver även kortfattat vad som inkluderas i 
varje kapitel.  
 

 Kapitel 1 – Inledning: Ger läsaren en introduktion till uppsatsen och dess 
ämnesval.  

 Kapitel 2 – Problemdiskussion: Beskriver problemområdet som uppsatsen 
behandlar. Syftet, forskningsfrågor och avgränsningar presenteras.  

 Kapitel 3 – Undersökningsdesign: Beskriver tillvägagångssättet för 
besvarandet av mina forskningsfrågor och min metod för att uppfylla 
uppsatsens syfte.   

 Kapitel 4 – Det är dags att välkomna Generation Y: Besvarar min första 
forskningsfråga och beskriver generation Y.  

 Kapitel 5 – Upplevelseproduktion vid rekrytering: Beskriver hur 
upplevelseproduktion kan användas vid rekrytering av medarbetare och 
besvarar därmed min andra forskningsfråga. 

 Kapitel 6 – Empiri – Arbetsgivaren Malmö kommun: Presenterar 
resultatet av min empiriska undersökning och besvarar min tredje 
forskningsfråga. 

 Kapitel 7 – Diskussion: En diskussion utifrån uppsatsens syfte. Exempel på 
tillämpning av upplevelseproduktion beskrivs med en specifik arbetsgivare 
som utgångspunkt.  

 Kapitel 8 – Avslutande konklusioner: Uppsatsens avslutande kapitel där 
mina dragna slutsatser sammanfattas. Uppsatsens giltighet och tillförlitlighet 
diskuteras och förslag på vidare forskning ges.  
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2 PROBLEMDISKUSSION 
 

 

I upplevelsesamhället är personalen en ovärderlig resurs. Arbetsgivare behöver nya 
verktyg vid rekrytering av generation Y som medarbetare. Upplevelseproduktion kan 
användas för att gestalta det som generation Y efterfrågar. 
 

I dagens upplevelsesamhälle – oberoende bransch – beskrivs ett företags medarbetare 
som en ovärderlig resurs (Florida, 2001; Gummesson, 2002; Lindelöw Danielsson, 
2003). Tidigare konkurrensfördelar var kopplade till den specifika varan, som till 
exempel tekniska attribut. Dessa är nu inslag som konsumenter förväntar sig vid köp 
av en produkt. (Greening & Turban, 2000) Förmågan att skapa nya meningsfulla 
sammanhang är därför avgörande i konkurrensen om framgång (Florida, 2001).  
 
Dagens arbetsklimat bygger på mänsklig intelligens, kunskap och kreativitet. Det 
visar sig även inom produktionsledet som efterfrågar en ny typ av anställda. 
Medarbetarna som efterfrågas kan beskrivas som välutbildade, pålitliga och flexibla 
som arbetskraft. (Florida, 2001) Medarbetare som en ovärderlig resurs kan jag 
samtidigt beskriva i relation till utvecklingen till ett upplevelsesamhälle. Förr i tiden 
var medarbetarna mer utbytbara, som exempel kan nämnas det löpande bandet som 
krävde mänsklig arbetskraft men inte var beroende av personens kreativitet. Vem som 
helst kunde kontrollera tillverkningen av varor på löpande bandet. (Gummesson, 
2002) Utvecklingen till ett samhälle där den personliga upplevelsen har en stor 
betydelse kan därför ses som en naturlig utveckling från industrisamhället till ett 
upplevelsesamhälle. Det är idag av stor betydelse att se organisationens medarbetare 
som den mest elementära resursen. Detta för att kunna utveckla och underhålla ett 
företag. (Gummesson, 2002) De anställda i upplevelsesamhället bidrar inte bara till 
verksamheten utan de är verksamheten (Lindelöw Danielsson, 2003).   
 
 
2.1 Generation Y - kräver nya rekryteringsstrategier 
En generationsväxling på svensk arbetsmarknad har påbörjats då 40-talisterna går i 
pension och generation Y ska ta vid. Denna förändring på arbetsmarknaden kräver 
nya arbetssätt när dessa unga individer gör entré. (Parment, 2008) Förr erbjöd en 
arbetsgivare anställning och ersättning och fick arbetskraft i utbyte. Då krävdes det 
inte att arbetsgivare marknadsförde sig själva, till skillnad från dagens globala 
marknad där dess arbetsgivare erbjuder generation Y otaliga möjligheter. (Fürth, 
2008) 

Tidigare generationer som benämns vid namn som babyboomers och generation X 
präglas av andra värderingar än den kommande generation Y. Dessa unga individer är 
födda mellan 1980-1995 och indikationer visar att det blir svårare att nå denna 
målgrupp än tidigare generationer. Detta eftersom generation Y har starka åsikter och 
krav på sitt framtida yrkesliv. (Norberg, 2006; Schnorbart, 2009; Downing, 2006) 
Generation Y består även av ett färre antal individer som inte har bråttom in på 
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arbetsmarknaden. De prioriterar istället utbildning och resor. Genomsnittsåldern för 
inträde på arbetsmarknaden för dagens unga är 28 år. Detta har resulterat i en ökad 
efterfrågan på generation Y som medarbetare. (Fürth, 2008) Att attrahera och behålla 
generation Y som medarbetare är nödvändigt för varje företag och organisation som 
vill vara en konkurrenskraftig aktör i framtiden. Detta eftersom den unga generation 
Y är framtiden. (Parment, 2008) Med anledning av generation Y:s unika värderingar 
och prioriteringar krävs nya strategier för att attrahera, rekrytera och behålla denna 
säregna generation av unga medarbetare. (Parment, 2008; Yeaton, 2008; Coley, 2009) 
 

2. 2 Upplevelseproduktion – som perspektiv inom rekrytering 
I enighet med generation Y:s värderingar har fokus flyttats från materialistiska värden 
till emotionella sådana (Parment, 2008). En individ förväntar sig vid köp av en 
produkt idag något utöver enbart en vara. I likhet med detta söker generation Y ett 
företag som erbjuder något mer än ett jobberbjudande. (Fürth, 2008) Personliga 
upplevelser har fått en ökad betydelse i samhället och detta har resulterat i att en 
magisterutbildning vid namn upplevelseproduktion har startat på Luleå Tekniska 
Universitet. Utbildningen utgår från skapandet av förutsättningar för en personlig 
upplevelse och fokuserar på just de emotionella värden som generation Y värdesätter. 
Utbildningen i upplevelseproduktion förskjuter fokus från producentperspektivet till 
mottagarperspektivet. Det hela handlar om att innovativt och kreativt utveckla 
upplevelseprodukter som berikar människor och bidrar till deras livskvalitet, 
personliga image och livsstil. (Upplevelseproduktion, 2009) I uppsatsen har jag valt 
att fokusera på upplevelseproduktion som perspektiv i strategisk och operativ 
rekryteringsverksamhet. För att kunna förklara mitt resonemang kring detta behöver 
jag först ge min definition av begreppet upplevelse och upplevelseproduktion. 
 

2.2.1  Definition av begreppet upplevelse 

Många företag idag eftersträvar infinnandet av personliga upplevelser för att addera 
ett värde. Detta eftersom varor och tjänster inte längre är tillräckliga vid köp av en 
produkt enligt konsumenter i upplevelsesamhället (Pine & Gilmore, 1999; Jensen, 
1999). Innan en djupare definiering av en upplevelse ämnar jag visa på skillnaden 
mellan köp av en upplevelse respektive tjänst.  

Vid köp av en tjänst köper konsumenten påtagliga aktiviteter som utförs på 
dennes begäran. Däremot vid köp av en upplevelse betalar konsumenten för att få 
spendera tid för att underhållas av en serie minnesvärda event som ett företag 
iscensätter för att engagera denne på ett personligt plan. (Pine & Gilmore, 1999:2 
Egen översättning) 

Citatet kan kopplas till Mossberg (2003) som även hon menar att konsumenter vid 
köp av en upplevelseprodukt betalar för en tid att uppleva en serie minnesvärda 
händelser. Eftersom en individuell upplevelse har en början och ett slut kan den ses 
som en investering i tid. Den omfattar en helhet där beståndsdelar som personal och 
miljö tillsammans påverkar varandra. I slutändan utgör dessa olika delar en 
helhetsupplevelse (Mossberg, 2003). Konsumenter av upplevelseprodukter önskar 
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kunna förnimma en känsla, behålla ett minne samtidigt som de tillgodoses med en 
tjänst. De emotionella värdena är därmed betydelsefulla vid köp och konsumtion av 
upplevelser. (Mossberg, 2003; Jensen, 1999) Kunden skall kunna köpa sin icke-
materiella aktivitet, sin tjänst och samtidigt få en tillfredställande känsla (Pine & 
Gilmore, 1999). Vidare kan upplevelsen aldrig vara fri från det personliga 
engagemanget, det hela handlar om att aktivera och engagera (KK-stiftelsen, 2001). 
 

2.2.2  Definition av begreppet upplevelseproduktion 

I föregående avsnitt beskrev jag min definition av begreppet upplevelse. I anknytning 
till detta vill jag beskriva mitt resonemang om att företag inte kan skapa upplevelser. 
Istället menar jag att de endast kan skapa förutsättningarna för att en upplevelse ska 
kunna infinna sig - de kan gestalta upplevelser. Denna slutsats grundar jag på ett 
resonemang där jag menar att en process kan liknas vid ett resultat och inte tvingas 
fram. En upplevelse kan ses som en process där kunden deltar aktivt (Mossberg, 
2003). Berlo (1960) menar att det enda som kan åstadkommas genom att tala om en 
process är att komma med idéer om processens element och uppslag om deras 
dynamik. Jag menar därför att en upplevelse är individuell och inte kan tvingas fram. 
Företag kan endast skapa förutsättningarna för att en upplevelse ska infinna sig. 
Upplevelseproduktion används för att designa och gestalta dessa förutsättningar som 
skapar meningsfulla upplevelser utifrån gästens perspektiv. 
 
Upplevelseproduktion grundas på ämnen som psykologi, upplevelsekunskap, 
värdskap, marknadsföring och gestaltning. Den ger möjligheten att skapa värde 
genom att inspirera och leverera produkter till dagens upplevelsesamhälle. (Fridlund 
& Furingsten, 2006).  Upplevelseproduktion kan inte bara användas för att skapa ett 
värde till produkter. Det kan även inspirera och nyttjas inom olika områden – i denna 
uppsats för att användas som perspektiv inom rekryteringsverksamhet. 
 
Problemdiskussionen i detta kapitel beskriver ett företags personal som en ovärderlig 
resurs i dagens upplevelsesamhälle (Pine & Gilmore, 1999). Samtidigt sker det en 
generationsväxling på svensk arbetsmarknad där generation Y nu entrar arbetslivet. 
Deras värderingar skiljer sig från tidigare generationers och fokuserar på vad som ger 
deras liv mening och värde. (Parment, 2008) I denna uppsats har jag valt att fokusera 
på upplevelseproduktion som ett perspektiv inom rekrytering. Detta för att 
arbetsgivare ska kunna attrahera, rekrytera och behålla generation Y.  

2. 3 Uppsatsens syfte och forskningsfrågor  
Uppsatsen syfte är att undersöka hur upplevelseproduktion kan användas av 
arbetsgivare för att attrahera, rekrytera och behålla generation Y som medarbetare. 
För att kunna uppfylla mitt syfte anser jag att tre frågor behöver besvaras. Jag behöver 
undersöka vad generation Y söker för arbetsgivare, hur upplevelseproduktion kan 
användas som perspektiv inom rekrytering samt hur en arbetsgivare arbetar med 
rekrytering.  
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Detta har resulterat i tre forskningsfrågor som lyder enligt följande: 
 

1. Vad söker generation Y hos arbetsgivare? 
2. Hur kan upplevelseproduktion användas som ett perspektiv inom rekrytering? 
3. Hur jobbar arbetsgivare idag med att attrahera, rekrytera och behålla 

medarbetare? 
 
Forskningsfrågorna kommer att besvaras och resultatet presenteras i varsitt kapitel. 
Dock kräver samtliga frågor vidare avgränsning för att ytterligare specificera mitt 
syfte och dessa beskrivs ingående i nästa avsnitt. 

2.3.1  Avgränsningar 

Fråga 1. Vad söker generation Y hos en arbetsgivare kräver en avgränsning. Som 
tidigare nämnt går de unga individer som ger sig ut på arbetsmarknaden under flera 
olika beteckningar. Detta inkluderar bland annat Mingelgenerationen, MOKLOFS 
(Mobile Kids With Lots Of Friends), Generation Stress, The Millennials, The MeWe 
Generation, The Net Generation, Echo Boomers och Generation Y (Broadbridge, 
Maxwell & Ogden, 2007, Fürth, 2008). Jag väljer i denna uppsats att använda mig av 
benämningen generation Y. Detta för att motverka eventuell förvirring hos läsaren. 
Dock kommer information rörande de andra beteckningarna inte att uteslutas eftersom 
de alla beskriver samma komplexa samling individer som präglas av flera olika 
attribut. Jag har även valt att avgränsa generation Y till personer födda inom ramen 
för åren 1980-1995.  

Fråga 2. Hur kan upplevelseproduktion användas som ett perspektiv inom rekrytering 
beskriver att fokus inom upplevelseproduktion kommer läggas på aspekter som är 
användbara inom rekrytering. Upplevelseproduktion kan användas för att skapa 
förutsättningarna för att en upplevelse ska infinna sig, där syftet är det som avgör 
innehållet. Syftet i min uppsats fokuserar på att rekrytera medarbetare. Jag avgränsar 
mig därför till upplevelseproduktion specifikt som ett perspektiv i 
rekryteringsprocesser.   
 
Min tredje forskningsfråga handlar om hur arbetsgivare jobbar med att attrahera, 
rekrytera och behålla medarbetare. Jag har valt att avgränsa mig till en specifik 
arbetsgivare. Det har jag gjort för att konkret kunna beskriva hur en arbetsgivare kan 
använda upplevelseproduktion i sin rekryteringsprocess. Denna strategiskt utvalda 
arbetsgivare presenteras i nästa kapitel – 3. Undersökningsdesign. Där beskriver jag 
även hur jag har gått tillväga för att besvara mina forskningsfrågor, som i sin tur 
hjälper mig att uppfylla uppsatsens syfte. 
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3 UNDERSÖKNINGSDESIGN  
 

I detta kapitel beskriver jag mitt tillvägagångssätt för att besvara mina 
forskningsfrågor. Det inkluderar litteraturstudier och en kvalitativt inriktad forskning 
med intervjuer som metod.  
 

För att besvara mina forskningsfrågor har jag valt att använda mig av två 
tillvägagångssätt; litteraturstudier samt intervjuer med stöd i kvalitativ metod. Jag 
kommer senare i kapitlet beskriva hur jag har gått tillväga och varför jag har valt de 
olika metoderna för att generera material till min undersökning. För att kunna 
motivera mitt val av en kvalitativt inriktad forskning kommer jag att beskriva denna 
metod. Detta gör jag för att kunna visa varför det lämpar sig för besvarandet av mina 
forskningsfrågor, men först kommer jag beskriva hur jag har genomfört min 
litteraturstudie.  
 
3.1 Litteraturstudie 
Jag har valt att göra litteraturstudier för att kunna besvara två av mina 
forskningsfrågor. Genom detta tillvägagångssätt kartlägger jag generation Y och vad 
de söker hos en arbetsgivare samt undersöker hur upplevelseproduktion kan användas 
inom rekryteringsverksamhet. En litteraturstudie görs främst för att samla befintlig 
kunskap om det problemområde en forskare avser studera. Denna kunskap kan 
utgöras av teori, empiri eller metodik. De vanligaste källorna där vi hämtar kunskap är 
böcker, artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter, rapporter och Internet. I böcker 
återfinns oftast teorier och modeller som är utvecklade i sin helhet. De kallas även 
sekundärlitteratur då de behandlar ett ämne utan att själva vara en undersökning. 
(Hartman, 2009) De senaste forskarstudierna presenteras i artiklar eftersom böcker tar 
lång tid att förlägga och gör att innehållet blir daterat (Patel & Davidson, 2003). 
Artiklarna kallas även primärkällor av den anledning att de beskrivs av personer som 
har genomfört undersökningen (Hartman, 2009). Litteraturstudien möjliggör 
skapandet av en teoretisk referensram, definiering av nyckelbegrepp och bidrar till 
undersökningens metodval. Den litteratur som genomgås hjälper forskaren att hitta 
det som är väsentligt för det valda problemområdet. På så sätt kan en avgränsning 
göras. (Patel & Davidson, 2003) Litteraturgranskningen visar även på tidigare brister 
och luckor i den befintliga kunskapsmassan och visar på relevansen av forskarens 
tänkta undersökning (Backman, 2008). Det finns en stor anledning att tidigt gå 
igenom den litteratur som behandlar problemet. Detta eftersom litteraturen ger 
vägledning för den egna undersökningen. (Hartman, 2009) Jag har haft detta i åtanke 
och har sedan arbetsprocessens inledningsfas genomfört litteraturstudier och fortsatt 
söka kunskap under hela forskningsprocessen.  
 
Det finns emellertid inom den kvalitativa forskningsstrategin en motstridighet kring 
litteraturstudier. Flera menar att forskaren som utgör instrumentet för undersökningen 
kan påverkas av den befintliga kunskap som granskas. Forskaren ska förbise eller rent 
av inte notera nya upptäckter för att kunna vara neutral. Andra förespråkar en 
tämligen begränsad litteraturstudie som endast berör det valda ämnesområdet.  



	   	   9	  

(Backman, 2008) Jag anser att en omfattande litteraturstudie är relevant med tanke på 
mitt syfte. Det är flera ämnesområden som är i fokus i min uppsats och därmed är det 
av vikt att jag har kunskap om dessa för att kunna uppfylla syftet.  
 
Vidare blir centrala begrepp i en undersökning till sökord som används för att hitta 
litteratur som är relevant för det valda ämnesområdet som ska studeras. (Patel & 
Davidson, 2003) De begrepp som är centrala för min uppsats inkluderar attrahera, 
rekrytera och behålla. Attrahera medarbetare handlar om de attribut som lockar 
generation Y till en specifik arbetsgivare.  Vad får generation Y att bli intresserad av 
ett företag och vilja bli en medarbetare hos just den arbetsgivaren? Därefter har jag 
valt att fokusera på rekrytering som i denna uppsats handlar om hur arbetsgivare kan 
gå tillväga för att rekrytera generation Y. Vilken kanal kan användas för att nå 
målgruppen och hur kan rekryteringsprocessen se ut? Avslutningsvis är behålla ett 
centralt begrepp. Det är inte enbart av vikt att attrahera nya medarbetare utan 
arbetsgivare ska även kunna behålla dessa individer som medarbetare (Furth, 2008). 
Vad får generation Y att stanna kvar och arbeta för en arbetsgivare? Begreppen 
attrahera, rekrytera och behålla medarbetare har utgjort centrala sökord i min 
litteraturstudie.  
 
3.2 Kvalitativt inriktad forskning 

Min avsikt med undersökningen är att nå en förståelse för den livsvärld människor 
har. Det vill säga hur upplevelseproduktion kan användas för att rekrytera generation 
Y . Därför använder jag mig av en kvalitativ metod istället för en kvantitativ metod 
som enbart fokuserar på relationen mellan mätbara egenskaper. (Hartman, 2009) 
 
Metodlära, eller metodteoretiska principer som de även kallas, syftar på hur forskaren 
väljer att samla, bearbeta och analysera det material som har genererats (Patel & 
Davidson, 2003). Forskaren får kunskap om konkreta handlingsalternativ som kan 
leda till att undersökningen uppfyller kraven på vetenskap. En kvalitativ metod ger 
därför forskaren riktlinjer för hur en kvalitativ undersökning ska genomföras. Ordet 
kvalitativ innebär intresset om hur något är beskaffat, med andra ord vilken natur eller 
vilka egenskaper något har. Vid ett kvalitativt perspektiv betraktas verkligheten på ett 
subjektivt sätt. Det innebär att verkligheten ses som en individuell, social och 
kulturell konstruktion. Istället för att fråga hur en objektiv verklighet ser ut studeras 
det hur människan uppfattar, tolkar och formar sin verklighet. (Backman, 2008) 
Kvalitativa forskare har därför människors livsvärld som objekt, och därmed den 
mening de knyter till sig själva och sin situation. Denna mening kan inte undersökas 
enbart genom observation utan fås genom tolkning av det som observeras. (Hartman, 
2009) 
 
Till skillnad från en kvalitativ metod karaktäriseras kvantitativt inriktad forskning av 
mätningar vid datainsamlingen samt statistiska bearbetnings- och analysmetoder 
(Backman, 2008). Kvantitativa undersökningar betonar att det som studeras är något 
som kan observeras men samtidigt är kvantifierbart (Hartman, 2009). Detta innebär 
att kvantifierbara data kan räknas, anges i siffror eller termer som motsvarar siffror 
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(Ejvegård, 2003). Det blir därför naturligt att jag genomför kvalitativt inriktad 
forskning eftersom syftet är att generera en djupare kunskap än den fragmentiserade 
kunskap som kvantitativa metoder kan bidra med (Patel & Davidson, 2003). 
 
