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Förord 
 

Ett stort tack till alla som hjälpt till under arbetets gång! Det har varit en spännande och 

lärorik tid som krävt mycket planering, engagemang och vilja. 
 

Jag v i l l  till   att   börja   med   tacka   alla   studenter   som   frivilligt   valde   att   delta   i 

enkätundersökningen. Även min handledare Stefan Ekenberg som bidragit med goda råd i 

samband med konstruktionen av uppsatsen. Jag vill även tacka Luleå kommuns 

personalkontor och övriga inblandade som gett mig möjlighet att utföra denna undersökning. 

Min förhoppning är att de resultat jag kommit fram till är till nytta och hjälp i deras framtida 

arbete med personalrekryteringar av den yngre generationen. 
 

Avslutningsvis vill jag tacka min studiekamrat och vän Lillemor Vikander som funnits som 

stöd och motiverat mig under hela arbetets gång, speciellt när jag stötte på motgångar. Hade 

inte heller klarat mina tre års studier utan det stora stödet från min sambo Mattias samt mina 

två barn Felix och Frida. Utan er hade det varit svårt att ta mig framåt under resans gång. 
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Sammanfattning 
 

Den nya unga generationen y (80 och 90-talister) är avgörande i ett långsiktigt perspektiv för 

många  organisationer. Detta för att den stora kullen 40- talister, även kallade baby boom 

generationen är på väg att lämna arbetsmarknaden. Att så många träder ur arbetsmarknaden 

skapar behov efter rekrytering av ny arbetskraft i många organisationer, vilket kommer i stor 

utsträckning vara generation y. Forskning visar att  denna generation har en annan syn på 

arbete och arbetslivet än tidigare generationer. 
 

Syftet med uppsatsen är att få en bild av den unga generationens syn på arbete eftersom de är 

på väg in på arbetsmarknaden. Därför valdes en kvantitativ metod för att få en vidare bild av 

studenternas syn på arbete.  Dagens unga vill ha stimulerande arbetsuppgifter, trivsel och 

utvecklingsmöjligheter. Tidigare generationers arbetsvärderingar ligger i lojalitet, prestationer 

och materiell status i större utsträckning än generation y. Att inte generation y är lika lojala 

mot arbetsgivaren beror på att det finns för många möjligheter på arbetsmarknaden vilket gör 

att uppfattningen om vad som är attraktivt förändras snabbare än tidigare. Generation y har på 

grund av individualiseringen förmågan att vilja frigöra sig från samhällets förväntningar och 

normer   och  drar  sig  inte  för  att  byta  arbetsgivare  om  arbetet  inte  tillför  dem  inre 

tillfredställelse. 
 

Resultatet baseras på en enkätundersökning bland 158 stycken studenter mellan 20-30 år på 

Luleå tekniska  universitet. Resultatet visar att ungdomarnas attityd och värderingar kring 

arbete skiljer sig från tidigare  generationer. Detta kommer att bli en utmaning för många 

organisationer  eftersom  dagens  unga  inte  drar   sig  för  att  byta  arbetsgivare  som  inte 

tillfredsställer deras önskemål. Undersökningen visade även att studenternas attityd till Luleå 

kommun är att de uppfattar att kommunen är stor, stel och saknar  utvecklingsmöjligheter. 

Positiva faktorer som studenterna anser att Luleå kommun kan bidra med är 

anställningstrygghet, bra arbetstider och god trivsel. 
 

Nyckelord: Generation x, Generation y, Värderingar, Attityder, Arbete 
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Abstract 
 
 

 
The new young generation y is vital in a long term perspective for many organizations. This is 

to the great cohort 40-talister, also known as the baby boom generation is about to leave the 

labour market. In turn, this leads that organizations are in great need of new labour, which 

will be the generation y. Research shows that this generation has a different approach to work 

and working life than previous generations. 
 

The purpose of the paper is to get a picture of the young generation who are entering the 

labour  market.  Why  was  a  quantitative  method  to  get  a  broader  picture  of  the  survey 

participants approach to work.  Young people today want challenging task, enjoyment and 

development opportunities. Earlier generations of  work values in loyalty, achievement and 

material ststus to a greater extent than the younger generation y. 
 

The result is based on a survey among 300 students between 20-30 years at Lulea city 

university of  technology. The result shows that young people's attitudes and values about 

work are different from previous generations. Lulea city department need to recruit many new 

personnel under severer years. This will be a challenge because today's young people do not 

hesitate to change employers who do not satisfy their wishes and needs. 
 

Keywords: Generation x, Generation y, Values, Attitudes, Work 
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1 Inledning 

Dagens  största  problem  är  generationsväxlingen  som  drabbar  samhället  när  den  stora 

generationen   40   -talister   går   i   pension   (Fürth,   2002:124).   Global   konkurrens   och 

arbetsmarknadens snabba  vändningar där vissa yrkesgrupper går framåt medan vissa leder 

bakåt  orsakar  obalans  i  kompetensförsörjningen.  I  alla  Sveriges  kommuner  ser  man  att 

personer  som  kliver  in  på  arbetsmarknaden  respektive  lämnar  den  inom  kort  skapar  en 

obalans mellan utbud och efterfrågan av arbetstagare. 
 

1:1 Problemområde 
 

 

Varje individ formar sina värderingar och attityder under uppväxten och generationen som 

ska  axla  arbetet   efter  40-talisternas  utträde  från  arbetsmarknaden  har  utvecklat  nya 

erfarenheter som präglar dennes sätt att se på livet. Enligt C Wright Mills (2000:143) måste 

man för att förstå värden vi lever i, även förstå dess historia i ett historiskt sammanhang. För 

att förstå dagens samhällsproblem måste vi förstå utvecklingen i samhället och 

attitydförändringarna.  Nya  mönster  av  attityd  till  arbetet  ersätter  tidigare  generationers 

attityder. Generationen som ska ta över efter de blivande pensionärerna är till större delen den 

generation bestående av 80- och 90 -talister. I litteratur omskrivs de som den mest krävande 

och kräsna arbetskraft vi haft. Unga som tar efter de blivande pensionärerna kallas generation 

y. Dessa har inte samma värderingar och ser arbetet som en del i att  självförverkliga sig. 

Personlig utveckling och möjlighet till utbildning i större utsträckning än tidigare generationer 

gör det möjligt att ta tillfälliga arbeten eftersom deras relation till organisationen är mer 

flyktig än baby boomers, även kallade 40 -talisterna. Dagens unga har i dag stora möjligheter 

att  välja  arbetsgivare  vilket  medför  konkurrens  om  kunnig  och  kompetent  personal  för 

organisationer  som   behöver   tillgodose  sitt  personalbehov  de  närmaste  åren  (Parment, 

2008:86). 
 

 
Fenomenet med den stora generationsväxlingen har börjat få stor uppmärksamhet inte minst i 

media. Arbetsförmedlingen (2010) slår fast i sin utredning att generationsväxlingen drabbar 

samtliga län i Sverige men glesbygden kommer att drabbas hårdast eftersom individer söker 

sig till större kommuner. Under generationsväxlingens mest framträdande år beräknas 3% av 

befolkningen att träda ur arbetsmarknaden under åren 2009-2015 (Arbetsförmedlingen, 2010). 

Arbetsförmedlingens (2010) studie visar även att försörjningsbördan ökar för dem som arbetar 

eftersom samhällsförändringar visar att påfyllnaden av arbetsför arbetskraft inte är lika många 

som antalet personer som lämnar arbetsmarknaden Ett problem med detta är  att det blir 

kompetensbrist ute på arbetsmarknaden (Fürth, 2002:26). Många företag är inte beredda på 

denna generationsväxling och fokus i dag är på många arbetsplatser hur de skall profilera sig 

som  attraktiva   arbetsgivare.  De  stora  pensionsavgångar  som  kombineras  med  många 

nyanställningar  sätter  press  på  organisationer  att  utarbeta  strategier  för  att  klara  denna 

övergång smidigt. Inom vissa sektorer kommer det att bli akut brist på arbetstagare. Trenden 

bland  dagens  unga  visar  tecken  på  att  gymnasieutbildningar  främst  tekniker,  lärare  och 

vårdutbildningar får färre studenter. Orsaken är att efterfrågan på arbetsmarknaden inte följer 

de ungas utbildningsval (Fürth, 2002:37). När medarbetare får möjlighet att välja arbetsgivare 

visar forskning att medarbetare väljer bort den offentliga sektorn i större utsträckning än den 
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statliga. Detta anser Berglund och Schedin (2009:244–245) beror på att sektorn länge haft 

stora besparingskrav på sig. 
 