3.2.1 Förenligt med hermeneutiken 

Den kvalitativa metodläran är förenligt med ett hermeneutiskt vetenskapligt 
förhållningssätt. En forskarens vetenskapliga förhållningssätt styr hela 
arbetsprocessen. Det påverkar forskarens metodval och därav även resultatet. (Patel & 
Davidson, 2003). Det finns idag två huvudsakliga förhållningssätt vilka är 
hermeneutiken och positivismen. (Backman, 2008) Mitt personliga förhållningssätt 
till generering av kunskap stämmer bäst överrens med ett hermeneutiskt sådant – 
vilket även har påverkat mitt val av en kvalitativt inriktad forskning. Dock vill jag 
beskriva de båda vetenskapliga förhållningssätten för att visa på att en kvalitativ 
metod är lämpad för att kunna besvara mina forskningsfrågor.  
 
Det vetenskapliga förhållningssättet hermeneutiken centrerar kring tolkningslära. Här 
ämnar forskaren studera, tolka och förstå grundbetingelserna för den mänskliga 
existensen. (Patel & Davidson, 2003) Hermeneutiken menar att det finns flera sätt att 
förstå världen eller en viss företeelse på. En hermeneutiker aldrig ställa sig utanför sig 
själv när verkligheten studeras. (Ödman, 2007) Till skillnad från den positivistiska 
vetenskapsteorin kan forskarrollen inom hermeneutiken beskrivas som öppen, 
subjektiv och engagerad (Patel & Davidson, 2003). Målsättningen är att få förståelse 
för hur människor uppfattar världen. Dessa uppfattningar kan inte mätas men det är 
just mätbara data som positivismen fokuserar på. (Hartman, 2009) Inom 
hermeneutiken försöker istället forskaren förstå andra genom sin egen livssituation, 
detta genom att tolka hur människan kommer till uttryck i språk och handlingar (Patel 
& Davidson, 2003).   
 
Ett centralt begrepp inom hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln. Den kan 
definieras som ett växelspel mellan förförståelse och erfarenhet. (Thurén, 2006) Den 
hermeneutiska cirkeln kan ses som en bild för hur tänkande, förståelse och tolkning 
fungerar (Ödman, 2007). För att förtydliga denna process ger jag ett exempel: Jag ska 
för första gången åka på festival. Jag har av flera kompisar hört om sena nätter med 
konserter i världsklass. Efter mitt första besök kan jag dock konstatera att många 
nätter avslutades tidigt och flera konserter höll låg nivå. Mina fördomar har nu 
utvecklats till en förståelse om hur ett festivalbesök går till. Vid nästa 
festivalupplevelse kommer nu min förförståelse behöva omdefinieras då mina nya 
erfarenheter kommer påverka kommande tolkningar. Dock är Ödmans (2007) 
hermeneutiska spiral ett mer passande begrepp på denna process. En cirkel beskriver 
att förståelseprocessen leder tillbaka till samma punkt där allt började. Ödman menar 
däremot att erfarenhet och förförståelse påverkar varandra i ett ständigt kretslopp. 
Förståelsen förändras ständigt och kan aldrig återgå till en tidigare punkt. (Thurén, 
2006) Tolkning, förståelse, ny tolkning och ny förståelse - allt detta är delar i en 
helhet som ständigt växer och utvecklas och är uttryck för det genuint mänskliga 
(Patel & Davidson, 2003).  
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Till skillnad från hermeneutiken så strävar forskare med ett positivistiskt 
vetenskapligt förhållningssätt efter en absolut sanning. Resultatet ska vara 
generaliserande vilket betyder att samma resultat ska uppnås varje gång studien 
genomförs. Detta innebär att forskarrollen kan beskrivas som objektiv och osynlig. 
(Patel & Davidsson, 2003) Forskarens personliga förkunskap ska därmed inte ha 
påverkat undersökningens resultat för att studien ska anses vara giltig och kunna visa 
ett samband (Thurén, 2006). Medan positivister vill tro på en absolut sanning 
fokuserar hermeneutiker på att tolka och förstå enskilda företeelser. Den positivistiske 
forskaren har en objektiv och osynlig roll medan hermeneutiken kan beskrivas som 
öppen, subjektiv och engagerad. En kvalitativ metod är därför förenlig med mitt 
hermeneutiska förhållningssätt till generering av material.  
 
3.3 Kvalitativt metodval 
I föregående avsnitt motiverade jag användandet av en kvalitativ metod. Den guidar 
mig och förser mig med riktlinjer för hur undersökningen genomförs. Vidare finns det 
flera olika tillvägagångssätt för att generera kvalitativt material. Jag kommer att 
använda mig av metoden intervju.  

3.3.1 Intervju 

För att besvara min tredje forskningsfråga om hur arbetsgivare jobbar idag med 
rekrytering av medarbetare har jag valt att genomföra intervjuer. Jag har strategiskt 
valt ut en arbetsgivare och sedan informanter som representerar olika perspektiv och 
kan ge en helhetsbild av arbetsgivaren. Jag kommer senare i uppsatsen presentera 
empirin som används som underlag för att beskriva hur arbetsgivaren kan använda 
upplevelseproduktion inom rekrytering. Innan jag beskriver tillvägagångssättet för 
genomförandet av intervjuerna och den valda arbetsgivaren ska jag motivera 
kvalitativa intervjuer som metodval. 
 
Intervjun beskrivs ofta som den mest använda metoden för att generera material till 
kvalitativa undersökningar (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006). Det grundläggande 
syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och 
beskaffenheten hos något (Patel & Davidson, 2003). Den har sitt främsta värde när 
forskaren vill förstå det unika och sammanhangsbestämda. Informantens svar kommer 
att utgöra material som efter analys ger resultat, vilket sedan ligger till grund för en 
slutsats. Intervjuaren eftersträvar att skapa ett samspel och använda sina personliga 
förutsättningar som medel för att möta informanten. (Lantz, 1993) Centralt finns en 
strävan efter att skapa en dialog, där både intervjuare och informant är medskapare 
(Svenning, 1997). Forskarens roll i en kvalitativ intervju kan variera beroende på 
syftet med den specifika undersökningen. I det hermeneutiska fallet anses medkänsla 
vara en tillgång för att nå fram till förståelse. I andra sammanhang behöver inte lika 
mycket fokus läggas på medkänslan för att skapa mening i samtalet. (Patel & 
Davidson, 2003) Intervjuerna kan sedan skilja sig från varandra genom deras grad av 
strukturering och standardisering. Struktureringen innefattar informantens 
svarsutrymme medan standardisering gäller intervjuarens ansvar som grundas på 
frågornas utformning och ordning. (Patel & Davidson, 2003)  
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3.4 Intervjugenomförande  

I avsnittet ovan motiverade jag mitt metodval och jag kommer nu beskriva mitt 
tillvägagångssätt vid genomförandet av de kvalitativa intervjuerna.  
 
3.4.1 Casepresentation – Arbetsgivaren Malmö kommun 

I denna uppsats har en arbetsgivare strategiskt valts ut för att jag ska kunna 
exemplifiera hur upplevelseproduktion kan användas för att nå generation Y som 
medarbetare. I Sverige är alla landets kommuner den största arbetsplatsen med över 
840 000 anställda. Trots att ingen kommun är den andra lik så är rollen som 
arbetsgivare gemensam för samtliga och ofta är kommunen en av ortens största 
arbetsgivare. Kommunen är ett tjänsteföretag vilket gör att kompetenta, 
ansvarstagande och engagerade medarbetare är en förutsättning för att de 
förtroendevalda ska klara sitt politiska uppdrag. Sveriges kommuner är en av de 
arbetsgivare som kommer märka av generationsväxlingen starkast i landet. 
Kommuner och landsting kommer att behöva rekrytera 75 000 - 80 000 personer per 
år de närmaste åren. (Sveriges kommuner och landsting, 2010) 
 
Sverige har idag 290 kommuner och den som idag attraherar många unga till den egna 
orten i jämförelse med andra kommuner är Malmö (Sveriges kommuner och 
landsting, 2010). Mitt strategiska val av kommun är därför Malmö, ett val som 
grundas på att Malmö kommun växer mycket just nu och främst lockar till sig unga 
invånare (Malmö Kommun, 2010). Mitt strategiska val resulterar i att de informanter 
jag väljer ut från Malmö kommun representerar ett arbetsgivarperspektiv. Jag har 
även valt att inkludera frågor i min intervjuguide som representerar ett 
arbetstagarperspektiv för att få en djupare inblick i Malmö kommun. Jag har därmed 
genererat kvalitativt material som beskriver Malmö kommun som arbetsgivare och 
även hur informanterna själva upplever arbetsgivaren som anställd inom 
organisationen. Mitt syfte med att intervjua strategiskt utvalda informanter är att 
generera material gällande hur Malmö Kommun arbetar, med mina forskningsfrågor 
som utgångspunkt. Jag vill få access till informanter som kan representera 
kommunens strategiska samt operativa arbetssätt gällande att attrahera, rekrytera och 
behålla medarbetare. På så sätt kan sedan detta material användas för att exemplifiera 
hur upplevelseproduktion kan användas för att nå generation Y som målgrupp. Nedan 
följer en översikt och presentation av undersökningens informanter. 
 

Tabell 1. Översikt av informanter 

Maria Nordblad - kommunikatör 
Eva Sundberg, personalchef, Kirseberg 
Kim Nybble, personalchef, Rosengård 
Kjell Arne Göransson, utveckling, Fritidsförvaltningen 
Maria Jingsäter, personalchef, Miljöförvaltningen 
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Maria Nordblad, kommunikatör, Malmö stadskontor: Med mitt ovan beskrivna 
syfte som bakgrund har jag valt att intervjua en av Malmö kommuns kommunikatörer, 
som bidrar med material som fokuserar på kommunens strategiska arbete. Jag önskar 
få en övergripande bild av kommunens arbetssätt och hur de planerar att uppnå sina 
målsättningar och visioner.  

För att sedan få access till Malmö kommuns arbetssätt utifrån ett operativt perspektiv 
har jag valt ut informanter från två stadsdelsförvaltningar och två fackförvaltningar. 
Malmö stad består av 22 geografiska stadsdelsförvaltningar och fackförvaltningar 
(som är verksamma inom olika ämnesområden). Stadsdelsförvaltningarna arbetar med 
att genomföra den kommunala nämndens strategiska beslut och driver därför en 
verksamhet som främst sker på ett operativt plan. Detsamma gäller de olika 
förvaltningarna men som till skillnad från stadsdelarna är uppdelade efter 
ämnesområde. Fackförvaltningarna arbetar med specifika frågor som till exempel 
miljön eller kulturen i Malmö kommun. Stadsdelsförvaltningarna ansvarar istället för 
att erbjuda medborgarna vård och omsorg samt utbildning. Jag har valt ut informanter 
från stadsdelarna Kirseberg och Rosengård, samt informanter från fackförvaltningarna 
Fritidsförvaltningen och Miljöförvaltningen.  

Eva Sundberg, personalchef, Kirseberg stadsdelsförvaltning: Kirseberg är en av 
Malmös äldsta arbetarförstäder som befolkades i början på 1900-talet då Malmö 
expanderade snabbt (Malmö kommun, 2010). Denna stadsdel benämns i folkmun som 
en ”riktig arbetarstadsdel” och representerar värden som äldre generationer 
uppskattar. Det inkluderar lojalitet till arbetsgivare och hårt arbete. Eftersom 
generation Y präglas av andra värderingar är stadsdelsförvaltningen Kirseberg 
intressant att inkludera i min studie. Informant är personalchefen Eva Sundberg som 
har arbetat för Malmö kommun sedan 1988 och därmed har stor insyn i 
verksamheten.  
 
Kim Nybble, personalchef, Rosengård stadsdelsförvaltning: Denna 
stadsdelsförvaltning bidrar med andra unika egenskaper.  Stadsdelen har en ung 
befolkning där 35 % är under 20 år och endast 6 % är över 70 år. Befolkningen är 
mångkulturell och växer då bland annat allt fler studenter väljer att bosätta sig i 
området. (Malmö kommun, 2010) Att många unga väljer att bosätta sig i denna 
mångkulturella stadsdel skulle kunna kopplas till att generation Y under sin uppväxt 
har de fått ta del av utländska TV-kanaler och webbsidor men även interaktiv 
kommunikation (sms, mms och forum på Internet). Detta har gjort generation Y 
genuint internationell och multikulturell. Generationen har en hög tolerans för andra 
individer, kulturer och religioner. (Parment, 2008) Därmed skulle Rosengård 
stadsdelsförvaltning kunna bidra med en inblick i hur en mångkulturell stadsdel som 
består av många unga arbetar med frågor som är centrala för mitt ämnesområde. Kim 
Nybble arbetar som personalchef och bidrar med ett perspektiv som representerar 
Rosengård stadsdelsförvaltning. 
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Kjell Arne Göransson, utveckling och planering, Fritidsförvaltningen: 
Generation Y värdesätter sin fritid och är på jakt efter meningsfulla upplevelser och 
utmaningar (Parment, 2008). Jag har därför valt ut en informant som representerar 
Fritidsförvaltningen som arbetar med att erbjuda Malmö kommuns medborgare 
fritidsaktiviteter som passar individuella intressen. Kjell Arne arbetar med utveckling 
inom området och har varit verksam inom kommunen i många år. Han kan därmed 
bidra med ett utvecklingsperspektiv, och beskriva om/hur förvaltningens arbetssätt 
har förändrats de senaste årtiondena.  
 
Maria Jingsäter, personalchef, Miljöförvaltningen: Jag har valt ut en informant 
från Miljöförvaltningen eftersom generation Y värdesätter en medvetenhet gällande 
påverkansfaktorer på samhället och miljön. Miljöförvaltningen arbetar med ett stort 
verksamhetsområde som har en gemensam nämnare: miljön i Malmö kommun. Det 
inkluderar aspekter som frisk luft, rent vatten, bra mat och hälsosamma bostäder. 
Eftersom denna verksamhet rör frågor som engagerar generation Y har jag valt ut 
personalchefen Maria Jingsäter som informant. 
 
Jag väljer att inte intervjua representanter från förvaltningar som 
Fastighetsförvaltningen och Gatukontoret. Det beror främst på att generation Y är en 
väldigt flexibel och rörlig generation. Fastighetsförvaltningen och Gatukontoret är 
verksamheter som fokuserar på lokalt förankrade frågor i kommunen medan Miljö- 
och Fritidsförvaltningen bidrar med ämnesområden som alltid är aktuella för 
generation Y, oavsett bostadsort. 
 
 
3.4.2 Upplägg av intervjuer 

Efter att ha valt ut mina informanter bokade jag in datum för att genomföra 
intervjuerna. Jag kontaktade personerna via e-post och telefon och delgav dem 
information om min utbildning och att jag fokuserar på den generationsväxling som 
sker på svensk arbetsmarknad idag. Förberedelse inför intervjun skedde i form av 
skapandet av en intervjuguide som är en uppsättning av de frågeområden som ska 
utforskas (Se bilaga 1). En intervjuguide används som stöd för både intervjuaren och 
den intervjuade och talar om vilka områden som ska täckas av under intervjun (Kylen, 
2004). Det är av vikt att en precisering av syftet och problemformuleringen har skett 
inför detta moment då det i hög grad bestämmer undersökningens upplägg och 
omfattning (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006). Jag har haft detta i åtanke men 
samtidigt kastat om frågor och fört in nya aspekter vid intervjuerna. Detta vid de 
tillfällen informanten har lett in intervjun på en oväntad och intressant bana. För varje 
fråga eller område har informanterna först fått berätta fritt varefter jag har lagt till 
frågor för att ytterligare precisera något i relation till uppsatsens syfte.  
 
Vid genomförandet av mina intervjuer har jag utgått ifrån en trattmetod beskriven av 
Kylén (2004). Den har bidragit till utformningen av min intervjuguide och därmed 
själva intervjugenomförandet. Upplägget för intervjuerna har sett ut enligt följande: 
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 Öppning: Jag presenterar mig, informerar om avsikten med intervjun och 
beskriver min utbildning upplevelseproduktion. Jag berättar om upplägget för 
intervjun, hur den dokumenteras och hur svaren används. Jag beskriver kort min 
uppsats och nämner nyckelorden attrahera, rekrytera och behålla medarbetare, 
samt att det sker en generationsväxling på svensk arbetsmarknad.  

 Fri berättelse: Vid varje fråga eller frågeområde får informanten inledningsvis 
tala fritt och en längre tid utan avbrott. 

 Precisering: Efter informanten fått möjlighet att prata fritt ställs följdfrågor för 
att svaren ska bli mer konkreta.  

 Kontroll: Därefter kontrollerar jag uppgifter som jag önskar veta mer om. Det är 
viktigt att förstå om jag som intervjuare har förstått rätt: därför kan jag upprepa 
och sammanfatta det informanten har sagt.  

 Information: Jag genomför här en sammanfattning av intervjun och berättar 
sedan mer om min uppsats.  

 Avslutning: Jag tackar informanten för deras bidrag till min undersökning  

Upplägget har används vid samtliga intervjuer. Dock är varje intervju unik och jag 
som intervjuare har anpassat mig till den aktuella situationen, därför har de 
ovanstående punkterna använts som riktlinjer. 
 
Jag har valt att genomföra ljudinspelningar vid mina intervjuer men det finns även 
andra tillvägagångssätt för att dokumentera och registrera informantens intervjusvar. 
Dessa inkluderar till exempel anteckningar och videoinspelning. Anteckningsmetoden 
kräver övning men kan göras i önskad omfattning. Videoinspelning kan registrera 
såväl ljud som kroppsspråk men kan påverka huruvida informanten känner sig 
avslappad och kan tala fritt. (Hartman, 2009) Ljudupptagning däremot har en fördel 
då informantens svar registreras i exakt återgivning. En nackdel är den tid som krävs 
för att skriva ut intervjun, det vill säga själva transkriberingsprocessen. (Patel & 
Davidson, 2003) Jag har valt att använda mig av ljudinspelning eftersom jag anser att 
det är viktigt att inte missa någon värdefull detalj under intervjun. Jag kan vid 
användandet av en ljudinspelning fokusera mer på samtalet och inte stirra ner i ett 
anteckningsblock under intervjun. 
 
 
3.4.3 Analys och tolkning 

När en forskare har samlat in information i ett forsknings- utrednings- eller 
utvecklingsarbete behöver materialet systematiseras, komprimeras och bearbetas för 
att kunna besvara forskningsfrågorna. Dock finns det inga enkla metoder att tillämpa 
utan det är forskarens uppgift att själv sätta sin prägel på bearbetningen. Detta 
eftersom det är forskaren själv som är instrumentet vid kvalitativ forskning. (Patel & 
Davidson, 2003) Det material som intervjuerna genererat måste bearbetas och 
sammanställas så att det går att analysera och tolka (Kylén, 2004). Efter att ha träffat 
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samtliga informanter har jag därför transkriberat samtliga intervjuer. Efter att ha gjort 
detta läste jag även igenom hela texten på nytt i sin helhet för att försäkra mig om att 
jag inte missat något som är relevant för mitt problemområde.  
 
Jag gick sedan vidare och reducerade materialet genom att finna intressanta begrepp i 
texten som relaterar till mina forskningsfrågor och därefter kategorisera dessa. Jag har 
valt metoden tematisk analys för att sammanställa, analysera och tolka mitt 
textmaterial. Vid en tematisk analys urskiljs olika teman som är återkommande i en 
text (Widerberg, 2002). Jag har valt att använda mig av ett empirinära förhållningssätt 
där teman hämtas från det empiriska materialet. Därefter analyserade och tolkade jag 
det empiriska resultatet. Backman (2008) menar att tolkningens uppgift är att ge 
mening åt empirin och jag har vid detta moment valt att relatera den till generation Y 
och de attribut de söker hos en arbetsgivare. Den kvalitativa bearbetningen av 
intervjumaterialet presenteras i kapitel 6. Empiri – Arbetsgivaren Malmö kommun i 
form av en text där citat från intervjuerna varvas med egna kommentarer och 
tolkningar.  
 
3.5 Uppsatsens kvalitetsbegrepp 

Eftersom kvalitativa studier karaktäriseras av en stor variation är det komplicerat att 
finna kriterier för att bedöma dess kvalitet. Varje kvalitativ undersökning kan ses som 
unik då forskaren är instrumentet för att generera material. (Patel & Davidson, 2003) 
Två centrala kvalitetsbegrepp används vanligtvis inom forskning vilka inkluderar 
validitet (giltighet) och reliabilitet (tillförlitlighet) (Hartman, 2009). Dock härstammar 
dessa begrepp från kvantitativ metodteori och är oanvändbara i sammanhang som rör 
kvalitativa studier. Istället är giltighet och tillförlitlighet mer passande begrepp i 
bedömandet av kvalitet. (Stenbacka, 2001) Jag beskriver i de följande två avsnitten 
mer ingående varför jag har dragit denna slutsats.  
 
3.5.1 Giltighet – validitet 

Validitet (giltighet) avser beskriva om resultatet uppfyller syftet – undersöktes det 
som forskaren avsåg studera? (Sohlberg & Sohlberg, 2009). Vid kvalitativa 
undersökningar är dock syftet aldrig att mäta en företeelse utan att tolka och förklara 
(Stenbacka, 2001). Av denna anledning är giltighet ett mer passande kvalitetsbegrepp 
vid kvalitativa studier och kommer därför användas i denna uppsats.  
 
Giltigheten gäller hela forskningsprocessen vid bedömning av kvalitativa 
undersökningar. En strävan efter autenticitet ska genomsyra forskningens samtliga 
delar. Genererandet av material anses ha en hög grad av giltighet om forskaren har 
underlag för att göra en trovärdig tolkning av den studerades livsvärld. (Patel & 
Davidson, 2003) Vidare kan en kvalitativ studie bedömas som giltig om den 
genomförs med strategiskt valda informanter som får prata fritt vid intervjutillfället 
(Stenbacka, 2001). 
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3.5.2 Tillförlitlighet – reliabilitet 

Reliabilitet (tillförlitlighet) handlar om att kunna upprepa en undersökning flera 
gånger och även att andra forskare ska ha möjlighet att göra detta. Samma resultat ska 
då uppnås vid varje mätningstillfälle. (Hartman, 2009) Med andra ord beskriver 
reliabiliteten hur väl det använda instrumentet för studien motstår slumpinflytanden 
av olika slag (Patel & Davidson, 2003). I sammanhang som är kvalitativt orienterade 
är detta en omöjlig uppgift. Forskaren är instrumentet vid genomförandet av 
kvalitativa studier vilket gör att exakt samma resultat aldrig kan uppnås flera gånger. 
(Stenbacka, 2001) Av denna anledning väljer jag att inte bruka begreppet reliabilitet 
utan använder istället begreppet tillförlitlighet.  
 
En detaljerad beskrivning av undersökningens samtliga delar indikerar om god 
kvalitet och tillförlitlighet vid kvalitativ forskning (Stenbacka, 2001). Av denna 
anledning är det viktigt att dokumentera undersökningens samtliga moment. Då kan 
andra som tar del av undersökningen bilda sig en uppfattning om alla val som gjorts. 
Det gäller allt från uppkomsten av en problemformulering, val av informanter, 
studiens omfattning till hur transkribering av intervjuer har gått till. (Patel & 
Davidson, 2003) 
 
3.6 Forskningsetiska principer 

I dagens samhälle beskriver Vetenskapsrådet (2002) forskning som viktig och 
nödvändig för både individernas och samhällets utveckling. Det är därför av betydelse 
att den bedrivs, inriktas på väsentliga frågor och håller hög kvalitet. Vetenskapsrådet 
har därför utvecklat några forskningsetiska principer som forskare kan ha som 
riktlinjer i sin forskning. De har som syfte att ge normer för förhållandet mellan 
forskare och informant. Principerna inkluderar fyra huvudkrav: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 
Informationskravet beskriver att forskaren skall informera sina informanter om deras 
uppgift och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De ska upplysas om att 
deltagandet är frivilligt och om att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan. 
Samtyckeskravet handlar om att deltagare i en undersökning själva har rätt till att 
bestämma över sin medverkan. Det inkluderar aspekter som tid och villkor för 
deltagandet. Informanterna ska kunna avbryta sin medverkan vid önskemål utan att 
det ska medföra negativa följder för dem. Vidare går konfidentialitetskravet ut på att 
uppgifter tillhörande informanter som ställer upp anonymt ska förvaras på ett sådant 
sätt att obehöriga inte har tillgång till dem. Om ett forskningsprojekt inkluderar etiskt 
känsliga uppgifter om enskilda personer bör en förbindelse om tystnadsplikt 
undertecknas. Avslutningsvis beskriver Nyttjandekravet att uppgifter som är 
insamlade om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål. Det är av 
vikt att forskare har kunskap om dessa etiska krav. Jag har haft alla dessa 
forskningsetiska principer i åtanke under hela min arbetsprocess och har uppfyllt 
samtliga fyra huvudkrav. (Vetenskapsrådet, 2002) 
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4  DET ÄR DAGS ATT VÄLKOMNA GENERATION Y 
 

 

I detta kapitel kommer jag att besvara min första forskningsfråga – Vad söker 
generation Y hos en arbetsgivare? Jag beskriver även generation Y och dess unika 
karaktärsdrag som skiljer dem från tidigare generationer. 
 
Morgondagens arbetskraft gör sitt intågande på dagens arbetsmarknad (Broadbridge, 
Maxwell & Ogden, 2007). Studier har gjorts för att försöka kartlägga denna 
generation som är på väg att byta ut den gamla. Kunskap om den är nödvändig för att 
kunna attrahera, rekrytera och behålla dessa unga individer som medarbetare. (Fürth 
et al, 2002) För att kunna definiera vilka egenskaper som är utmärkande för 
generation Y måste den ses i relation till tidigare generationer. Efter andra 
världskriget kan tre olika generationer av arbetskraft urskiljas: babyboomers, 
generation X samt generation Y. (Fürth, 2008; Downing, 2006) 
 
Generationen babyboomers är födda mellan åren 1944-1960. De växte upp under 
efterkrigstiden efter andra världskriget och hyllar arbetsvärden som grundlighet, 
lojalitet och hårt arbete med stor respekt för erfarenhet. (Fürth et al, 2002) 
Babyboomers är beredda att jobba hårt för framgång (Stern, 2008). De anser att den 
egna karriären borde genomföras inom samma företag där den en gång börjat. 
Viktigast är att känna lojalitet och trygghet inom en organisation under en lång tid. 
(DiStefano, 2008)  
 
Efter generationen babyboomers gjorde generation X entré. De är födda mellan åren 
1960-1980 och växte upp i hushåll där båda föräldrarna arbetade. Generation X kan 
beskrivas som en skara ironiska, uppkäftiga, fördomsfria, självständiga, medvetna och 
framåtsträvande individer. (Fridh & Vestlund, 2008) De ser arbetet som en 
självklarhet och anser att det är viktigt att tro på sig själv och skapa sig sin egen 
karriär. Till skillnad från generationen babyboomers förlitar sig därmed inte 
generation X på sin arbetsgivare utan på sig själva. (Parment, 2008)  
 
Nu har det blivit dags att presentera generation Y som utgörs av individer födda 
mellan åren 1980-1995. Generation Y är mångsysslare som gärna arbetar i grupper 
och i miljöer som präglas av samarbeten. De värdesätter intelligens och utbildning. 
Generation Y har utbildats i en skolmiljö som är utformad att kunna stärka elevernas 
självförtroende. Som ett resultat är de självsäkra och relativt optimistiska. De har 
höga förväntningar på sin framtid och är ibland omedvetna om sina egna 
begränsningar. (Yeaton, 2008) De har blivit behandlade mer som individer än någon 
annan generation och är inte rädda för att berätta vad de vill ha. Generation Y 
värdesätter personlig kreativitet och söker ständigt nya, roliga utmaningar för att 
förverkliga sig själva, få uppskattning och lära sig nya saker. Deras styrkor är främst 
deras entusiasm, flexibilitet och målinriktning. (Josiam, Crutsinger, Reynolds, Dotter 
& Thozhur, 2009) De är vana att använda ett brett register av uttryck när de beskriver 
sina upplevelser och är vana vid att motivera sina ställningstaganden (Parment, 2008). 
Generation Y har växt upp med en tro på att de själva måste agera för att förändra 
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samhället och sitt liv. Det är den första generationen som inte har upplevt det 
inrutande folkhemmet med färre valmöjligheter och begränsat personligt ansvar. 
(Parment, 2008) Detta kan kopplas till det som Furlong och Cartmel (2007) benämner 
som risksamhället. De menar att vi lever i ett samhälle där vi ständigt ställs inför 
viktiga val som kan påverka vår framtid. Vi ständigt förhålla oss kritiska till allt för 
att motverka eventuella risker och negativa konsekvenser. Individer tvingas idag ta ett 
större ansvar för sina erfarenheter på arbetsmarknaden och bedömer ständigt 
konsekvenserna av sina handlingar och erfarenheter. (Furlong & Cartmel, 2007; 
Strinati, 1995) 
 
En konsekvens av risksamhället kan speglas i generation Y:s beteende där övergången 
från studierna till arbetslivet blir allt längre. Furlong och Cartmel (2007) menar att 
denna förlängda övergångsfas kan vara ett försök till att skjuta upp viktiga beslut som 
till exempel yrkesval av rädsla för att fatta fel beslut. Även Dahlén (2008) beskriver 
ett samhälle som bygger på förväntningar och val. Författaren menar att våra liv, våra 
affärer och vår kärlek är kopplade till våra förväntningar av framtiden. Studier visar 
att dagens unga är mer stressade än någonsin på grund av alla möjligheter och 
förväntningar som omgivningen och de själva projicerar på dem. (Dahlén, 2008) Som 
ett resultat av alla dessa valmöjligheter har generation Y väl utvecklade valstrategier. 
De kan kritiskt granska information och gör en automatisk sållning av all information 
som passerar. Det ger dem en hög effektivitet i valsituationer och 
informationshantering. (Parment, 2008) 
 
Vidare saknar ofta individer tillhörande generation Y vuxna i sin närmsta omgivning 
att se upp till. Istället vänder de sig i större utsträckning till kompisar och media för 
stöd och råd. (Fürth et al, 2002) Detta kan ses i relation till teorier gällande det 
postmoderna samhället där massmedia påverkar vår verklighetsuppfattning (Lalander 
& Johansson, 2007). Lindgren (2005) menar att det moderna samhället är 
mediemättat. Vi lever i en hyperreell verklighet där gränsen mellan det simulerade 
och det verkliga är upplöst. Problematiken med att skilja verkligheten från mediernas 
simulerade bild gör att vår verklighetsuppfattning idag påverkas av vår konsumtion av 
populärkultur. Det är därmed en komplex process att hitta en identitet i 
mediesamhället eftersom traditionella referensramar som klasstillhörighet och 
kärnfamiljer är på väg att försvinna. (Strinati, 1995) Därmed drar jag slutsatsen att 
generation Y formar sin verklighet med hjälp av massmedias porträttering av den. 
Något som i sin tur även påverkar deras identitetsskapande process och värderingar.  
 
 
4.1 Mångsysslare på jakt efter meningsfulla upplevelser 
 
För att sammanfatta avsnittet så är generation Y en samling individer med unika 
värderingar som skiljer sig från babyboomers och generation X. Babyboomers är 
lojala till en arbetsgivare och värdesätter trygghet, grundlighet och hårt arbete, till 
skillnad från generation X som inte förlitar sig på sin arbetsgivare utan sig själva. 
Generation Y präglas av emotionella värden och söker meningsfulla upplevelser. 



	   	   20	  

(Parment, 2008) De tänker på ett sätt som skiljer sig från tidigare generationer 
eftersom de är uppvuxna i en annan tidsanda. Generation Y har växt upp i ett mer 
individualiserat samhälle och har sällan kommit i kontakt med auktoritära och 
konforma moraluppfattningar under sin uppväxt. (Fürth, 2008)  
 
Det som skiljer generation Y från tidigare generationer är deras skeptiska inställning 
till auktoritet och deras livsstil som präglas av självständighet. De ställer hårdare krav 
på fler möjligheter, ökad flexibilitet samt individuellt bemötande. De ogillar 
kollektiva lösningar och tron på absoluta sanningar. (Fürth et al, 2002) Däremot så 
värdesätter generation Y gemenskap och trygghet, precis som tidigare generationer. 
Dock har definitionen av trygghet förändrats – gemenskapen är fortfarande kollegor 
men tryggheten sitter i den egna kompetensen och i det sociala nätverket. Där hämtas 
ny information och nya jobberbjudanden lämnas och förmedlas. (Yeaton, 2008) 
 
 
4.2 Hur arbetsgivare kan attrahera generation Y 
 
Arbetsmarknaden är ett av de områden som kommer påverkas mest av generation Y:s 
entré. Likaväl som arbetsgivare ställer krav på sina medarbetare ställer dessa unga 
individer krav på sin arbetsgivare. (Parment, 2008) Deras höga förväntningar 
inkluderar spännande utmaningar och en rolig arbetsmiljö med meningsfulla 
arbetsuppgifter (Yeaton, 2008; Cheese, 2007; Coley, 2009, Fürth, 2008). Vad som är 
spännande, roligt och meningsfullt är upp till individen att bedöma men eftersom så 
pass personliga aspekter är i fokus ställer det stora krav på arbetsgivarna. Återigen 
betonar jag därför vikten av individuella lösningar – att se individen. 
 
 Värdet av meningsfulla utmaningar  
 
Generation Y älskar att anta utmaningar som sätter deras unika kompetenser på prov. 
Flexibilitet är ett nyckelord vid beskrivning av denna samling individer som inte räds 
förändringar. Det ses snarare som utmanande och stimulerande med förändringar, 
konkurrens och nya arbetssätt. (Parment, 2008) Det är därför av vikt att arbetsgivare 
kan erbjuda utmaningar på arbetsplatsen. På så sätt har generation Y möjlighet att 
utvecklas och samtidigt bidra till den egna organisationen. (Yeaton, 2008) 
 

De bästa ögonblicken inträffar vanligen när en människa tänjer sin kropp 
och själ till det yttersta i en medveten ansträngning för att åstadkomma 
någonting svårt och eftersträvansvärt. Den optimala upplevelsen är därför 
någonting som vi själva får att hända.  (Csikszentmihalyi, 1990;20) 

Desto mer ett arbete liknar ett spel, med omväxling, väl avgränsade och anpassade 
utmaningar med tydliga mål och omedelbar feedback – desto mer njutbart kommer 
arbetet vara. Detta oberoende medarbetarens egen utvecklingsnivå. Vidare är ett 
utmärkande karaktärsdrag hos generation Y i jämförelse med tidigare generationer att 
deras fokus inte centrerar kring materiella ting. Istället sker ett sökande efter 
upplevelser och meningsfullhet. Generation Y är uppvuxna med att själva profilera 
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sig och strävar efter att göra skillnad – att betyda något för världen vilket grundar sig 
på såväl egoistiska som osjälviska grunder. De vill bidra till ett bättre samhälle och 
samtidigt uppleva egen tillfredställelse. (Parment, 2008) Med andra ord söker 
generation Y meningsfullhet i allt de företar sig och vill veta nyttan av uppgifter och 
utmaningar de ställs inför (Fürth, 2008). De har en stark känsla för moral och 
medborgarrättsliga intressen. De söker en karriär som har en betydelse för samhället i 
form av meningsfulla arbetsuppgifter som i slutändan bidrar till en bättre värld. Av 
denna anledning frågar de sig ofta varför de ska göra något, vad är nyttan av 
uppgiften? Varför är uppgiften viktig? (Yeaton, 2008)  

 

 En lekande organisation 
 

För att vara en attraktiv arbetsgivare enligt generation Y är meningsfulla utmaningar 
en nödvändig ingrediens för att utveckla ett framgångskoncept. Samtidigt söker 
generation Y ett arbete där de kan ha roligt på jobbet. (Parment, 2008) Tidigare har 
arbete varit en sysselsättning som utförts främst för att en person ska kunna försörja 
sig. Idag är ett arbete inte endast en inkomstkälla, utan även ett sätt att visa vem man 
är och vilken livsstil som eftersträvas. (Florida, 2001)  
 

This generation of empleyees is fun-loving and seeks enjoyment from 
work so the company could promote a fun filled atmosphere. Companies 
could have occasional parties, get togehter to make their empleyees feel 
valued and make the workplace fun and happy.  
(Josiam et al, 2009;26) 

 
Att ha roligt är viktigt för att engagera sina medarbetare men får oftast inte tillräckligt 
med utrymme i företagets agenda. Problem kan lösas genom ett lekfullt 
tillvägagångssätt. För då gränsen mellan arbete och fritid allt mer suddas ut förväntar 
sig nu generation Y roliga inslag på arbetsplatsen. (Josiam et al, 2009)  
 
Nyckelord för att attrahera generation Y som medarbetare: 

-‐ Utmaningar 
-‐ Meningsfullhet 
-‐ Roliga inslag 

 
 
4.3 Hur arbetsgivare kan rekrytera generation Y 
 
Rekrytering handlar om processen att attrahera, söka och kontraktera mänskliga 
resurser för att utföra någon form av arbete eller uppgift. Generation Y kräver 
innovativ rekrytering för att engageras. På en konkurrenspräglad arbetsgivarmarknad 
behöver aktörer förstå och anpassa sig till dessa nya trender för att kunna uppfattas 
som en attraktiv arbetsgivare av målgruppen. (Yeaton, 2008) 
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4.3.1 Medarbetare som passar in i arbetsteamet    
 
Generation Y förväntar sig ett roligt arbete där kollegorna utgör en viktig del av 
arbetsdagen. Det är därför av vikt att arbetsgivare fokuserar på att anställa de personer 
som passar in och kompletterar det befintliga teamet på arbetsplatsen. (Yeaton, 2008) 
Med andra ord är det viktigast att de rätta medarbetarna tillhörande generation Y 
kontrakteras och inte de med bäst kvalifikationer. Detta måste bli en nyckelstrategi 
vid rekryteringsprocesser inkluderande generation Y. (Lindgren, 2005) 
 
Generation Y har från sina år i grundskolan fått delta i olika grupprojekt och är vana 
att samarbeta med andra. De har utvecklat en god samarbetsförmåga och jobbar gärna 
i team. Ett sätt kan under rekryteringsprocessen vara att genomföra övningar som kan 
ses som team buildning. (Yeaton, 2008) Dock är generation Y i behov av kontinuerlig 
feedback vilket arbetsgivare måste ha i åtanke. Detta måste även ske under 
rekryteringsprocessen i form av lägesuppdateringar och utsatta hålltider. (Coley, 2009 
 
 
4.3.2 Befintliga medarbetare och hemsida som kanaler 

En annan benämning på dagens unga är mingelgenerationen. Deras liv kan liknas vid 
ett enda stort cocktailparty där det hela handlar om att knyta nya kontakter och 
nätverka. (Fürth, 2008) Generation Y har ett stort socialt nätverk med många djupa 
relationer som ofta upplevs som långsiktiga och meningsfulla. Detta sociala nätverk 
möjliggör spridning av information, såväl på arbetet som på fritiden kommer 
individer i kontakt med människor som jobbar i andra organisationer. (Parment, 2008) 
Som ett resultat av detta är organisationers befintliga medarbetare den viktigaste 
kanalen för att kunna nå generation Y (Lindgren, 2005). 
 
Generation Y kommer i kontakt med arbetsgivare genom sina sociala nätverk men 
även en annan kanal fyller en viktig funktion. Dessa unga individer har växt upp med 
datorer och använder Internet som ett verktyg i deras vardag i allt från att söka 
information till att shoppa online och vårda sina kompisrelationer. (Yeaton, 2008) 
Därför är det viktigt att arbetsgivare har en stark hemsida som ger en rättvis bild av 
organisationen. Detta eftersom det är denna källa som kommer ha en stor inverkan på 
generation Y:s uppfattning om arbetsgivaren. (Cheese, 2007) 
 
 
Nyckelord för att rekrytera generation Y som medarbetare: 

-‐ Rätt – inte bäst 
-‐ Befintliga medarbetare 
-‐ Hemsida 
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4.4 Hur arbetsgivare kan behålla generation Y 
 

Generation Y anser att en attraktiv arbetsgivare kan erbjuda meningsfulla, varierande 
arbetsuppgifter och ett arbetsklimat som tillhandahåller roliga utmaningar. Detta 
bidrar inte bara till att generation Y anser att en arbetsgivare är attraktiv utan påverkar 
även deras vilja till att stanna kvar på en arbetsplats. (Parment, 2008) Det finns dock 
några fler aspekter att ha i åtanke för att kunna behålla generation Y som medarbetare.  
 