Det är inte bara i Luleå kommun som det uppstår konsekvenser när den stora generationen 40 

-talister även kallade baby boom generationen är på väg att lämna arbetslivet vilket leder till 
att kommunen är i behov av ny arbetskraft. Problemet med dagens generation även kallad 

generation  y  är   att  de  har  andra  värderingar  och  attityder  till  arbete  än  baby  boom 

generationen  vars  värderingar  ligger  i  lojalitet.  Babyboom  generationen  värdesätter  även 

prestationer och materiell status i större utsträckning än generation y. Att inte generation y är 

lika  lojala  mot  arbetsgivaren  beror  enligt  Parment  (2008:66)  att  det  finns  för  många 

möjligheter  på  arbetsmarknaden  vilket  gör  att  uppfattningen  om  vad  som  är  attraktivt 

förändras snabbare än förr. Generation y har på grund av individualiseringen förmågan att 

vilja frigöra sig från samhällets förväntningar och normer (Parment, 2008:69). 
 

Globaliseringen medför även förändringar genom att den globala konkurrensen ökar och 

rörligheten medför förändringar på sociala, kulturella och ekonomiska planet. I Sverige har 

arbetsmarknaden  förändrats  genom  att  EU  öppnade  upp  nationalgränser  och  möjliggör 

rörlighet på arbetsmarknaden vilket påverkar  konkurrensen och arbetsgivare måste för att 

klara rekryteringsbehovet framstå som attraktiva arbetsgivare. Arbetet i dag liksom tidigare 

präglas av att klara av sin vardag med en inkomst men värdet av arbetet har förändrats bland 

unga. Tidigare generationer arbetade för att det var deras plikt och skyldighet, dagens unga 

generation arbetar för att förverkliga sig själva (Fürth, 2002:26). 
 

Enligt Svenska kommunalförbundet (2012) är det en utmaning för kommuner, landsting, 

privat samt  offentlig sektor som under de närmsta åren är i behov av att nyanställa och 

rekrytera tusentals nya medarbetare. Detta innebär även att arbetsgivare måste framstå som 

attraktiva för att få redan befintlig  kompetent personal att stanna kvar samt få nya unga 

medarbetare att söka sig till sektorn. Ett sätt att motverka detta är enligt förbundet att skapa 

intresse bland medlemmar, journalister samt opinionsbildare genom att öka informationen av 

vad som händer och sker i organisationerna samt informera om utbildningar  och karriärs 

möjligheter. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har startat ett projekt kallad Sveriges 

viktigaste jobb. Projektet startade 2011 och skall pågå till 2015. Syftet med samarbetet mellan 

kommunikation  och  arbetsgivarpolitiska  avdelningar  är  att  ge  stöd  till  kommuner  och 

landsting i deras arbete med att bygga upp stärka deras varumärken. 
 

1:2 Tidigare forskning och forskningsgap 
 

 

Unga byråkrater – Framtidens samhällsbyggare (2011) har genomfört en undersökning bland 

1239  stycken  studenter  som  har  en  medelålder  på  27  år.  Studenterna  på  teknisk  och 

samhällsvetenskapliga utbildningar undersöktes för att kartlägga vilken bild studenterna har 

av offentliga sektorn som en potentiell arbetsgivare. Resultatet visade att faktorer som gör att 

studenterna inte vill arbeta  inom den offentliga sektorn är främst den låga lönen. Många 

studenter känner sig dessutom tveksamma eftersom det är en politiskt styrd organisation och 

har den föreställningen att den är byråkratisk och ineffektiv. Hälften av studenterna arbetade 

extra på kvällar och helger och lika många hade kännedom om vilka arbeten som fanns att 

söka utifrån deras utbildning inom den statliga verksamheten. Inom den offentliga sektorn var 

det färre antal som visste vad det fanns för arbeten att söka. Endast 4 av 10 säger att det är 
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troligt att de kommer att söka arbete inom offentliga sektorn. 6 av 10 anser att de inte tänker 

arbeta inom sektorn på grund av den låga lönen samt att de anser att den är byråkratisk och 

ineffektiv. Studenterna tilltalades av trygga anställningsförhållanden och intressanta 

arbetsuppgifter. Resultatet visade även att studenterna inte hade kunskap om vilka arbeten det 

var efterfrågan på. Nästan alla var överens om att det var viktigt att ta ut sin examen eftersom 

de anser att chanserna att få ett arbete var större samt att arbetsgivare anser att en examen är 

viktig.  Faktorer  som  studenterna  ansåg  att  ett  arbete  skall  ha  för  att  vara  attraktivt  var 

intressanta arbetsuppgifter och karriärmöjligheter. Minst viktigt var bonus. Dubbelt så många 

män som kvinnor ansåg att lönen var det viktigaste. Egenskaper som en bra chef ska ha är 

lyhörd, tydlig och pålitlig. Tre av tio studenter skulle kunna tänka sig att bli chef. 