4.4.1 Samhörighet med kollegor  
 
En av de viktigaste faktorerna som påverkar generation Y:s val att stanna hos en 
specifik arbetsgivare är relationen till arbetskamraterna. Dessa unga individer är vana 
att nätverka och värdesätter personlig interaktion med kollegor. (Parment, 2008) Om 
de känner samhörighet och uppskattning från sina kollegor så är det väldigt troligt att 
de kommer att stanna kvar på arbetsplatsen (Coley, 2009).  
 
Dock skiljer generation Y på samarbeten som är effektiva och sådana som inte fyller 
någon funktion. I centrum står hela tiden nyttan och orsaken till att något genomförs – 
vad ska göras för att det bästa slutresultatet ska åstadkommas? (Coley, 2009) Vidare 
vill generation Y ha möjlighet att påverka sin arbetssituation. Arbetsförhållandena ska 
baseras på de involverades överenskommelse som kan inkludera tidsplan och hur 
kommunikationen ska ske mellan arbetskollegorna. (Yeaton, 2008) Detta eftersom 
vissa föredrar samarbetsformen medan andra presterar bättre individuellt (Coley, 
2008).  
 
 
4.4.2 Möjlighet att vara sig själv 

 
Det måste finnas en balans mellan arbetet och familjen – generation Y vill kunna ha 
ett liv utanför arbetet. Därför är en attraktiv arbetsgivare den som har förmågan att 
kommunicera en eventuell livsstil – hur kan en vecka se ut för en individ som arbetar 
för en specifik arbetsgivare? (Yeaton, 2008) Medarbetarna vill kunna identifiera sig 
med arbetsgivaren (Fürth et al, 2002). 

Samtidigt förs debatten mer och mer in på att gränsen mellan arbete och familj suddas 
ut. Många tillhörande generation Y ser arbetet som en förlängning av de själva som 
individer. Chansen är stor att de stannar hos en arbetsgivare om de får vara sig själva 
på jobbet. (Wilton, 2008) Även om generation Y anser att balans mellan arbete och 
familj är viktig finns det en viss problematik vid en definition av denna företeelse. 
Detta av den anledningen att deras prioriteringar i sina privatliv är så pass 
individuella. En medarbetare kan värdesätta möjligheten att arbeta hemifrån medan en 
annan skyr tanken på att ta med sig jobbet hem. Arbetsgivare som lyckas erbjuda 
individuella möjligheter har därmed en fördel gentemot sina konkurrenter. (Rollsjö, 
2008) 
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Nyckelord för att behålla generation Y som medarbetare: 

-‐ Samhörighet med kollegor 
-‐ Möjlighet att vara sig själv 

 
 
4.5 En önskvärd arbetsgivare enligt generation Y 
 
Generation Y anser att en attraktiv arbetsgivare kan erbjuda utmaningar. De unga 
medarbetarna vill även kunna ta med sig något från arbetet i form av tillfredställning 
av att ha givande och meningsfulla arbetsuppgifter. (Lindgren et al, 2005) Den 
arbetsgivare som kan ge generation Y möjlighet att hitta på nya saker och ha skoj 
kommer lyckas dra till sig och behålla dessa unga som sina medarbetare (Fürth, 
2008). 
 
Generation Y värdesätter sina arbetskamrater. Arbetsgivare behöver därför fokusera 
på att anställa de som passar in i teamet och inte de som är bäst kvalificerade baserat 
på tidigare meriter. (Yeaton, 2008) De viktigaste kanalerna för att nå generation Y är 
organisationens befintliga medarbetare, samtidigt som en hemsida som kommunicerar 
en äkta bild av arbetsgivaren är en nödvändighet (Cheese, 2007). Generation Y anser 
även att vänner på arbetsplatsen är en förutsättning för en lång karriär inom samma 
företag (Yeaton, 2008). Arbetsgivare som sedan lyckas erbjuda individuella 
möjligheter och en arbetsplats där medarbetaren får vara sig själv får en fördel 
gentemot sina konkurrenter. (Rollsjö, 2008; Wilton, 2008) 
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5 UPPLEVELSEPRODUKTION VID REKRYTERING 

I detta kapitel avser jag besvara min andra forskningsfråga: Hur kan 
upplevelseproduktion användas som ett perspektiv inom rekrytering? 

5.1 Arbete är teater 

Jag har beskrivit att upplevelseproduktion används som ett perspektiv i uppsatsen för 
att attrahera, rekrytera och behålla generation Y som medarbetare. Det utformas 
utifrån teorier hämtade från ämnesområdet upplevelseproduktion. Centralt för 
upplevelseproduktionsperspektivet är synen på arbete som teater.  Pine och Gilmore 
(1999) beskriver i sin bok The Experience Economy en intressant teori som har en 
central betydelse i min uppsats. Teorin beskriver att företag i dagens 
upplevelsesamhälle är teatrar. Varje organisation är en scen där medarbetarna, 
rollinnehavarna, agerar och bidrar till ett helhetsframförande. Detta är en central teori 
vid utformningen av hur upplevelseproduktion kan användas för att gestalta de olika 
attributen som generation Y önskar hos en arbetsgivare.   

Att se ett företag som en teater resulterar i att varje enskilt agerande bidrar till den 
totala helhetsupplevelsen av ett företag, oavsett scen. Det handlar därmed inte om att 
likna arbete vid en teater utan organisationen är en teater. (Pine & Gilmore, 1999)  
 

In all companies, whether managers recognize it or not, the workers are 
playing, not in some game but in what should be a well-concieved, 
correctly cast, and convincingly portrayed real-life drama of doing. 
(Pine & Gilmore, 1999:104) 

Dock är det av vikt att resonera kring organisationer som teatrar då generation Y 
eftersträvar autenticitet. Dessa unga individer värdesätter trovärdighet och äkthet – 
hur går det ihop med en teater där medarbetarna är rollinnehavare? (Parment, 2008) 
Pine och Gilmore menar att det är viktigt att inte missförstå begreppet ”act” som 
handlar om att agera, inte låtsas vara något man inte är. Istället väljs vissa 
handlingssätt medvetet för att uppnå ett specifikt mål som är i enlighet med dramat.  

Rather it entails making discoveries within, drawing from a personal 
reservoir of life experiences and using those experiences to create a new 
and believable character for the role one has accepted, whether in the 
performing arts or in business theatre. (Pine & Gilmore, 199: 111) 

I fokus står en karaktärisering av den egna rollen. En genomarbetad karaktärisering 
får vilket agerande som helst att vara naturligt, trovärdigt, spontant och äkta.  
Karaktären blir medarbetaren. (Pine & Gilmore, 1999) I enighet med detta beskriver 
Vestin (2006) att det är aktören, rollinnehavaren som skapar rollen. Inom teater 
uppstår en roll i skådespelarens möte med en text, ett manus. Regissören och 
skådespelaren kan ha en bild av rollen men i själva verket finns den inte, den är bara 
ord på papper. Därmed drar jag slutsatsen att det inte gäller en färdig roll som en 
medarbetare inom en organisation ska spela. Jag anser att det är medarbetaren som 
skapar sin egen roll utifrån ett manus som bygger på några givna förutsättningar. 
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Skapandet av rollen påverkas av medarbetarens egen personlighet, kompetens och 
beteende. Medarbetaren skapar sin roll för varje beslut som tas och därmed blir varje 
roll unik. (Vestin, 2006) Rollinnehavaren är ett med organisationen och frågan blir 
därmed inte huruvida medarbetaren är äkta eller ej, utan om individen kan skapa 
rollen utifrån de givna förutsättningarna. Teater en konst som lever i ögonblicket, som 
uppstår här och nu. Aktörerna gör något som aldrig kan hända igen. Däri ligger det 
magiska med teater – det är något unikt där alla delar bidrar till den totala 
upplevelsen. Gestaltningen handlar sedan om att skildra en företeelse genom en serie 
av val, omedvetna som medvetna (Pine & Gilmore, 1999). Dock är det av vikt att 
belysa att själva föreställningen inte är en reproduktion av något, det är en levande 
organism (Vestin, 2006). Jag kan likna detta med en organisation som också kan ses 
som en levande organism. Den måste ständigt skapas på nytt. 
 
Jag har valt att se på organisationer och dess arbete som teater i denna uppsats. Som 
Pine och Gilmore (1999) menar jag att organisationer kan åstadkomma ett helhetstänk 
genom detta synsätt. Det ger en förståelse för delarna och betydelsen av 
medarbetarens delaktighet och engagemang. Därmed är företagsledningen regissörer, 
medarbetarna rollinnehavare, företagets vision och målsättning manuset och 
arbetsplatsen scenen där skådespelet utspelas. Detta synsätt kommer att genomsyra 
uppsatsen. Nu när jag har beskrivit att arbete är teater så ska jag visa hur 
arbetsgivarna kan jobba med delarna som ska bidra till helheten.  
 
 
5.2 Upplevelseproduktion för att attrahera rollinnehavare 
 
I kapitel 4. Det är dags att välkomna generation Y beskriver jag att generation Y 
söker arbetsgivare som kan erbjuda roliga utmaningar som samtidigt är meningsfulla. 
Vissa aspekter kan hämtas från upplevelseproduktion och kan användas för att 
gestalta dessa attribut som önskas. Nedan följer en presentation av dessa.  
 
5.2.1 Delaktighet och flow 
 
Arbete är teater. Av denna anledning är det av vikt för företag att attrahera 
rollinnehavare för att kunna skapa ett framförande. Generation Y vill veta nyttan av 
uppgifter de tar sig an och att deras bidrag är meningsfullt. Det är av betydelse att 
arbetsgivare kommunicerar hur generation Y kan bidra till verksamheten. Dessa unga 
medarbetare vill veta hur de kan vara delaktiga och skriva företagets nästa kapitel i 
verksamhetens manus. (Coley, 2009) Delaktighet är en central aspekt som ska tas i 
beaktning när det är tal om upplevelseproduktion. Det finns ett stort intresse hos 
människor att engagera sig i något som ligger nära deras intresseområde. Om 
personen får möjlighet att bli delaktig kan en känsla av tillhörighet infinna sig. 
Genom att medarbetaren känner sig ansvarig kan personen i fråga fungera som en 
idéspruta och bidra till förbättring och utveckling av verksamheten. (Mossberg, 2003)  
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Om jag kopplar denna delaktighet till att arbete är teater handlar det om en möjlighet 
för medarbetaren att få utveckla den egna rollen. Arbetsgivaren regisserar ett 
framförande, ett skapande, och engagemang är en ingrediens som kan bidra till att 
rollinnehavaren får en positiv upplevelse. (Mossberg, 2003) I samband med 
upplevelser kan begreppet flow nämnas. Det är ett tillstånd som infinner sig när vi får 
eller väljer en uppgift som verkar krävande men samtidigt är meningsfull. 
(Csíkszentmihályi, 2004) 

Den kan kännas som en utmaning men vi litar på vår förmåga att klara 
den. Vi engagerar oss i den, vårt självförtroende växer. Plötsligt eller 
gradvis ändras hela vårt medvetande. Vi når ett tillstånd av absolut 
koncentration där vi utesluter alla störande moment som om ingenting 
annat existerade. (Csíkszentmihályi, 2004:10) 

Det är detta tillstånd som Csikszentmihályi benämner som flow. Det kan beskrivas 
som en inre belöning som inte kan mätas med andras beröm. En seger över sina egna 
begränsningar kan sporra eller utlösa flowkänslan. Alla har möjlighet att uppleva den 
och inga förkunskaper krävs. I fokus står en strävan efter nya utmaningar som den 
enskilda individen kan klara av själv eller med hjälp av andra. (Csíkszentmihályi, 
2004)  
 
En arbetsgivare måste kunna engagera sina rollinnehavare i den egna organisationen i 
form av utmaningar där ett av målen är en känsla av flow. Arbetsgivare behöver 
kunna skapa ett deltagande där generation Y får möjlighet att bidra till utveckling av 
organisationen men även den egna yrkesrollen. Generation Y vill veta hur de kan 
hjälpa arbetsgivaren att skriva nästa kapitel i företagets manus. (Mossberg & 
Johansen, 2006; Parment, 2008) 
 
5.2.2 Arbete och lek 
 
Arbete är för generation Y ett sätt att förverkliga sig själva och realisera det livsmål 
som har satts upp (Parment, 2008). De känner ingen plikt i arbetet utan ser det som en 
möjlighet att förverkliga sina drömmar och samtidigt göra en skillnad i världen – de 
vill betyda någonting (Coley, 2009). Samtidigt är av de viktigaste nycklarna till 
framgång för ett företag idag att medarbetarna på arbetsplatsen har roligt, speciellt då 
generation Y är i fokus. O’Dell går så långt som att påstå att begreppet arbete som vi 
känner till det idag kommer att försvinna. Istället kommer hard fun ta över, vilket 
präglas av attribut som uppbygglighet, lekfullhet och engagemang. (O’Dell, 2002) 
 

”Bakom kulfilosofin ligger en övertygelse att människor som har kul 
är mer benägna att stanna kvar i sina nuvarande jobb än söka efter 
nya och kommer att vara mer kreativa och därigenom mer 
produktiva i sitt arbete.” (O’Dell, 2002;162) 

 
Inom teater välkomnas ofta lek och improvisation för att utveckla rollinnehavarna. 
Det kan även bidra till en utveckling av ett redan befintligt manus eller generera idéer 
till ett nytt. Improvisation fokuserar inte på ett färdigt manus utan välkomnar 
delaktighet från rollinnehavarna och förlitar sig på deltagarnas kompetens och 



	   	   28	  

förmåga att improvisera – att vara kreativa. Deras innovativa förmåga står i fokus och 
ger utrymme för att använda rollinnehavarnas kunskaper och tillsammans skapa något 
nytt eller förbättra något befintligt. Strategisk improvisation inkluderar element som 
tema, rollinnehavare, ovisshet och en gradvis utveckling.  Improvisation kan 
beskrivas som ett kaos om det inte sker utifrån ett tydligt tema, en rubrik eller riktning 
som får fantasin att flöda. (Kanter, 2002) I fokus ska ett uttryck om vad och varför 
snarare stå i fokus än hur eftersom för mycket styrning kan hämma utrymmet för 
kreativitet och improvisation (Vestin, 2006). Improvisation kräver även mer av 
rollinnehavarna är deras vanliga arbetssätt. Kanter (2002) beskriver det enligt 
följande:  

“The players must be willing to take on unfamiliar roles, think on their feet, pay 
attention to several things at once, walk into situations for which they are not 
prepared for. They must be attuned to one another, taking cues from their peers 
and continuing in directions that others have started. Improvisation requires the 
confidence to perform under pressure. It's not a job for amateurs.” (Kanter, 
2002;79) 

Genom att inkludera improvisationsmoment i arbetet kan arbetsgivare skapa roliga 
utmaningar för generation Y, samtidigt som det kan hjälpa företaget att förnya sig. 
Detta eftersom företagets manus, dess befintliga strategier och värderingar, inte styr 
rollinnehavarna utan främjar medarbetarnas kreativitet.  
 
 
5.3 Upplevelseproduktion för att rekrytera rollinnehavare 
 
Inom teater kallas rekryteringsprocessen för casting som på svenska kan översättas till 
rollsättning. De sökande som önskar få en specifik roll får genomgå en audition, en 
provspelning, för att se om de är rätt för rollen. Det är av stor betydelse att den 
sökande passar in med resten av teamet. Personkemi är ett nyckelord vid tal om 
rollinnehavare som framför ett manus tillsammans. (Maccoy, 2004) Detta kan kopplas 
till rekrytering av generation Y som även det handlar om att rätt person ska få rätt roll, 
samtidigt som personen bör passa in i det befintliga teamet på arbetsplatsen (Parment, 
2008).  
 
 
5.3.1 Rekryteringsprocessen som casting 
 
Om vi ser en arbetsgivares rekryteringsprocess som en casting ligger fokus på att 
välja ut rätt person till varje enskild roll. Enligt Pine och Gilmore (1999) måste 
arbetsgivare matcha individuella kompetenser och personligheter med rätt roll för att 
få den bästa rollbesättningen. Alla medarbetare i en organisation har sina roller och 
ansvarsuppgifter, därför behövs rätt personer för att kunna genomföra företagets 
strategi, dess manus. Vid casting handlar det därmed om medvetna val som påverkar 
helheten, en uppgift som arbetsledaren som regissör har ansvar för.  
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En casting brukar vanligtvis bestå av auditions där potentiella rollinnehavare får testa 
att gestalta den tänkta rollen. Den utgörs av flera uttagningsprov med gallringar som 
sker efter varje genomfört steg. Dessa auditions är viktiga för att arbetsgivaren, 
regissören, ska få veta hur den sökande kommer att spela ut dramat. Är det i linje med 
företagets egna strategi? Det kan handla om värderingar eller hur personen i fråga 
skulle handla i en viss situation. (Pine & Gilmore, 1999) En audition ger också 
möjlighet att få se individens personlighet och förmåga att agera. Dock är det även av 
vikt att bedöma hur en individ har möjlighet att utvecklas i rollen – en nyckelaspekt 
när det gäller rekrytering av generation Y. (Vestin, 2006) Hur väl passar de sökande 
rollerna och då inte enbart bedömt utifrån deras tidigare meriter. Arbetsgivaren bör 
genomföra en casting där fokus är på relationer och inte på individuella roller.  
 
5.3.2 Hur arbetsgivare når generation Y som rollinnehavare 
 

En organisation påverkas i stor utsträckning av dess rykte. Kompisar kanske samtalar 
om en teaterpjäs någon av dem sett, en mamma berättar vid middagsbordet om en 
trevlig lunchupplevelse på en nyöppnad restaurang och en son berättar för grannen 
om det nya TV-spelet som har kommit ut. Vid alla dessa samtal utbyts erfarenheter 
om specifika produkter eller olika varumärken. De omnämns inom 
marknadsföringsområdet som word of mouth. All denna informella och icke-
kommersiella kommunikation uppfattas ofta med mindre skepticism än 
marknadsföringsaktiviteter som är initierade av företagen själva. Detta eftersom 
anhöriga i en persons närhet ses som mer trovärdiga än en organisation. (Mossberg & 
Johansen, 2006) 

Rollinnehavare som har ett stort engagemang för sitt arbete och som har en positiv 
uppfattning om sin arbetsgivare kan bli ambassadör för den egna arbetsgivaren. De 
kan genom word of mouth påverka andras uppfattning om organisationen.  Spridning 
av information underlättas oftast genom att människor litar till information som ges 
av personer i samma ålder med motsvarande socioekonomiska bakgrund och med 
liknande intressen. (Mossberg, 2003) Som jag tidigare beskrev i kapitel 4 Det är dags 
att välkomna generation Y så har dessa unga individer ofta ett stort och utbrett socialt 
nätverk. Detta gör att ett företags befintliga medarbetare är den främsta 
kommunikationskanalen för att påverka generation Y:s uppfattning om en 
arbetsgivare. (Parment, 2008) Därmed är det av vikt att en organisations 
rollinnehavare har kunskap om arbetsgivaren. Som ambassadörer kan de berätta för 
individer i sin närhet hur de själva uppfattar sin egen arbetsgivare. En personlig åsikt 
är lättare att ta till sig än reklam i dess traditionella betydelse. (Mossberg & Johansen, 
2006) Målsättningen är att få arbetsgivares befintliga medarbetare att bli 
ambassadörer för den egna organisationen (Mossberg, 2003). För att använda 
ytterligare en kanal för att öka chansen att nå ut till generation Y skulle arbetsgivarens 
hemsida kunna involveras i denna process. Dessa unga individer är vana 
internetanvändare och använder datorn som ett verktyg i sin vardag för att till 
exempel söka information. (Yeaton, 2008) Arbetsgivare skulle därmed kunna använda 
sin hemsida som ett forum för sina medarbetare att delge sina personliga 
uppfattningar om arbetsgivaren.  
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5.4 Upplevelseproduktion för att behålla rollinnehavare 
 
Medarbetares lojalitet till arbetsgivare är inte lika självklar idag som en gång i tiden 
utan håller på att utmanas av lojalitet mot det egna nätverket och livsprojektet 
(Svedberg, 2003). För att generation Y ska vilja stanna kvar och arbeta för en 
arbetsgivare önskar de samhörighet med kollegor och en balans mellan arbete och 
fritid. De vill känna en gemenskap på arbetsplatsen och veta att rollen passar in i 
deras livsstil. (Coley, 2009; Yeaton, 2008) Ett marknadsföringsverktyg som är vanligt 
inom upplevelseproduktion kallas storytelling och kan användas för just dessa 
ändamål (Mossberg & Johansen, 2006). 
 
 
5.4.1 Storytelling för att skapa samhörighet 
 
Historisk sett så har berättelser alltid fascinerat människor och använts för att samla 
andra människor omkring sig. Idag är storytelling ett allt vanligare 
marknadsföringsverktyg i vårt upplevelsesamhälle (Mossberg, 2003). Det omfattar 
berättelser, myter och fabler och kan vara muntlig, skriftlig eller bildlig, eller en 
kombination av flera. Detta unika redskap är användbart när det kommer till 
mänskliga relationer och emotionella värden. Vanligtvis används storytelling för att 
kommunicera externt men den kan även användas internt för att kommunicera med 
organisationens medarbetare. (Mossberg & Johansen, 2006) 
 
Inom teater beskrivs dramaturgi som konsten att berätta en historia. Den som framför 
manuset bäst och berättar historian på ett unikt sätt, skapar den bästa helheten 
(Maccoy, 2004). Detta kan kopplas till storytelling eftersom även den utgår från 
dramat, berättelsen. Den är central för hela strukturen av framförandet och kan handla 
om allt från företagets vision till dess varumärkes egenskaper. Berättelsen kan öka 
självkänslan då medarbetaren kan känna samhörighet med sina kollegor. Mossberg 
och Johansen (2006) beskriver att den kan kommunicera värden som engagerar och 
berör och genom storytelling kan olika erfarenheter delas. Berättelsen fångar därmed 
kontexten och känslorna. Samtidigt bygger teater på en ömsesidig överenskommelse 
om att det som utspelar sig på scenen är riktigt. Dock behöver inte berättelsen 
nödvändigtvis vara helt sann. Allt handlar om trovärdighet och att arbetsgivaren inte 
ska utge sig för att vara något den inte är. Upprättandet av en relation står i fokus och 
den ska inte byggas på falska grunder. En historia är sann så länge kärnan i historian 
är sann och därmed är det alltid viktigt att utgå ifrån vad syftet med berättelsen är. 
(Mossberg & Johansen, 2006)  
 
Generation Y värdesätter samhörighet med sina kollegor och storytelling talar till det 
mänskliga behovet av ett meningsfullt liv samtidigt som en tillhörighet och vi-känsla 
kan upplevas. (Parment, 2008; Mossberg & Johansen, 2006). Alla människor har ett 
behov av att känna gemenskap, bli sedda och älskade för den vi är. Vi vill känna oss 
trygga och på allvar räknas in i en gemenskap. Det finns en längtan efter förståelse, 
glädje och inte minst mening. Vidare skapar medarbetarna i en organisation ordning 
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och mening i en social miljö tillsammans. För att kunna arbeta tillsammans behöver 
gruppen förmågan att konstruera inre gemensamma föreställningar att agera utifrån. 
Storytelling kan användas som ett verktyg för att kommunicera gemensamma 
föreställningar och därmed skapa en samhörighet medarbetarna emellan. Andra 
effekter kan inkludera word of mouth och en strategi som är svår att kopiera för 
konkurrenterna. (Jensen, 1999) 
 
5.4.2 Värderingar och CSR som gemensam nämnare 
 
För att stanna kvar hos en arbetsgivare söker generation Y balans mellan arbete och 
fritid (Yeaton 2008). Vanligtvis kan det visa sig i att arbetsgivare erbjuder förmåner 
som flexibla lösningar som är individanpassade. Det kan till exempel gälla flexibel 
arbetstid eller ett arbetssätt som medarbetaren har möjlighet att påverka. (Parment, 
2008) Men samtidigt suddas gränsen mellan arbete och fritid ut mer och mer. Arbetet 
ses som en förlängning av generation Y som individer. Chansen är stor att de stannar 
kvar hos arbetsgivaren om de får vara sig själva på jobbet. (Yeaton, 2008) Därmed 
blir det intressant att titta närmare på arbetsgivarens värderingar eftersom de gärna 
ska vara förenliga med medarbetarens. En arbetsgivare kan gynnas av att präglas av 
värderingar och egenskaper som passar in i generation Y:s livsstil. Detta eftersom de 
vill kunna identifiera sig med arbetsgivaren samtidigt som de får möjlighet att vara sig 
själva. (Fürth et al, 2002) 
 
Idag önskar medarbetare göra skillnad och vara del i en större helhet. En karriär i dess 
traditionella betydelse är inte längre aktuell utan i vårt samhälle hyllas det fria valet 
som styrs av egna värderingar och intressen. Arbetsgivare kan därmed lämna 
utrymme för sina anställda att följa sina intressen och arbeta nära sina värderingar. 
Företagande handlar om att uppfylla alla sina värderingar som människa på 
arbetsplatsen. (Olausson, 2009) Företagsledare måste lära sig att iscensätta 
minnesvärda upplevelser och få sina medarbetare engagerade och delaktiga i 
organisationens verksamhet (Pine & Gilmore, 1999). Hur kan detta då göras? När ett 
företags värderingar står i fokus brukar blicken ofta riktas mot samhället och dess 
intressentgrupper. Begreppet Corporate Social Responsibility, CSR, har de senaste 
åren förekommit allt mer och mer vid tal om företags påverkan på samhället. Det kan 
översättas som företags samhällsansvar och handlar om att företag ska ta ansvar för 
dess påverkan på samhället, både ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
perspektiv. (Du, Bhattacharya & Sen, 2010)  
 

“More than ever, companies are devoting substantial resources to various social 
initiatives, ranging from community outreach and environmental protection, to 
socially responsible business practices. By engaging in corporate social 
responsibility (CSR) activities, companies can not only generate favorable 
stakeholder attitudes and better support behaviors (e.g. purchase, seeking 
employment, investing in the company), but also, over the long run, build 
corporate image, strengthen stakeholder–company relationships, and enhance 
stake- holders’ advocacy behaviors. “ (Du, Bhattacharya & Sen, 2010) 
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Hållbar utveckling och ett ”grönt” arbetssätt är idag i fokus då problem som 
växthuseffekten och andra miljöfrågor fått ett allt större utrymme i samhällsdebatten. 
Forskningen kring miljöproblem har länge visat samma resultat– samhället måste 
förändras för att kommande generationer ska få samma förutsättningar som vi har 
idag. Arbetsgivare har en roll att spela i denna förändring. Det går att bedriva 
miljöarbete utan att engagera medarbetarna i någon större utsträckning. Om syftet 
dock är att miljöarbetet ska bli en del av företagskulturen, av kärnvärdena och den 
kommunikativa plattformen, så måste medarbetarna involveras. (Olausson, 2009) 
Exempel på CSR- aktiviteter inkluderar donationer som kan bestå av pengar såväl 
som kompetens eller mänskliga resurser då medarbetare anmäler sig som 
frivilligarbetare. (Du, Bhattacharya & Sen, 2010) CSR-aktiviteter kan ses som en 
möjlighet att ge generation Y en chans att vara sig själva på jobbet. Att få arbeta med 
något som genomsyras av de egna värderingarna som företaget delar. (Olausson, 
2009) 
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6 EMPIRI – ARBETSGIVAREN MALMÖ KOMMUN 
 

Kapitlet ämnar besvara min tredje forskningsfråga: Hur jobbar arbetsgivare idag 
med att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare?  
 

För att besvara forskningsfrågan har jag efter en avgränsning till arbetsgivaren Malmö 
kommun genomfört kvalitativa intervjuer med utvalda informanter. I tabellen nedan 
ges en överskådlig bild av de personer som har deltagit i min studie. En mer ingående 
beskrivning av informanterna finns i kapitel 3 i avsnittet 3.3.1 Casepresentation – 
Arbetsgivaren Malmö kommun. 

Tabell 1. Översikt av informanter 

Maria Nordblad - kommunikatör 
Eva Sundberg, personalchef, Kirseberg 
Kim Nybble, personalchef, Rosengård 
Kjell Arne Göransson, utveckling, Fritidsförvaltningen 
Maria Jingsäter, personalchef, Miljöförvaltningen 

  

6.1 Malmö kommun som arbetsgivare 

Malmö kommun är arbetsgivare för 20 000 medarbetare och det finns lika många 
verkligheter att synliggöra när arbetsgivaren beskrivs. Malmö kommuns 
kommunikatör Maria Nordblad beskriver att det är svårt att säga ”så här är det att 
jobba för kommunen”. Jag kan dock urskilja vissa centrala nyckelaspekter som 
beskrivs här nedan.  
 
 
6.1.1 En stor organisation 
 
Samtliga informanter beskriver arbetsgivaren Malmö kommun som en stor 
organisation. De är alla ense om att det finns möjligheter med dess storlek men även 
begränsningar. Kommunikatören Maria Nordblad berättar att Malmö kommun består 
av hela 22 olika förvaltningar. De erbjuder många olika yrkeskategorier vilket 
arbetsgivare som till exempel ICA och PR-byråer inte kan erbjuda i samma 
utsträckning. Det finns hos Malmö kommun nya karriärmöjligheter för de medarbetare 
som känner att de är redo för nya utmaningar.  
 
Som medarbetare inom Malmö kommun finns det en aspekt som flera av 
informanterna belyser och som anses vara en begränsning. Den rör den kreativa 
friheten och medarbetarnas möjlighet att driva igenom sina idéer. 

Du kan inte köra ditt eget race. Man måste forma sig i den här 
grupperingen och är man en idéspruta kan man känna sig ganska låst. 
Du är inte din egen. (Maria Nordblad, kommunikatör) 
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Dock menar Kim Nybble som är personalchef på Rosengård stadsdelsförvaltning att 
hon inte känner av denna begränsning. Istället betonas de oändliga möjligheterna och 
den personliga friheten, även om det ibland kan inkludera väldigt långa processer. Kim 
berättar att hon får lov att driva processerna men att hon samtidigt måste ta hänsyn till 
systemet. Samtidigt konstaterar kommunikatören Maria Nordblad att även om många 
entreprenörer känner sig låsta av politikens inflytande, så ser hon personligen dessa 
ramar som en trygghet. Det är ordning och reda i Malmö kommun vilket Kjell Arne 
Göransson som arbetar med utveckling och planering på Fritidsförvaltningen 
sammanfattar med orden ”Det omöjliga tar bara lite längre tid”. Därmed finns det 
bland informanterna en medvetenhet att de kommunala strukturerna kan förlänga vissa 
processer och beslutsfattanden, dock känner ingen att det påverkar deras 
arbetssituation i en negativ bemärkelse. 
 
6.1.2 Bidrar till samhällsutveckling 
 
När informanterna ska beskriva sin roll som medarbetare präglas deras svar av 
betydelsen av meningsfullhet. Informanternas svar präglas av fokus på resultatet av 
deras arbete och inte lika mycket på hur vägen dit ser ut. Något som i sin tur skulle 
kunna kopplas till deras åsikt om att inte känna sig begränsade i sitt arbete på grund av 
den kommunala strukturen. Malmö kommun som arbetsgivare erbjuder enligt 
informanterna möjligheten att påverka direkt på en liten geografisk yta. Det hela 
handlar enligt personalchefen Eva Sundberg på Kirseberg stadsdelsförvaltning om att 
göra någonting för kommunens medborgare. Hon tror inte att många verksamheter i 
den privata sektorn ger lika mycket tillbaka i form av positiv feedback. Hon menar att 
det är ett värdestyrt arbete där lönen inte är i fokus.  

Personalchefen Maria Jingsäter tillhörande Miljöförvaltningen är inne på samma spår. 
Hon beskriver att medarbetarna inte har de bästa lönerna men att arbete med 
samhällsutveckling står i fokus. ”Man får vara med och påverka vad som händer i 
staden”. Maria anser att lönen är lite lägre jämfört med den privata sektorn men att 
jobbet är mer intressant. Samtliga informanter beskriver därmed en känsla av 
meningsfullhet i sitt arbete som inte kan ersättas med en hög lön. 
 
6.1.3 Satsar på unga  

Flera informanter beskriver att Malmö kommun satsar mycket tid och pengar på att 
utvecklas som arbetsgivare, speciellt i jämförelse med den privata sektorn. 
Kommunikatören Maria Nordblad berättar att kommunens personalpolicy är relativt 
ny och framtagen på ett sätt där alla anställda har fått möjlighet att bidra med sina 
åsikter. Personalpolicyn beskriver att inte enbart arbetsgivaren har skyldigheter 
gentemot de anställda, även medarbetarna har skyldigheter. Vanligtvis är det fokus på 
att arbetsgivaren har skyldigheter men Maria menar att det finns ett givande och 
tagande som har blivit mer tydligt i den nya personalpolicyn.   

I korthet går den nya policyn ut på att varje medarbetare är unik och värdefull i sitt 
arbete. Att känna stolthet över den egna insatsen är en central aspekt. Det 
gemensamma engagemanget och ansvaret bidrar till att göra Malmö kommun till en 
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kraftfull organisation och en attraktiv arbetsplats. Alla medarbetare ska ha möjlighet 
till delaktighet, ansvar och inflytande. Ett exempel på detta givande och tagande är 
skyldigheten att som medarbetare ta egna initiativ för att utvecklas i sitt arbete och 
använda den egna kompetensen till att utveckla verksamheten. 

Satsningen på att utvecklas som arbetsgivare inkluderar även att försöka attrahera och 
arbeta med ungdomar, skapa möjligheter vilket de också hoppas signalerar vilken typ 
av arbetsgivare de är. Vid flera av intervjuerna beskrivs en ny satsning som 
arbetsgivaren gör på just unga individer. Under år 2010 kommer 50 miljoner kronor 
satsas på sysselsättning åt unga malmöbor i extrasatsningen "Unga Malmö".  Jobben 
tas fram både i befintliga och helt nya verksamheter inom Malmö stad. På så sätt 
hoppas Malmö kommun ta hand om sina medborgare samtidigt som de attraherar 
medarbetare till organisationen.  

 

6.1.4 Bilden av kommunalt arbete 

Flera av informanterna menar dock att många inte riktigt förstår vad det innebär att 
jobba kommunalt, något de personligen beskriver som en möjlighet att bidra till 
samhället och dess medborgare. Personalchefen Kim Nybble beskriver hur hon själv 
ser på betydelsen av kommunal verksamhet:  

”Men kommunal verksamhet med skola och dagis och den här vanliga 
vardagsservicen – det är ju jag. Det berör ju mig och det är lätt att sätta 
sig in i det och jag har lätt att se vikten av att det fungerar för mig. Så det 
är en viktig verksamhet. (Kim Nybble, personalchef, Rosengård) 

I likhet med detta beskriver kommunikatören Maria Nordblad hur involverade alla är i 
kommunens verksamhet sen födseln. ”Du kanske går i kommunal skola, tar del av 
fritidsanläggningar, är med i föreningar – det är så mycket som kommunen i 
bakgrunden riggar för.” Personalchefen Eva Sundberg anser i enighet med detta att ” 
man måste jobba på att berätta mer om hur det är att arbeta i kommunen”.  
 
Min intervjuguide behandlade frågor som rörde informanternas uppfattning om vad 
andra icke anställda anser om Malmö kommun som arbetsgivare. Vad tror 
informanterna att någon som inte är bekant med kommunal verksamhet att 
arbetsgivaren kan erbjuda? Är Malmö kommun i behov av att ”berätta mer om hur det 
är att arbeta i kommunen”? Tankarna kring detta handlade mycket om att kommunalt 
arbete generellt sett har en relativt ”tråkig stämpel” över sig.  

”Jag tror inte folk förstår riktigt vad kommunen gör, för om de fattade vad 
som är kommunalt så kanske dom... dom tror säkert det är tråkigt, lite 
beige och grått men om dom vara visste vad man gör på kommunen så 
tror jag dom skulle tvärvända.” (Maria Nordblad, kommunikatör) 

Personalchefen Eva Sundberg menar att Malmö kommun som arbetsgivare har ”ett 
sämre rykte än vi förtjänar”. Kjell Arne Göransson som arbetar på 
Fritidsförvaltningen menar att ansvaret inte kan läggas på Malmö kommun. Istället 
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anser han att det är ett samhällsproblem eftersom en lägre lön erbjuds och en annan 
arbetssituation. Han menar att man kan uppfatta offentlig sektor som steril, tråkig och 
icke-dynamisk. Även hemsidan uppfattar han ger samma intryck. Samtliga 
informanter är därmed eniga om att många har en felaktig uppfattning om vad Malmö 
kommun kan erbjuda som arbetsgivare och att detta skulle behöva kommuniceras 
tydligare. 
 

6.2 Malmö kommun som kommunikatör 

Jag har ovan beskrivit att flera av informanterna uppfattar att personer som inte är 
anställda hos arbetsgivaren har en felaktig bild av hur det är att arbeta kommunalt. 
Därför blir det naturligt att gå vidare och fördjupa mig i hur arbetsgivaren 
kommunicerar, såväl internt som externt.   

6.2.1 Intern kommunikation 

Informanterna beskriver Malmö kommuns intranät och hemsida som de vanligaste 
interna kommunikationskanalerna. Utöver detta har varje förvaltning ett eget infoblad 
samtidigt som några förvaltningar väljer att bifoga ett informationsblad tillsammans 
med den lönespecifikation som skickas ut månatligen. Kjell Arne Göransson berättar 
även att det på Fritidsförvaltningen finns en nära kontakt kollegorna emellan. 
Arbetsplatsen tillåter att medarbetarna kan samtala sinsemellan i korridorerna och 
personalrummet. I enighet med detta beskriver personalchefen Kim Nybble att 
stadsdelsförvaltningen Rosengård präglas av ett liknande klimat som välkomnar 
kommunikation mellan medarbetarna.  
 
Kommunikatören Maria Nordblad beskriver svårigheten med att internkommunicera i 
en stor verksamhet som inkluderar många olika yrkesgrupper och förvaltningar. ”Det 
är jättemånga som inte ens sitter på ett kontor och bara är ute och springer hela 
dagarna”. Hon anser att organisationens cirka 1000 chefer är hennes kanal för att nå ut 
till alla medarbetare inom Malmö kommun. En gång om året samlas alla chefer för att 
uppdateras på vad som är på gång i verksamheten. Dock präglas dessa tillfällen oftast 
av en envägskommunikation - en negativ aspekt som kan härledas till organisationens 
storlek. Rosengård stadsdelsförvaltnings personalchef, Kim Nybble, nämner även 
storytelling som ett verktyg för att kommunicera men detta arbetssätt används inte i 
dagsläget hos stadsdelsförvaltningen. Istället är arbetsplatsträffar en aktivitet som ofta 
går att finna på agendan. Alla informanter är dock eniga när de konstaterar att 
intranätet och hemsidan är de vanligaste interna kommunikationskanalerna.  

 
6.2.2 Extern kommunikation 

Det går tydligt att utläsa från samtliga intervjuer att kommunens hemsida 
www.malmo.se är den huvudsakliga kanalen för att kommunicera externt. Vidare ger 
alla stadsdelsförvaltningarna ut en tidning till alla medborgare inom den egna 
stadsdelen. Där berättas det om verksamheten, nyheter och andra ämnen som är 
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aktuella. I Rosengård har det däremot tagits beslut om att dra in tidningen eftersom de 
anser att den inte uppfyller sitt syfte. Personalchefen Kim Nybble berättar att de på 
Rosengårds stadsdelsförvaltning istället har en strategi som inkluderar medarbetarna 
som kommunikationskanal. Tanken är att de alla ska vara ambassadörer för sin 
arbetsplats och berätta för människor i sin närhet om vad som är på gång i 
kommunen. 
 
Det är inte bara personalchefen Kim Nybble som beskriver en problematik gällande 
att kommunicera externt. Samtliga informanter är eniga om att strategin måste 
förbättras avsevärt för att kunna kommunicera effektivare och nå ut till fler 
tillhörande målgruppen. I dagsläget finns det dialogforum med intentionen att 
medborgarna ska komma och delta vid dessa möten men detta har skett utan 
framgång. De stadsdelsfullmäktiga sammanträder och medborgarna välkomnas även 
till detta men dyker inte upp. Det pågår därför en diskussion där fokus ligger på hur 
Malmö kommun ska nå ut till sina medborgare på bästa sätt. Utöver hemsidan och 
stadsdelstidningarna som skickas ut anordnas även event som en del i strategin att nå 
ut till medborgarna. Det har till exempel förekommit en dag i Rosengård för att främja 
gemenskapen i stadsdelen, skolor har haft öppet hus och detta är bara ett axplock av 
de aktiviteter som anordnas. Vidare visar arbetsgivaren Malmö kommun upp sig på 
bland annat arbetsmarknadsdagar på högskolorna i Skåne. Dock är samtliga 
informanter eniga om att de kommunikationsaktiviteter som sker i dagsläget behöver 
utvecklas ytterligare. Den externa kommunikationen måste förbättras.  