 
Enligt Unga byråkrater (2011) kan en orsak till att offentliga sektorn är oattraktiv kan bero på 

att  dessa  förknippas  med  skola,  vård  och  omsorg.  För  att  studenterna  skulle  bli  mer 

intresserade av offentliga  sektorn visade resultatet att faktorer som hög lön och effektivare 

verksamhet skulle bidra med detta. Kunskaper om arbete inom offentliga sektorn är låg och de 

har fördomar om arbetet med sig innan de provat på att arbeta där vilket inte ger en rättvis 

bild. När de ställdes inför fakta som visar att personal inom offentliga sektorn trivs med sina 

arbetsuppgifter och finner dessa intressanta var det endast ett fåtal som visste detta. 

 
En studie utförd av Anna-Lena Holmström har dock visat att dagens ungdomar har en annan 

syn  på  arbetslivet  och  värderar  andra  faktorer  än  tidigare  (Svenskt  Näringsliv,  2008). 

Organisationer upplever  att  de har svårt att rekrytera kompetent personal eftersom dagens 

unga ställer andra krav och har andra värderingar än tidigare generationer. Detta för att unga i 

dag är vana vid globalisering, högre självständighet samt snabba belöningar. Hennes studie 

visar att unga ser saker och ting i ett annat perspektiv varvid trygghet och ansvar kommer i 

skymundan.  Värderingar  skiljer  sig  mellan  könen  men  hög  lön  visar  sig  vara  en  viktig 

komponent eftersom de är vana vid hög materiell standard och har ofta dyra fritidsintressen. 

Många unga upplever att de har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden medan arbetsgivarna 

menar att dagens unga inte är medvetna om vilka kompetenser som arbetslivet efterfrågar. 

 
Amy Glass (2007) skriver i sin rapport att skillnader i värderingar till arbete är en av de stora 

skillnaderna generationer emellan. Generationen baby boomer (födda mellan 1940-1960 talet) 

föredrar fasta arbetstider och  anser att man skall vara på arbetsplatsen under sin arbetsdag. 

Detta skiljer sig från den unga generationen (födda mellan 1960-1980 talet) som anser att bara 

arbetet blir gjort är det viktigast och sen spelar det mindre  roll var det blir utfört. Andra 

skillnader  som  redovisas  av  Glass  (2007)  är  att  den  unga  generationen   kräver  fler 

utvecklingsmöjligheter och respons än tidigare generationer. Glass (2007) anser också att 

ledningen måste göra justeringar i konflikthantering för att generationerna skall komma bättre 

överrens på grund av deras olika uppfattningar och värderingar till arbetet. Här anser hon att 

detta skall ske genom att organisationen ändrar befintlig policy dokument. Detta i sin tur leder 

till att arbetsmiljö dokument påverkas och underlättar företagets nyrekryteringsprocess samt 

att detta skapar förutsättningar att behålla anställda från olika generationer. 

 
Unga byråkrater – Framtidens samhällsbyggare (2010) är en rapport framtagen av Skill som 

undersöker unga akademikers syn på arbete rent allmänt. Deras resultat visar att rekrytering 

på traditionellt vis är i en förändringsfas eftersom utbudet bland arbetssökande är stort men att 
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de är för få kvalificerade arbetssökanden för att kunna tillsätta tjänsterna. I Sverige kommer 

kommuner, landsting och stat att behöva rekrytera 420 000 nya medarbetare fram till år 2020. 

För att lyckas med detta är slutsatsen i studien att företag måste arbeta för att bygga upp ett 

starkt varumärke, stärka kompetensen samt att ledningen måste lägga resurser på detta. För att 

ett arbete skall anses vara attraktivt visade studien att intressanta arbetsuppgifter och karriär- 

utvecklingsmöjligheter  är  något  som  en  arbetsgivare  måste  kunna   erbjuda  för  att  få 

akademiker att söka arbete hos dem. 
 

Arbetsgivare som vill locka till sig arbetskraft och samtidigt få medarbetare att stanna kvar 

bör attrahera sina framtida medarbetare med att vara en attraktiv arbetsgivare. Denna studie 

bidrar med viktig information  om vilken attityd studenterna har till arbete samt om dessa 

skiljer sig mellan generationerna, samtidigt som  det är relevant och intressant för många 

organisationer att ta del av resultatet. Studien är anpassad till Luleå kommun och görs därför 

på lokal nivå med ny empiri då sannolikheten är stor att det är just dessa  studenter  som 

kommunen kommer att vända sig till i framtida rekryteringar. 