 
6.3 Generationsväxling på svensk arbetsmarknad 

Den interna kommunikationen i Malmö kommun har i flera år berört den 
generationsväxling som sker på arbetsmarknaden. Samtliga informanter är bekanta 
med det faktum att många 40-talister snart går i pension och att unga medarbetare 
samtidigt ger sig ut i arbetslivet. Kommunikatören Maria Nordblad berättar att ”det är 
det enda de pratar om just nu”. Statistik visar att hela 48 procent av malmöborna idag 
är under 35 år, detta gör staden till en av de yngsta i landet demografiskt sett.  

Alla informanter ser generationsväxlingen som en utmaning. I fokus står att ta hand 
om unga individer, vilket i sin tur är ett kommunalt uppdrag som handlar om att värna 
om kommunens invånare. Samtidigt är tanken att ”bereda plats och få se hur det är att 
jobba i Malmö stad”, därmed är Malmö stad som arbetsgivare i behov av att utveckla 
strategier. Kommunikatören Maria Nordblad tror att det kommer att bli kaos om några 
år, även om denna generationsväxling har varit på tapeten länge. Kjell Arne  
Göransson tillhörande Fritidsförvaltningen uttrycker sina personliga tankar om 
generationsväxlingen på detta sätt: 

”Jag tror vi är väldigt dåligt förberedda för det är så att den här know 
how kommer att försvinna och så kan man inte göra. Vill man ha 
kvar en viss know how så måste man då överlappa på något sätt med 
ett halvår, ett år eller något sånt där. ” (Kjell Arne Göransson, 
Fritidsförvaltningen) 
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Kommunikatören Maria Nordblad känner tvärtom att Malmö kommun är väl 
förberedda inför generationsväxlingen på arbetsmarknaden, detta eftersom de ”pratar 
om det så otroligt mycket”. Det blir därför intressant att då titta på vad arbetsgivaren 
gör för att förebereda sig inför denna omställning.  
 
6.3.1 Åtgärder för att klara förändringen 

Informanterna berättar om flera åtgärder som görs i dagsläget för att förbereda inför 
generationsväxlingen i organisationen. Som tidigare nämnt genomförs satsningen på 
unga i kommunen. Detta projekt erbjuder även chansen för några unga individer att få 
möjlighet att ”skugga” en förvaltning. Det hela handlar om att tillföra verksamheten 
ett nytt och ungt perspektiv. Samtidigt får individerna en inblick i verksamheten och 
förhoppningsvis en målsättning att bli medarbetare hos Malmö kommun på lång sikt. 
Rosengård stadsdelsförvaltning har påbörjat en rekryteringsprocess att anställa någon 
som kan arbeta med just dessa frågor, att rekrytera unga medarbetare och locka dem 
till organisationen. Personalchefen Kim Nybble beskriver att medarbetarförsörjning 
står i fokus och diskussionen om hur de kan jobba för att attrahera nya medarbetare. 
Därmed betonar hon vikten av att utveckla deras befintliga strategier eftersom det nu 
är mer aktuellt än någonsin.  
 
Eva Sundberg berättar att hon som personalchef på Kirsegård stadsdelsförvaltning 
under hösten har jobbat med budgetanpassningar på grund av förminskade ramar. 
Hon känner att det känns motsägelsefullt eftersom det är ett faktum att de inom några 
år kommer ha stora problem med att rekrytera lärare. Kommunikatören Maria 
Nordblad beskriver i enighet med detta att det är en liten omsättning på folk i 
organisationen, med tanke på dess 20 000 medarbetare. Personalomsättningen beror 
främst på att befintliga medarbetare inom verksamheten ofta stannar kvar hos 
arbetsgivaren. ”Folk slutar ju fan aldrig” är en kommentar som kan relateras till just 
detta. Externa anställningsstopp verkar förekomma på flera ställen och även om en 
satsning sker på de unga i staden verkar det förekomma flera handlingar inom 
organisationen som är motsägelsefulla.  
 
Samtliga informanter är medvetna om generationsväxlingen på arbetsmarknaden och 
uttrycker blandade känslor för hur Malmö kommun arbetar i dagsläget med denna 
utmaning. Jag går därför djupare in och ser på hur informanterna beskriver Malmö 
kommuns sätt att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare.  

 
6.4 Hur attraherar Malmö kommun medarbetare? 

Gällande hur arbetsgivaren Malmö kommun arbetar för att attrahera medarbetare 
måste de olika förvaltningarna få komma till tals. Detta för att få en så korrekt bild 
som möjligt av verkligheten. Maria Jingsäter som är personalchef på 
Miljöförvaltningen har inte jobbat mer än något år men kan med säkerhet säga att 
förvaltningen inte har svårt att attrahera medarbetare, då speciellt unga sökande.  
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Hon menar att det beror på att miljö är ett område som främst många unga är 
intresserade av. Malmö är även ett stort namn inom miljö-Sverige och har vunnit flera 
utmärkelser för sitt arbete. För tillfället är problemet att hinna med att hantera alla 
ansökningar som kommer in till de tjänster som annonseras.  

Personalchefen Eva Sundberg på Kirseberg stadsdelsförvaltning tror att när det 
kommer till att vara medarbetare inom deras verksamhet så handlar det om 
människor. Medarbetarna vill göra någonting för människor och därför blir det ofta 
naturligt att söka jobb inom kommun eller landsting. Hon beskriver sin egen 
arbetssituation enligt följande:  

”Jag har världens roligaste jobb och det är alltid nya upplevelser varje dag. 
Man lär sig saker hela tiden och fördelen med Malmö är att man kan jobba 
både nära verksamheten och delta i kommunövergripande projekt och 
utvecklingar. ” (Eva Sundberg, personalchef, Kirseberg) 

Möjligheten att få arbeta nära verksamheten och i kommunövergripande projekt ser 
hon därmed som något som skulle kunna attrahera medarbetare till arbetsgivaren. 
Dock betonar hon deras begränsade rekryteringsmöjligheter i dagsläget, därav läggs 
inte resurser ner på att marknadsföra förvaltningen. Tidigare när de hade en mer 
omfattande rekrytering brukade de vanligtvis visa upp sig på grundskolor, 
gymnasieskolor och högskolor. De erbjöd även praoplatser och praktikplatser – allt 
med förhoppningen att unga ska få upp ögonen för kommunalt arbete.  

På frågan om hur personalchefen Kim Nybble och de andra på Rosengård 
stadsdelsförvaltning arbetar med att bli en attraktiv arbetsgivare svarar hon ”Vi gör 
nästan ingenting”. Dock förklarar hon att det är anledningen till att de nu är i färd med 
att tillsätta en tjänst där personen i fråga kommer jobba med just detta. Kim tillägger 
att hon är medveten om att det görs en massa i kommunen för att attrahera 
medarbetare men hon kan inte redovisa exakt vad. Kjell Arne Göransson på 
Fritidsförvaltningen beskriver att de attraherar medarbetare genom att vara en kul 
sektor. ”Vi förknippas med hockey, fotboll, vi förknippas med mycket positiva 
grejer.” Han tror vidare att fritidsförvaltningen har en fördel gentemot andra eftersom 
den yngre arbetskraften är på jakt efter något dynamiskt att arbeta med. ”Något roligt! 
”I jobbet som kommunikatör får Maria Nordblad höra flera spännande berättelser från 
medarbetare inom organisationen. Storytelling har kommit att bli ett verktyg i det 
övergripande strategiska arbetet för att bli en attraktiv arbetsgivare. Medarbetarnas 
berättelser ska locka människor och ge dem en inblick i hur det är att arbeta för 
Malmö kommun. Maria beskriver en av Malmös yngsta chefers resa: 

” Jag pratade med en tjej som har en jätterolig resa. Hon är 28 år och hon 
började för några år sen som praktikant hos oss. Och sen blev hon erbjuden 
ett jobb för hon är himla duktig och idag är hon chef för vårdenhet. Man bara, 
aha? Kan du något om vård? Nej! Men då har hon varit så pass på hugget och 
visat framfötterna och gjort en resa. Så på fem år har hon gått upp från 
praktikant till att bli en av de yngsta cheferna i kommunen. Den resan är lite 
svår att erbjuda i mindre organisationer för du har inte de vägarna. De 
dörrarna är lite svårare att öppna i mindre organisationer. De går att öppna 
här, det är inte jättelätt men det går. Och det känner jag är en av styrkorna. ” 



	   	   40	  

Genom att berätta om medarbetarnas erfarenheter hoppas Malmö kommun därigenom 
skapa ett intresse för dem som arbetsgivare. Sammanfattningsvis verkar 
förvaltningarna i dagsläget inte ha problem med att attrahera medarbetare. Möjlighet 
att arbeta med människor, en rolig sektor och miljöarbete är aspekter som i dagsläget 
ska attrahera medarbetare. Dock betonas vikten av att utveckla ytterligare strategier 
för att vara en attraktiv arbetsgivare på lång sikt.  
 
6.5 Hur rekryterar Malmö kommun medarbetare? 

Flera av informanterna beskriver ett traditionellt rekryteringssätt som inkluderar en 
annons, kallelse till intervju och sedan en tillsättning av tjänsten. Det finns utöver 
detta några intressanta aspekter att belysa när vi behandlar frågan hur Malmö 
kommun rekryterar sina medarbetare.  
 
Kommunikatören Maria Nordblad berättar att hon och hennes kollegor samtalar 
mycket om svårigheten att få in rätt person på rätt ställe. ”Det är en utmaning att hitta 
nya vägar och att hitta rätt folk”. Hon beskriver att det är väldigt lätt att anställa någon 
som är en kopia av sig själv med samma värderingar. Detta måste alla som rekryterar 
ha i åtanke för det kanske inte alltid är det bästa för teamet. Personalchefen Kim 
berättar att de på Rosengård stadsdelsförvaltning ska börja arbeta med 
värderingsrekrytering. Den sökande som får tjänsten ska ha värderingar som stämmer 
överens med Malmö kommuns. Nyckelord är kompetens, värderingar och bemötande.  

Personalchefen Eva Sundberg beskriver att hon använder sig av personlighetstester 
för att kunna urskilja vem som är bäst lämpad för en specifik uppgift. Hon nämner 
som exempel att hon har en förmåga att dra igång nya projekt men inte är lika duktig 
på att följa upp resultaten. Därmed behöver hon kompletteras med någon som har 
dessa kvalifikationer, något som genomförandet av ett personlighetstest kan hjälpa till 
med.  

Kjell Arne Göranson på Fritidsförvaltningen betonar även han vikten av att passa in i 
teamet och att rekryteraren ska ta kön, ålder och kulturell bakgrund i beaktning vid 
urvalsprocessen. Han ger även förslaget att välja ut några sökande till en tjänst som 
får möjlighet att genomföra en teambuildingaktivitet. Ett problem kan stå i fokus som 
deltagarna sedan måste lösa. Då kan en tränad observatör urskilja vilka egenskaper en 
viss individ har. Hur arbetar de tillsammans?  

”…det är bättre att se människor i action än att se människor sitta i en stol, 
och bara svara på det sättet som förväntas”. (Kjell Arne Göransson, 
Fritidsförvaltningen)  

Vidare anser han att Malmö kommun ibland har ett kortsiktigt perspektiv när de 
rekryterar vissa medarbetare. Han ger exempel på ett scenario där en kvinna som är 
gravid och söker en tjänst men inte får arbetet för att hon behöver vara mammaledig. 
Kjell Arne menar att man då går miste om en kanonresurs och detta sker nog främst 
av den anledningen att Malmö kommun inte har råd att tänka långsiktigt i alla lägen.  
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Samtidigt menar kommunikatören Maria Nordblad att det är intressant att anställa 
någon med rätt attityd och inställning, snarare än att enbart fokusera på rätt 
utbildning. ”Det tycker jag folk fegar rätt mycket med.” Maria beskriver hur hon fick 
sin tjänst som kommunikatör. Hon fick genomgå en process som skiljer sig från den 
traditionella. Tillsammans med två andra sökande fick hon vara med om en heldag 
vars upplägg kan liknas vid en audition. De sökande fick genomgå flera moment utan 
förvarning, till exempel fick de i uppgift att skriva en kommunikationsplan under 
tidspress. Momenten framfördes inför en jury och dagen avslutades med en intervju 
med juryn samlad. Maria beskriver det som en spännande och annorlunda utmaning.  

”Så vi har på flera nya tjänster valt att göra så när vi har anställt projektledare 
och sånt. Försökt utmana dom lite så de får lägga en 5-6 timmar på att göra 
en uppgift som vi inte har berättat om innan. Vi har pressat rätt många och 
det blir rätt roligt för det är inte alltid den man anställer som gör det 
snyggaste framförandet.” (Maria Nordblad, kommunikatör) 

Främst utgörs Malmö kommuns rekrytering av ett traditionellt tillvägagångssätt men 
ger även utrymme för mer kreativa sådana, vilket Marias audition ovan är ett exempel 
på. Svårigheter beskrivs när det gäller att anställa rätt människor på rätt plats. En 
informant önskar fler långsiktiga rekryteringar medan en annan önskar fler 
anställningar som baseras på rätt attityd och värderingar.  

6.6 Hur behåller Malmö kommun sina medarbetare? 
Samtliga informanter beskriver utveckling som den viktigaste aspekten när det 
kommer till vad som får medarbetare att stanna kvar och arbeta för Malmö kommun. 
Innan vi fördjupar oss i deras svar på frågan ska personalchefen Kim Nybble beskriva 
sin egen situation:  

”Jag har alltid varit en person som söker. När jag har jobbat på ett ställe så tänker 
jag att det är jättekul men undrar vad jag ska göra sen? Det är hela tiden liksom att 
hålla ögon och öron öppna på vad som väntar runt hörnet. Men det har jag inte 
tänkt en enda gång på detta året och det är väldigt speciellt och jag har tänkt på 
det, vad märkligt att jag inte tänker – vad är nästa steg? För det känns som att här 
finns så himla mycket roligt att göra. ”  (Kim Nybble, personalchef Rosengård 
stadsdelsförvaltning) 

Kim Nybble berättar sedan att på Rosengård stadsdelsförvaltning ligger fokus på att 
skapa det goda klimatet.  Det är ett klimat där det är högt i tak och där medarbetarna 
känner att de får utvecklas. Möjligheten till utveckling är otroligt viktig och där 
känner Kim att de har kommit långt. Hon menar att när en medarbetare väl kommer in 
i organisationen så finns det en intern rörlighet och många alternativa karriärvägar. 
Tanken är även att det ska finnas karriärcoacher som medarbetare ska kunna vända 
sig till när de önskar tips, stöd och råd.  
 
Kjell Arne Göransson från Fritidsförvaltningen instämmer i vikten av utveckling för 
den enskilde individen men även hur centralt det är att behålla sin nyfikenhet. 
Nyfiken på problem och nyfiken att lära sig nytt. Det handlar om att ta tillvara på 
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situationen i den egna utvecklingen och ta sig an utmaningarna som ges. Samtidigt 
ska det finnas en balans mellan familjen och arbetet. Det gäller att hitta helheten i 
livet och kunna balansera delarna. Eva Sundberg på Kirseberg stadsdelsförvaltning 
tror det är viktigt att medarbetarna känner sig synliga för att vilja stanna kvar på 
arbetsplatsen. Arbetsgivaren måste försöka hitta utvecklingspotentialer för dem, så de 
känner att de kan växa och gå vidare. Antingen att de ges nya arbetsuppgifter eller får 
möjlighet att gå vidare till en annan tjänst. För att uppnå denna målsättning arbetar de 
mycket med medarbetarskap och uppföljningar. Centralt är viljan att bry sig om 
medarbetarnas utveckling och hjälpa dem att komma vidare. Samtidigt är delaktighet 
viktigt för att få medarbetare att vilja jobba kvar för arbetsgivaren. Därför har de 
utbildat stora grupper i att vara medarbetare och detta med målsättningen att få de 
anställda mer delaktiga och aktiva. ”Vi är varandras arbetsmiljö”.  
 
Kommunikatören Maria Nordblad tror att medarbetare stannar kvar på en arbetsplats 
om det är roligt och utvecklande. ”För mig är det jätteviktigt med den kollegiala 
verksamheten”. Kopplat till den kollegiala verksamheten berättar informanterna om 
aktiviteter som genomförs för att stärka gemenskapen på arbetsplatsen. Det finns 
personalklubbar som genomför olika aktiviteter som bowling, fredagsöl och dylikt. 
Vissa förvaltningar åker iväg på gemensamma planeringsdagar och stora 
arbetsplatsträffar ger medarbetarna möjlighet att träffa medarbetare från andra 
förvaltningar. Maria beskriver att det finns många otroligt kompetenta människor 
inom organisationen.  
 

”Jag kan tycka att det är roligt att träffa folk som jobbar ute i verksamheterna, 
inom skola vård eller omsorg. För de har inte tid att vara så analytiska men 
beskriver otroligt mycket action.” (Maria Nordblad, kommunikatör) 

Hon berättar hur många som brinner för sina jobb inom Malmö kommun och generellt 
tror hon att medarbetarna känner att de gör en skillnad. Av denna anledning tror hon 
att de stannar kvar och arbetar för arbetsgivaren.  

Informanterna beskriver alla utveckling som den främsta anledningen till att en 
medarbetare stannar kvar på en arbetsplats. Även relationen till kollegorna nämns 
som en betydelsefull aspekt och i dagsläget finns personalklubbar som har i uppgift 
att stärka gemenskapen bland medarbetarna.  
 
 
6.7 Arbetsgivaren Malmö kommun i relation till generation Y 

I detta avsnitt kommer jag analysera empirin i relation till generation Y och vad de 
söker hos en arbetsgivare. Empirin beskriver Malmö kommun som en stor 
organisation som satsar på unga medborgare genom att under detta år erbjuda flera 
tjänster och praktikplatser. Vidare delar de uppfattning om att människor som inte 
arbetar inom organisationen ofta har en felaktig bild av vad kommunalt arbete 
egentligen är. Som exempel nämns att många unga individer ser arbetsgivaren som en 
”tråkig verksamhet”. Vad skulle orsakerna bakom detta kunna vara? 
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Som tidigare nämnt kan generation Y sägas vara uppvuxna i ett postmodernt samhälle 
som kännetecknas av verkligheter som skapas med hjälp av media (Lalander & 
Johansson, 2007). Utifrån ett personligt perspektiv är det inte ofta jag har sett att 
kommunal verksamhet porträtteras i TV-serier. Istället brukar arbetsplatser inkludera 
advokatbyråer, flashiga pr-byråer eller hippa tidningsredaktioner för att nämna några 
exempel. Om generation Y uppfattar Malmö kommun som en tråkig arbetsgivare 
skulle en möjlig orsak kunna vara hur dagens populärkultur gestaltar kommunal 
verksamhet, eller snarare avsaknaden av den.  
 
Flera av informanterna beskriver att medborgare under sin uppväxt och även i vuxen 
ålder har stor delaktighet i just kommunens verksamhet. Det kan handla om allt från 
att gå i kommunal skola till att välja dagis till sina barn. Om generation Y var 
medvetna om vilket stort inflytande kommunal verksamhet har på deras eget liv 
kanske deras inställning skulle vara annorlunda. Därmed kanske det hela handlar om 
att unga individer idag inte är familjära med kommuner och hur de arbetar. 
Generation Y kanske inte ser nyttan av arbetet och hur de kan bidra. Informanterna 
betonar alla vikten av att ytterligare effektivisera Malmö kommuns kommunikation. 
Om kommunikationen förbättras och rätt kommunikationskanaler väljs skulle 
troligtvis fler människor förstå hur de skulle kunna bidra till arbetsgivarens 
verksamhet. Den interna består i dagsläget av kommunens hemsida och ett intranät 
som samtliga medarbetare har tillgång till. Som extern kanal nämns främst hemsidan. 
Även storytelling nämns som ett verktyg för att kommunicera hur några verkligheter 
ser ut för ett antal utvalda medarbetare. Åsikterna om att kommunikationen måste 
förbättras, främst på den externa sidan, skulle kunna kopplas till att många uppfattar 
Malmö kommun som en tråkig arbetsgivare.  
 
Denna uppsats fokuserar på den generationsväxling som sker på svensk 
arbetsmarknad idag och hur upplevelseproduktion kan användas som perspektiv inom 
arbetsgivares rekryteringsverksamhet. Informanterna har olika uppfattning om detta, 
vissa anser att arbetsgivaren är förberedd för generationsväxlingen medan andra tror 
att det kommer bli kaos i framtiden. De är alla medvetna och har kunskap om 
förändringen – det är de tagna åtgärderna de har olika uppfattningar om. Det är något 
motsägelsefullt i att det finns ett externt rekryteringsstopp på flera håll och strama 
budgetar, samtidigt som flera ser att det till exempel kommer finnas en stor brist på 
lärare inom en snar framtid.  
 
6.7.1 Hur Malmö kommun attraherar medarbetare i relation till Generation Y 
 
Nu görs en satsning på de unga i Malmö kommun, inkluderande generation Y, där 
visstidsanställning på sex månader erbjuds samt flera praktikplatser. Frågan är hur 
arbetsgivaren ska klara av målsättningen på lång sikt. Satsningen kan ses som en 
åtgärd på kort sikt eftersom det inte finns en långsiktig plan för de unga som får 
möjlighet att vara en del av verksamheten under en begränsad tid. Satsningen kan 
även beskrivas som en marknadsföringsaktivitet eftersom de på så sätt ökar 
kunskapen hos en ung målgrupp om vad kommunalt arbete innebär. Centralt är dock 
vad Malmö kommun ska göra med alla dessa unga och duktiga medarbetare när sex 
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månader har gått. Jag ser i enighet med informanterna satsningen på de unga som en 
bra början men arbetsgivaren skulle kunna arbeta mer strategiskt med långsiktiga mål.  
 
Vidare beskriver informanterna att de i dagsläget inte har svårt att attrahera 
medarbetare men att detta kommer bli ett problem i framtiden. Detta skulle kunna 
kopplas till den pågående lågkonjunkturen som har präglat Sverige den senaste tiden. 
Allt fler väljer att söka sig till utbildningar samtidigt som det blir en större konkurrens 
på arbetsmarknaden. (Jällhage, 2009) Det skulle kunna innebära att arbetsgivaren i 
dagsläget inte har problem att attrahera medarbetare till Malmö kommun. Vidare blir 
det då intressant att fundera kring hur situationen skulle se ut vid en högkonjunktur. 
Generation Y har en tendens att hoppa från jobb till jobb och söker efter roliga och 
meningsfulla utmaningar. Därför anser jag att Malmö kommun har en ypperlig chans 
att ta tillvara på nu. De får in många ansökningar och måste därmed tacka nej till flera 
sökande. Genom att de sökande visar ett intresse för en tjänst visar de samtidigt ett 
intresse för Malmö kommun som arbetsgivare. Av denna anledning anser jag att det 
ur ett långsiktigt perspektiv är viktigt att ta tillvara på de sökande och försöka skapa 
en relation till dem, och vårda denna. Samtidigt kommer de i framtiden behöva 
erbjuda generation Y roliga utmaningar där ett meningsfullt arbete står i fokus.  
 
 
6.7.2 Hur Malmö kommun rekryterar medarbetare i relation till generation Y 
 
Malmö kommuns rekryteringsprocesser utgörs främst av ett traditionellt 
tillvägagångssätt. En annons läggs upp på internet och därefter kallas några sökande 
till intervju. Dock finns det vid önskan om mer kreativa rekryteringsprocesser 
möjlighet att genomföra sådana. Informanterna nämner svårigheten att anställa rätt 
person på rätt plats. Vem är rätt person för en tjänst? Informanterna betonar olika 
faktorer som svar på denna fråga. Vissa nämner kvalifikationer medan andra talar om 
den sökandes värderingar. Vid rekrytering av generation Y är rätt person den som har 
den bästa förmågan att utvecklas i rollen som medarbetare. Därmed ska fokus läggas 
mer på värderingar och attityd än kvalifikationer. Dock finns det inom kommunal 
verksamhet krav på utbildning inom vissa yrkeskategorier, som läkare och lärare och 
detta kräver såklart uppfyllandet av en viss kravprofil. Dock ska fokus läggas på att 
den sökande ska passa in i det befintliga arbetsteamet vid rekrytering av generation Y. 
Informanterna är medvetna om den problematiken vid rekrytering och önskar fler 
användbara strategier för att kunna anställa rätt person på rätt plats.  
 
 
6.7.3 Hur Malmö kommun behåller medarbetare i relation till generation Y 
 
När det sedan kommer till att behålla medarbetare anser informanterna att möjlighet 
till utveckling är den viktigaste faktorn som får de anställda att stanna kvar hos 
arbetsgivaren. Jag får uppfattningen att Malmö kommun ser sin organisations 
omfattning som deras styrka eftersom den erbjuder flera alternativa karriärvägar för 
sina anställda. Det framkommer i arbetsgivarens personalpolicy och informanterna 
verkar ha samma inställning – att utveckling är den viktigaste orsaken till att 
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medarbetare stannar kvar på en arbetsplats. Om vi ser till vad generation Y anser vara 
de viktigaste anledningarna så inkluderar det en samhörighet med kollegorna på 
arbetsplatsen och möjlighet att vara sig själv på jobbet. En av informanterna nämnde 
samhörighet med kollegor som en personlig och avgörande faktor för att hon ska 
stanna kvar och arbeta för en arbetsgivare. Dock kan jag här urskilja att informanterna 
främst fokuserar på utvecklingsmöjligheter men inte lägger lika stor vikt vid det som 
generation Y söker. Därav skulle arbetsgivaren Malmö kommun även behöva ha 
dessa aspekter i åtanke om de vill behålla generation Y som medarbetare.  
 
Sammanfattningsvis har informanterna beskrivit Malmö kommun som en arbetsgivare 
som behöver bli bättre på att kommunicera externt. På så sätt kan fler medborgare 
förstå hur de skulle kunna bidra till arbetsgivarens verksamhet. Vidare kan 
arbetsgivaren arbeta mer strategiskt på ett långsiktigt plan för att kunna klara 
generationsväxlingen i organisationen. Det inkluderar att erbjuda roliga utmaningar 
där ett meningsfullt arbete står i fokus. Informanterna beskriver även svårigheter med 
att anställa rätt person på rätt plats och önskar verktyg för att uppnå detta mål. För att 
kunna behålla generation Y kan även fokus flyttas från enbart utvecklingsmöjligheter. 
Fokus kan läggas på att skapa samhörighet medarbetare emellan och ge utrymme för 
sina medarbetare att handla i enlighet med sina värderingar.  
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7 DISKUSSION  
 

I detta kapitel för jag en diskussion utifrån mitt syfte och beskriver hur 
upplevelseproduktion kan användas av en arbetsgivare för att attrahera, rekrytera 
och behålla generation Y. Jag exemplifierar med arbetsgivaren Malmö kommun som 
utgångspunkt. 
 

7.1 Exemplifiering av upplevelseproduktion vid rekrytering 
I detta kapitel lägger jag nu till den sista pusselbiten för att uppfylla uppsatsens syfte. 
Jag beskriver hur upplevelseproduktion kan användas av arbetsgivare för att attrahera, 
rekrytera och behålla generation Y som medarbetare. Detta sker i form av konkreta 
exempel på tillämpning i en utvald organisation – Malmö kommun. Jag väljer att 
exemplifiera och presentera med hjälp av ett scenario för att förtydliga för läsaren hur 
det kan utspela sig i verkligheten. Alla givna exempel är baserade på mina 
litteraturstudier och empirin, det vill säga kapitel 3-6 som besvarar mina 
forskningsfrågor. Därmed är exemplifieringen utformad utifrån generation Y och vad 
de söker hos en arbetsgivare, hur upplevelseproduktion kan användas inom 
rekryteringsverksamhet samt hur en arbetsgivare arbetar idag med rekrytering. Efter 
exemplifieringen resonerar jag kring varför Malmö kommun kan använda 
upplevelseproduktion som perspektiv inom sin rekryteringsverksamhet och huruvida 
andra arbetsgivare kan göra detsamma.  
 
7.1.1 Attrahera generation Y - tillämpning inom Malmö kommun 

I kapitlet Empiri – Arbetsgivaren Malmö kommun beskriver informanterna att många 
som inte arbetar kommunalt egentligen inte vet vad jobbet går ut på. Informanterna 
har uppfattningen att arbetsgivaren ofta kan ses som tråkig, speciellt i jämförelse med 
organisationer inom den privata sektorn. Malmö kommun skulle därmed kunna 
gynnas av att kommunicera tydligare vad kommunalt arbete kan innebära. Detta 
eftersom generation Y söker en arbetsplats där de kan ha roligt och utföra 
meningsfulla arbetsuppgifter som de förstår nyttan av. Malmö kommun skulle kunna 
utlysa en utmaning i form av en tävling för att attrahera generation Y som 
medarbetare. Låt oss säga att arbetsgivaren har en tjänst att tillsätta. Istället för att 
genomföra en traditionell rekryteringsprocess skulle en tävling ersätta det vanliga 
ansökningssättet. Den sökande bjuds in att delta i en spännande utmaning där en 
person i slutändan får möjlighet att börja arbeta inom Malmö kommun. Jag väljer att 
beskriva ett scenario för att visa hur detta kan gå till:  
 

Hanna sitter hemma och tittar runt på internet efter ett passande 
jobb. Hon kommer in på en sida där hon uppmanas att komma på en 
lösning på ett problem som Malmö kommun har. Det finns en 
problembeskrivning som består av en kort mening – Hur skulle 
Malmö kommun kunna få fler aktiva i dess idrottsföreningar? 
Därefter är det upp till Hanna att använda sin kreativitet och sin 
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kompetens till att komma på en lösning. Det är hennes eget ansvar 
att göra research om arbetsgivaren och förstå dess värderingar. 
Hon har nu tillfälle att bidra till arbetsgivarens verksamhet och 
samtidigt visa framfötterna i konkurrensen med de andra tävlande. 
Lösningen skickas in och om har Hanna utformat något som är 
tillräckligt bra får hon möjlighet att gå vidare till nästa steg i 
ansökningsprocessen.  
 

Detta är exempel på hur upplevelseproduktion kan användas för att utveckla en 
rekryteringsstrategi som inkluderar aspekterna delaktighet i form av en tävling med en 
strävan efter flow. Den meningsfulla utmaningen där den sökande kan förstå nyttan av 
sitt bidrag och samtidigt få en inblick i verksamheten ger utrymme för 
improvisationsmomentet. De sökande uppmanas att använda sin kreativitet och lösa 
ett för arbetsgivaren viktigt problem. Genom att utlysa tävlingen får arbetsgivaren 
möjlighet att skapa ett intresse för Malmö kommun eftersom de tävlande uppmanas 
att aktivt söka information om den egna verksamheten. Arbetsgivaren får idéer som 
kan lösa ett befintligt problem inom organisationen samtidigt som de attraherar unga 
medarbetare. De skulle genomföra en unik rekryteringsprocess och utmana generation 
Y med en rolig och meningsfull uppgift. Generation Y får i sin tur möjlighet att vara 
med om en spännande ansökningsprocess där deras kompetens sätts på prov. De får 
bevisa varför just de passar för jobbet samtidigt som de får ett konkret case att arbeta 
med. Tävlingen ger utrymme för improvisation och begränsas inte i sitt tänk med 
avgränsningar. De får möjlighet att bekanta sig med en potentiell arbetsgivare och kan 
känna sig delaktiga och förhoppningsvis känna flow när de löser problemet.  
 
Det konkreta exemplet är därmed utlysandet av en tävling istället för att publicera en 
vanlig annons om en tjänst på arbetsgivarens hemsida. Generation Y får en utmaning 
som kan upplevas rolig samtidigt som den är meningsfull och kan bidra till 
arbetsgivarens verksamhet.  
 
 
7.1.2 Rekrytera generation Y- tillämpning inom Malmö kommun 
 
Om Malmö Kommun ser sin rekryteringsprocess som en casting öppnas nya dörrar 
upp för ett kreativt genomförande istället för deras vanligtvis traditionella 
tillvägagångssätt. I fokus står genomförandet av auditions för att kunna välja ut rätt 
rollinnehavare som är bäst lämpad att ta sig an organisationens manus – den uppgift 
som står i fokus. Malmö kommun skulle vid de sökandes audition kunna gestalta en 
situation som skulle kunna uppkomma för den person som får tjänsten. Detta kan ge 
de sökande en möjlighet att få ”provspela” den roll de söker. Detta behöver inte ske 
på arbetsplatsen men allt rörande de sökandes audition ska alltid vara i linje med 
Malmö kommuns verksamhet. Tanken är inte att rollspel i dess traditionella betydelse 
ska äga rum utan det är snarare en chans att få komma in i en situation som ger 
utrymme för improvisation. Det kan ses som ett lekfullt inslag som kan få den 
sökande att känna sig mer avslappnad. Detta till skillnad från en arbetsintervju där de 
sedvanliga frågorna ställs och besvaras av den arbetssökande för att tillfredställa 
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arbetsgivaren. Här får de sökande istället möjlighet att få en bild av en situation som 
kan förekomma inom organisationen – en glimt av hur deras arbetsliv skulle kunna se 
ut. De sökande kanske vågar mer i en sådan situation samtidigt som Malmö kommun 
kan få en känsla av hur relationen mellan organisationen och medarbetaren skulle 
kunna se ut. 
 
Tanken är även att Malmö kommuns befintliga medarbetare ska delta vid de 
potentiella rollinnehavarnas audition. Det kan vara kollegor till den nya medarbetaren. 
På så sätt kan Malmö kommun se hur den sökande passar in det befintliga 
arbetsteamet. Samtidigt beskrev jag tidigare att befintliga medarbetare är den 
viktigaste kommunikationskanalen för att nå generation Y. Att få delta i processen att 
välja ut en kollega kan vara en rolig och spännande uppgift. Det sticker ut från de 
vardagliga arbetsuppgifterna och kan troligtvis generera i positiv word of mouth. 
Castingen kan bidra till att såväl befintliga medarbetare som sökande får vara med om 
en positiv upplevelse och blir ambassadörer för Malmö kommun. För att visa hur 
detta scenario kan se ut i verkligheten exemplifierar jag med Hanna som 
introducerades i scenariots första fas.  

Hanna har gått vidare till nästa steg i castingprocessen och ska nu 
få komma på audition. Tjänsten som står på spel är som 
kommunikatör hos Fritidsförvaltningen inom Malmö kommun. En 
situation har byggts upp för att ett scenario ska kunna utspelas. 
Hanna får medverka på ett möte med hennes potentiella framtida 
medarbetare. Arbetsteamet har ett problem; de måste få fler 
anställda att nyttja de möjligheter till friskvård som finns. Känner 
alla till de möjligheter som erbjuds? Varför väljer inte fler att få 
träna på arbetstid eller låna tjänstecyklar? Efter en 
uppdragsbeskrivning får Hanna diskutera med sina kollegor för att 
sedan själv utforma en möjlig lösning på problemet. Sedan sker en 
återkoppling med hennes kollegor och de får ge feedback.  

All vikt läggs inte på lösningen utan även hur den sökande samarbetar med sina 
kollegor och hanterar situationen. Utöver denna stora uppgift kan det även tillkomma 
mindre utmaningar som olika samarbetsövningar, mindre scenarion som visar hur den 
sökande skulle hantera olika situationer. Allt handlar om att se om den sökande är rätt 
person för det specifika jobbet och passar in i det befintliga arbetsteamet. Alla som 
vill kommer kunna följa de sökande och de andra som deltar i castingen via internet. 
Malmö kommun kan utforma en hemsida till projektet som fokuserar på just 
rekryteringen av unga medarbetare. Hemsidan kan fungera som en mötesplats där de 
unga kan samtala om eventuella jobb eller nätverka. Det ska gå att skapa en personlig 
användare på hemsidan som sedan kan användas när det är dags att skicka in 
resultatet av en antagen utmaning. Om Malmö kommun vill göra en långsiktig 
satsning skulle hemsidan kunna utgöra en kreativ plattform där utmaningar utlyses 
med jämna mellanrum – beroende på vilka tjänster som ska tillsättas. Hemsidan kan 
bli en effektiv kanal för att nå generation Y. Genom detta upplägg skulle 
arbetsgivaren Malmö kommun kunna få de unga delaktiga i sin verksamhet och 
samtidigt skapa en mötesplats.  
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7.1.3 Behålla generation Y- tillämpning inom Malmö kommun 
 
I Malmö kommun förekommer det idag flera aktiviteter bland de anställda som bland 
annat anordnas av olika personalklubbar hos de olika förvaltningarna. Det kan vara 
alltifrån bowling till konferensdagar där fokus ligger på att skapa en bättre gemenskap 
mellan kollegorna. För att ytterligare nyttja dessa tillfällen när kollegorna gör något 
tillsammans skulle Malmö kommun kunna fokusera på aktiviteter som även införlivar 
arbetsgivarens värderingar. Det kan handla om deras vision om ett samhälle där allt 
sker utifrån ett grönt tänk eller en medvetenhet om andra sociala frågor. Istället för att 
arbetsgivaren enbart ger ekonomiskt stöd till olika föreningar som arbetar med dessa 
frågor så skulle även tid kunna ges. Det kan inkludera humant kapital. De anställda 
inom organisationen kanske någon gång per år, så ofta som de själva vill, hjälper 
någon lokal förening med ett arrangemang, eller bidrar med sin yrkeskompetens för 
att hjälpa föreningens verksamhet. Det hela kan ske i form av en aktivitet som 
kollegorna gör tillsammans – allt för att stärka gemenskapen. Istället för att gå och 
bowla med kollegorna så ligger fokus på en upplevelse som bidrar till en samhörighet 
mellan medarbetarna samtidigt som arbetsgivaren tar sitt samhällsansvar, sitt 
corporate social responsibility (se avsnitt 5.4.2). Det är en win win-situation där 
medarbetarna får möjlighet att komma bort från arbetsplatsen och vara med om något 
utöver det vanliga. Samtidigt är det en chans att agera och visa på organisationens 
värderingar. 
 

Hanna fick jobbet som kommunikatör på Fritidsförvaltningen. Nu 
har hon jobbat där ett tag och i fikarummet den här veckan har 
många diskuterat den kommande inplanerade arbetsaktiviteten. En 
hel eftermiddag ska samtliga på hennes avdelning åka iväg och 
hjälpa Röda Korset med att renovera en lekplats. De ska måla, 
spackla och tillsammans rusta upp det lilla området för att sedan 
efter dagens slut kunna gå hem, nöjda med en känsla av att ha gjort 
något för samhället. Även vetskapen om att arbetsgivaren tar detta 
initiativ och vill engagera sig tycker Hanna känns skönt eftersom det 
är precis i linje med hennes egna värderingar. Hon känner att 
hennes arbetsgivare delar hennes värderingar om att det är viktigt 
att göra något för samhället de lever i och att hon får dela 
upplevelsen med sina kollegor.  

 
Efter den unika aktiviteten som ämnar stärka gemenskapen kollegorna emellan så är 
det av vikt att de får dela med sig av sin upplevelse. Olika grupper inom 
organisationen får åka iväg och vara med om olika äventyr och det hela dokumenteras 
i form av video, blogg och bilder. Alla anställda inom Malmö kommun får ta del av 
dessa aktiviteter och spänt vänta på sin tur att vara med om äventyret. Storytelling är 
därmed ett viktigt nyckelord för att kunna kommunicera internt såväl externt hur 
dessa unika teambuildningaktiviteter kan bidra till den egna organisationen såväl som 
till samhället i stort. Arbetsgivaren ger sina medarbetare möjlighet att synas och 
höras. De får berätta sin personliga historia om vad de upplevt och hur det har 
påverkat dem. Medarbetare kanske till och med bestämmer sig för att fortsätta hjälpa 
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den specifika frivilligorganisationen på sin fritid. Upplevelsen kan därmed förlängas 
med hjälp av storytelling och bidra till en fortsatt gemenskap även efter aktiviteten har 
ägt rum. En aktivitet av detta slag är för organisationer en möjlighet att skapa 
goodwill, stärka gemenskapen bland de anställda och visa att arbetsgivaren lever som 
dem lär – agerar i enighet med sina uttalade värderingar. Samtidigt får de anställda en 
möjlighet att vara med om en unik upplevelse tillsammans med sina kollegor och göra 
något gott för samhället.  
 

7.2 Upplevelseproduktions användningsområde inom rekrytering 
Jag avser nu att föra en diskussion utifrån mitt syfte som är att undersöka hur 
arbetsgivare kan använda upplevelseproduktion för att attrahera, rekrytera och behålla 
generation Y som medarbetare. Inledningsvis vill jag resonera kring varför 
arbetsgivare kan använda upplevelseproduktion som perspektiv inom sin 
rekryteringsverksamhet. I dagens upplevelsesamhälle läggs fokus på det emotionella 
och den personliga upplevelsen, något som även generation Y värdesätter. (Pine & 
Gilmore, 1999; Parment, 2008) Enligt min definition fokuserar upplevelseproduktion 
på just dessa emotionella värden. Det är en verktygslåda som kan användas för att 
gestalta olika aspekter, i detta fall det generation Y söker hos en arbetsgivare. 
Upplevelseproduktion kan inom rekryteringsverksamheten utgöra ett perspektiv som 
kan användas för att skapa nya rekryteringsstrategier. Malmö kommun beskrivs av 
informanterna som en arbetsgivare som genomför traditionella rekryteringsprocesser. 
En annons läggs ut på Internet och sedan väljs några sökanden ut för att få komma på 
en intervju. I dagsläget anser informanterna att denna strategi fungerar men frågan är 
om den kommer vara framgångsrik även vid en högkonjunktur? I dagens 
lågkonjunktur tror jag många unga individer välkomnar jobb som de vanligtvis 
kanske inte skulle överväga att söka. Av denna anledning anser jag att även Malmö 
kommun kan använda upplevelseproduktion för att utveckla sin rekrytering att vara 
mer förenlig med det upplevelsesamhälle vi lever i idag.  
 
I kapitel 6 Empiri – Arbetsgivaren Malmö kommun framgår det att informanterna tror 
att många, speciellt unga individer, ser kommunal verksamhet som tråkig. Jag 
funderar därför kring huruvida Malmö kommuns traditionella tillvägagångssätt vid 
rekrytering bidrar till ungdomars uppfattning om offentlig verksamhet, om 
informanternas intryck stämmer. Malmö kommun kan som arbetsgivare därför 
använda sig av upplevelseproduktion för att utveckla nya strategier för sin 
rekryteringsverksamhet. Det kan tillföra ett nytt perspektiv men samtidigt utgå ifrån 
den egna verksamheten. Jag anser att upplevelseproduktion gör detta möjligt då några 
grundläggande aspekter utgör ramarna men innehållet går att anpassa till 
arbetsgivarens egna förutsättningar och mål.  
 
Att se rekryteringsprocessen som en casting och genomföra möjliga scenarion som 
kan uppkomma inom arbetet är en långsiktig strategi av arbetsgivaren. Det kan visa 
hur de sökande passar in i ett befintligt team och om de hanterar en situation som är i 
linje med det manus rollinnehavaren tar sig an. Castingen involverar även 
medarbetare vilket kan generera i word of mouth och potentiella ambassadörer – den 
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viktigaste kanalen för att nå generation Y som medarbetare. Samtidigt är castingen en 
utmaning som sticker ut från mer traditionella rekryteringsprocesser. Det är en 
upplevelse som ger den sökande möjligheten att få visa sitt rätta jag, visa hur de 
skulle skapa sin roll. De sökande får gestalta en autentisk jobbsituation och får 
därmed möjlighet att gestalta den tänkta rollen. Samtidigt får arbetsgivaren se hur 
individen kan utvecklas i rollen och om personen passar in med de befintliga 
rollinnehavarna.  
 
Vidare resonerar jag kring vad som ska vara i fokus då rekryteringen av medarbetarna 
sker? Är det kompetenser eller personligheten? Informanterna i den genomförda 
undersökningen beskriver alla olika faktorer som är viktiga och det inkluderar 
kompetens, värderingar och förmåga att passa in i det befintliga arbetsteamet. 
Arbetsgivaren Malmö kommun beskrivs som en organisation som erbjuder de 
anställda många olika karriärmöjligheter. Detta innebär olika arbetsteam. Jag funderar 
om det skulle kunna utgöra ett hinder om en anställd börjar arbeta med ett nytt team 
om de rekryteringsansvariga fokuserar på olika faktorer. Är det av vikt att de 
rekryterar utifrån samma grund och värderingar? Jag menar att i en så pass stor 
organisation som Malmö kommun är det av vikt att alla som arbetar med rekrytering 
utgår ifrån några utvalda grundläggande aspekter. Vissa personer kan passa bättre in i 
teamet än andra men jag anser att arbetsgivaren vid rekrytering av generation Y skulle 
tjäna på att alltid utgå ifrån den egna värdegrunden. Genom att vara tydlig med 
arbetsgivarens egna värderingar kan den arbetssökande själv få möjlighet att se om de 
egna värderingarna stämmer överens med organisationens. Det är en viktig aspekt ur 
ett långsiktigt perspektiv för att behålla generation Y som medarbetare (Parment, 
2008).  
 
Det handlar därmed om en tydlighet från arbetsgivarens sida. I en så stor organisation 
som Malmö kommun beskriver informanterna en problematik gällande intern 
kommunikation. Hur ska alla som arbetar med rekrytering inom organisationen kunna 
vara tydliga med de värderingar som genomsyrar verksamheten? Jag har i uppsatsen 
beskrivit hur storytelling kan användas för att skapa gemenskap mellan medarbetarna 
men även för att sprida ett budskap. Organisationens värderingar som finns 
nedskrivna kan få liv genom en berättelse som är lättare att relatera till för 
medarbetaren eller den jobbsökande. Jag anser därmed att arbetsgivare, oavsett dess 
storlek, kan använda sig av storytelling för att kommunicera sina värderingar till 
önskad målgrupp. Samtidigt är det av vikt att medarbetarna inom organisationen är 
eniga och genomför en rekryteringsprocess som lägger vikt vid samma aspekter.  
 
Efter mitt resonemang om värderingar är det intressant att gå vidare till hur en 
arbetsgivare vet att den arbetssökande delar samma värderingar. Kim Nybble som är 
personalchef på Rosengård stadsdelsförvaltning i Malmö kommun nämnde under 
intervjun begreppet värderingsrekrytering. Vad är detta begrepp för något och vad 
innebär det? En sökning av detta begrepp på www.google.se gav inga träffar men 
samtidigt anser jag att det är ett aktuellt och användbart uttryck. Jag betonar vikten av 
värderingar och då att arbetsgivaren och den sökandes är förenliga med varandra. 
Detta när det gäller ett långsiktigt samarbete. För att detta ska ske menar jag att 
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rekryteringsprocessen måste utgå ifrån värderingarna och belysa dess centrala 
betydelse. Begreppet värderingsrekrytering betonar vikten av värderingar i processen 
och att det är den viktigaste faktorn som avgör om den sökande får jobbet eller ej. Det 
finns en tydlighet som gjorde att jag personligen förstod begreppet och dess innebörd 
utan att behöva en vidare definition. Hur vet då arbetsgivaren vid 
värderingsrekrytering att den som anställs har värderingar som är förenliga med 
organisationen? Kan upplevelseproduktion användas i detta syfte? Det är i dessa 
sammanhang som den uppbygga och gestaltade arbetssituationen skulle ge en 
indikation om den sökandes värderingar. Istället för sedvanliga intervjufrågor som 
vanligen ställs vid en intervju får den sökande möjligheten att visa sin personlighet. 
De får uppleva en situation de inte kunnat förbereda sig inför och får visa prov på sin 
egen kompetens och ge uttryck för sina värderingar. Jag menar att det finns goda 
möjligheter för arbetsgivare att genomföra en rekryteringsprocess som baseras på 
värderingar. Jag tror även att upplevelseproduktion kan vara användbart i detta 
sammanhang för att bygga upp ett scenario som sätter den sökande på prov. 
 
Min diskussion beskriver hur upplevelseproduktion kan användas inom 
rekryteringsverksamhet. Jag beskriver möjliga positiva effekter och en naturlig följd 
av detta är frågan huruvida arbetsgivare idag arbetar utifrån detta tillvägagångssätt 
eller ej? Jag har avgränsat mig till Malmö kommun som arbetsgivare och besvarar 
därmed denna fråga utifrån denna avgränsning. Organisationen Malmö kommuns 
rekrytering i dagsläget, utifrån empirin, inkluderar vissa aspekter som storytelling och 
försök till mer kreativa rekryteringsmoment. Dock sett till helheten så finns det ingen 
röd tråd, varken sett till hur de attraherar medarbetare till hur själva rekryteringen går 
till. Generation Y eftersträvar tydlighet och avsaknaden av en välkommunicerad bild 
av vad arbetsgivaren söker hos sina medarbetare kan möjligen förvirra de unga 
individerna. I Malmö kommuns fall kan det hela bero på organisationens storlek och 
avsaknaden av resurser. De rekryteringsansvariga återfinns hos olika förvaltningar 
och jag kan förstå problematiken med att samla alla för att skapa en tydlig grund att 
stå på. Speciellt när det gäller olika arbetsområden som skiljer sig markant från 
varandra. Malmö kommuns rekrytering i dagsläget innehåller några enstaka aspekter 
som är förenliga med upplevelseproduktion men sett till helheten så inkluderar inte 
arbetsgivarens arbetssätt ett upplevelseproduktionsperspektiv.  
 
I exemplifieringen i avsnittet ovan beskriver jag hur arbetsgivaren Malmö kommun 
kan använda upplevelseproduktion för att rekrytera generation Y som medarbetare. 
Förslagen är därför utformade utifrån denna generation av unga individer och vad de 
söker hos en arbetsgivare och de attribut som gör en arbetsgivare attraktiv. Skulle 
dessa exempel vara detsamma om inte generation Y var i fokus utan den äldre 
generationen babyboomers, 40-talisterna som snart går i pension. Svaret på denna 
fråga är nej. Generation Y söker en annan arbetsgivare än 40-talisterna och av denna 
anledning är varje förslag skapat utifrån generation Y som målgrupp. Det första 
exemplet beskriver en tävling, en utmaning, som är meningsfull och rolig. Detta ska 
locka de unga individerna att ansöka om ett jobb hos Malmö kommun. Om 
babyboomers istället var i fokus kanske mer vikt hade lagts på att skapa en relation 
och förmedla en känsla av trygghet. Babyboomers värdesätter lojalitet och vill gärna 
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stanna kvar och arbeta för en och samma arbetsgivare, till skillnad från generation Y 
som vill ha roligt på arbetsplatsen och få spännande och varierande arbetsuppgifter 
(Parment, 2008). Dock menar jag att upplevelseproduktion kan användas när andra 
målgrupper och syften är i fokus. Samma aspekter kan utgöra ramverket – som 
delaktighet, flow, att arbete är teater, rekryteringen är casting, word of mouth och 
storytelling som kommunikationsverktyg. Däremot så ges möjligheten att ändra 
innehållet så det kan anpassas till den målgrupp som är i fokus. Av denna anledning 
betonar jag därmed upplevelseproduktion och dess användningsområde som 
perspektiv, oberoende verksamhet. Jag har i detta kapitel beskrivit hur arbetsgivare 
kan använda upplevelseproduktion som perspektiv inom sin rekryteringsverksamhet. 
Det har jag gjort genom att exemplifiera tillämpning inom en organisation med 
Malmö kommun som utvald arbetsgivare. I nästa kapitel sammanfattar jag mina 
konklusioner.  
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8 AVSLUTANDE KONKLUSIONER  
 
 

 

I detta kapitel sammanfattar jag mina dragna slutsatser, diskuterar uppsatsens 
kvalitet och ger förslag på fortsatt forskning.  
 

Med denna uppsats har jag undersökt hur upplevelseproduktion kan användas av 
arbetsgivare för att attrahera, rekrytera och behålla generation Y. Min studie visar att 
upplevelseproduktion kan användas för att gestalta flera av de attribut som generation 
Y söker hos en arbetsgivare.  Centralt för användandet av upplevelseproduktion som 
perspektiv inom rekryteringsverksamhet är att arbete är teater (Pine & Gilmore, 
1999).  
 

Generation Y söker en arbetsgivare som kan erbjuda roliga och meningsfulla 
utmaningar. Aspekter inom upplevelseproduktion som kan kopplas till detta är 
delaktighet och infinnandet av känslotillståndet flow. Det konkreta exemplet på 
tillämpning inom en organisation beskriver en tävling där de arbetssökande får 
möjlighet att lösa ett problem utlyst av arbetsgivaren. Generation Y får veta nyttan av 
sitt meningsfulla bidrag till verksamheten, får möjlighet att känna sig delaktig och får 
möjlighet att uppleva en rolig utmaning.  
 

Vid rekrytering av generation Y som medarbetare behöver arbetsgivare anställa 
sökande som passar in i det befintliga arbetsteamet. För att sedan nå ut till generation 
Y är befintliga medarbetare och organisationens hemsida de viktigaste kanalerna. Det 
är vid ett upplevelseproduktionsperspektiv av vikt att se rekryteringsprocessen som en 
casting. De befintliga medarbetarna, rollinnehavarna, är potentiella ambassadörer och 
målet är generering av positiv word of mouth om arbetsgivaren. Exemplifieringen 
beskriver en arbetsgivare som vid rekryteringen gestaltar olika scenarion där de 
sökande får möjlighet att sätta sina kompetenser på prov och visa sina personligheter.  
De befintliga medarbetarna får vara med, även här med intentionen att bli 
ambassadörer för organisationen.  
 

För att generation Y ska stanna kvar hos en arbetsgivare vill de känna en samhörighet 
med sina kollegor och få möjligheten att vara sig själva på jobbet. 
Upplevelseproduktionsperspektivet beskriver storytelling som ett verktyg för att 
skapa samhörighet medarbetarna emellan. Arbetsgivarens värderingar står i fokus och 
dess arbete för att uppfylla sitt sociala samhällsansvar, CSR. Det konkreta exemplet 
beskriver en arbetsgivare som genomför annorlunda teambuildingaktiviteter. 
Medarbetarna byter ut den sedvanliga bowlingen mot att göra något för samhället i 
samarbete med en frivilligorganisation. Storytelling används sedan för att 
medarbetarna ska få berätta om sina upplevelser för resten av organisationen och 
därmed visa på organisationens engagemang.  
 



	   	   55	  

 
I diskussionen framkommer att upplevelseproduktion inom rekryteringsverksamhet 
kan utgöra ett perspektiv som kan användas för att skapa nya rekryteringsstrategier. 
Detta för att vara förenliga med det upplevelsesamhälle vi lever i idag. 
Upplevelseproduktionsperspektivet kan tillföra ett nytt synsätt men samtidigt utgå 
ifrån den egna verksamheten. Upplevelseproduktion gör detta möjligt då några 
grundläggande aspekter utgör ramarna men innehållet går att anpassa till 
arbetsgivarens egna förutsättningar och mål. I denna uppsats beskrivs 
upplevelseproduktion som ett perspektiv med flera möjligheter som kan bidra till 
positiva följder för den utvalda arbetsgivaren och arbetstagaren. I detta fall vid ett 
långsiktigt mål att nå en kräsen generation unga individer som nu ska ge sig ut i 
arbetslivet.  
 
 
8.1 Uppsatsens giltighet och tillförlitlighet 

Jag har i min uppsats genomfört litteraturstudier och kvalitativa intervjuer för att 
besvara mina forskningsfrågor och uppfylla syftet. Litteraturstudierna har genomförts 
under hela arbetsprocessens gång. Jag anser att det har varit nödvändigt för att kunna 
få en inblick i ämnesområdet, utforma min intervjuguide och sedan besvara mina två 
första forskningsfrågor. Den tredje forskningsfrågan besvarades med hjälp av 
intervjuer med strategiskt utvalda informanter. Jag fick access till arbetsgivaren och 
informanterna representerade alla olika delar av organisationen som kunde bidra med 
unika perspektiv. Vid intervjutillfällena fick informanterna möjlighet att tala fritt och 
jag valde att inte delge personerna mycket information innan intervjun, allt för att inte 
styra de medverkande. Jag har tydligt redogjort mitt tillvägagångssätt för att besvara 
mina forskningsfrågor. Det har varit viktigt eftersom jag vill att alla som tar del av 
uppsatsen ska få en så korrekt bild som möjligt av de metoder jag har använt. På så 
sätt kan alla få möjlighet att bedöma uppsatsen och dess kvalitet. Jag har därför varit 
noga med att föra anteckningar under arbetsprocessen för att inte glömma något 
moment. I uppsatsen har jag även försökt att tydligt visa på vad som är mina 
resonemang och vad som kan härledas till befintlig teori.  
 
Jag har i denna uppsats studerat det jag avsåg att studera, jag har besvarat 
forskningsfrågorna och syftet.  De kvalitativa intervjuerna genomfördes med utvalda 
informanter som fick möjlighet att prata fritt vid intervjutillfället. Jag har gett en 
detaljerad beskrivning av undersökningens samtliga delar och dokumenterat samtliga 
moment för att kunna göra detta. Med dessa aspekter som grund anser jag att 
uppsatsen har god giltighet och hög tillförlitlighet. Studien uppfyller även de fyra 
huvudkraven för etisk forskning som inkluderar informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
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8.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
Jag har i uppsatsen fokuserat på hur upplevelseproduktion kan användas för att 
rekrytera generation Y. En litteraturstudie genomfördes för att undersöka vad dessa 
unga individer söker hos en arbetsgivare. Dock skulle det vara intressant att se hur det 
hela fungerar i praktiken. Skulle en rekrytering som är utformad utifrån ett 
upplevelseperspektiv verkligen attrahera generation Y? Skulle arbetsgivaren dra nytta 
av att genomföra rekryteringen som en casting? Och kan samhörighet mellan kollegor 
skapas med hjälp av storytelling?  
 
Vidare är det intressant att fundera kring vad kommande generationer söker hos en 
arbetsgivare. Skiljer de sig från generation Y och är de lika benägna att hoppa från 
jobb till jobb? Många företag i dagens upplevelsesamhälle arbetar med att ständigt 
utvecklas i takt med samhället och aktuella trender med målet att alltid ligga ett steg 
före. Därmed kan det vara av vikt att se vad nästa generation av unga individer 
präglas av för värderingar. Vilket samhälle har de växt upp i? Det skulle vara 
intressant att undersöka för arbetsgivare med intentionen att ligga ett steg före sina 
konkurrenter.  
 
Jag är även berört begreppet värderingsrekrytering. Under min forskningsprocess har 
jag kommit i kontakt med betydelsen av värderingar otaliga gånger. Detta när det rör 
sig om långsiktiga rekryteringar. Vad är värderingsrekrytering för ett begrepp och hur 
skulle arbetsgivare kunna anställa medarbetare utifrån deras värderingar? Jag anser att 
det är en väldigt intressant fråga som skulle kunna undersökas.  
 
 
 

8.3 Slutord 
 
Författandet av denna uppsats har gett mig en stor inblick i ett för mig relativt nytt 
ämnesområde – rekrytering. Min magisterutbildning i upplevelseproduktion har 
försett mig med en verktygslåda som är applicerbar på olika branscher och 
verksamhetsområden. När jag nu har studerat ett för mig nytt område inser jag hur 
upplevelseproduktion kan användas inom detta område, ett område som kanske inte 
vid första anblicken skulle kopplas ihop med rekrytering. Jag har kunnat använda mig 
av mina kunskaper inom upplevelseproduktion för att visa hur traditionella 
rekryteringsprocesser kan utvecklas på ett sätt som är förenligt med dagens 
upplevelsesamhälle.   
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BILAGA	  1	  -	  INTERVJUGUIDE	  

Inledning: 

-‐ Bakgrund (namn, ålder, yrkestitel, beskrivning av arbetsuppgifter, anställd sen 
hur lång tid tillbaka) 

-‐ Hur är det att jobba för Malmö Kommun? (för- och nackdelar) 
-‐ Berätta om en minnesvärd upplevelse från din tid som medarbetare hos 

Malmö kommun. 
 
Malmö kommun som arbetsgivare 

-‐ Hur skulle du beskriva Malmö kommun som arbetsgivare? 
-‐ Hur tror du Malmö kommun uppfattas som arbetsgivare? 
-‐ Hur skulle du beskriva Malmö Kommun som arbetsplats? 
-‐ Vad betyder de anställda för Malmö Kommun? 
-‐ Vad erbjuder Malmö kommun sina anställda? Vad tror du skiljer den från 

andra kommuner? 
-‐ Hur kommunicerar er förvaltning internt? (ledning till de anställda. 

Nyhetsbrev, möten, konferenser, mail, etc) 
-‐ Hur kommunicerar er förvaltning externt? (marknadsföring, hemsida, 

nätverksträffar etc) 
 
Nulägesanalys 

-‐ Hur ser det ut idag på den förvaltningen du jobbar för gällande 
åldersfördelning på medarbetarna? 

-‐ Det sker en generationsväxling idag på arbetsmarknaden. Många får i pension 
och unga medarbetare ska ge sig ut i arbetslivet. Har du märkt av denna 
förändring? Om ja, på vilket sätt? Om nej, vad kan det bero på? 

 
Attrahera medarbetare 

-‐ Varför tror du att personer väljer att arbeta för Malmö Kommun? 
-‐ Hur attraherar er förvaltning nya medarbetare idag? 
-‐ Har detta tillvägagångssätt förändrats eller alltid gått till på samma sätt? 

 
Rekrytera medarbetare 

-‐ Hur ser er förvaltnings rekryteringsprocess ut i dagsläget? 
-‐ Har den förändrats något sedan du började arbeta på kommunen? 
-‐ Har ni olika tillvägagångssätt för att nå olika målgrupper? (samma kanaler för 

att nå ut till äldre som yngre?) 
-‐ Vilka vill ni locka som medarbetare? 

 
Behålla medarbetare 

-‐ Varför ska medarbetarna stanna kvar och arbeta för Malmö kommun? 
	  
	  