 
1:3 Luleå Kommun 

 
Luleå kommun arbetar i nuläget med HR-strategier för att kunna tillgodose sin kompetens och 

personalförsörjning  de  kommande  åren.  Deras  medarbetarundersökning  indikerar  att  de 

behöver  arbeta  med  förbättringar  inom  ett  antal  områden  såsom  arbetsmiljö,  hälsa  och 

medarbetarnas upplevelse av kompetens- och karriärutveckling. Arbetet med dessa områden 

har redan inletts (Luleå kommun, 2011). 

 
Enligt Luleå kommuns (2012) personal prognos över pensions- och andra avgångar visar att 

den  ungdomsgeneration som ska ersätta medarbetare på arbetsmarknaden är färre än den 

generation som  lämnar  den. Totalt beräknas befolkningen öka med 300 personer årligen 

medan andelen personer i ålder 0-64 minskar årligen med 1000 personer. Under 2007-2009 

var genomsnittlig rekrytering ca 300 stycken på  grund av pensionsavgångar samt övriga 

avgångar, denna siffra förväntas de kommande åren att fördubblas. 

 
Beräkningar visar även att befolkningsutvecklingen för åldersgruppen 65 år och upp kommer 

att  öka  med  tre  procent  till  år  2025  (Luleå  kommun,  2012).  Denna  utveckling  medför 

asymmetri i arbetslivet vilket syns i Luleå kommuns olika förvaltningar. De förvaltningar som 

drabbas mest är fritidsförvaltningen som har  40 % pensionsavgångar de kommande åren 

medan övriga förvaltningar ligger på mellan 30-34 %. 

 
Medarbetarna beräknas öka med 4 % vilket motsvarar ca 600 medarbetare till år 2015. 

Kommunerna i fyrkanten (Luleå, Boden, Älvsbyn och Piteå) beräknar att avgångarna under 

denna period är 12 200 stycken  och totalt skall 12 800 stycken rekryteras.   Att så många 

rekryteras är för att täcka upp tjänstlediga. Många  av dessa har efter avslutad anställning 

återrekryteras i annan tjänst med månadsanställning. Här beräknar  man att sjukfrånvaron 

fortsättningsvis kommer att öka (Luleå kommun, 2012). 
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Det blir alltså viktigt att profilera sig som en attraktiv arbetsgivare för att kunna konkurrera 

om den arbetskraft ungdomarna utgör. För detta krävs bland annat kunskap om ungdomarnas 

förväntningar på arbetsliv och arbetsgivare (Luleå kommun, 2012). 

 
1:4 Val av uppsatsämne 

 
Ur ett sociologiskt perspektiv kan man se en generationsväxling som är stor i hela landet. Jag 

är intresserad av  att undersöka vad framtidens arbetstagare ställer för krav på en attraktiv 

arbetsgivare. Detta sker genom fokus på Luleå tekniska universitets studenter i ålder 20 – 30 

år. Denna åldersgrupp är av stor relevans eftersom de inom en snar framtid kommer att söka 

sig ut på arbetsmarknaden. Resultatet är i sin tur värdefullt för Luleå kommun, då information 

om  denna  generation  kan  underlätta  kommunens  rekryteringsbehov   eftersom  den  nya 

generationens värderingar och synen på arbetslivet har förändrats under åren. 
 

 
Intresset att skriva uppsats för Luleå kommun väcktes efter ett seminarium (2011) på Luleå 

tekniska  universitetet  angående  kommunens  stora  rekryteringsbehov  de  kommande  åren. 

Orsaken till detta är att de står inför den största generationsväxlingen i modern tid och antalet 

personer som lämnar arbetsmarknaden är  fler än de som är i arbetsför ålder. Detta medför 

obalans i rekryteringsprocessen när många arbetsgivare  behöver rekrytera en ny generation 

medarbetare.  Eftersom den nya generationen beskrivs i litteratur som krävande, kräsna och 

illojala väcks ett personligt intresse att studera vilka skillnader, likheter och faktorer  som 

denna generation värdesätter hos arbetsgivare. Detta ämne har uppsatsförfattaren inte så stor 

insikt i men eftersom det är ett aktuellt ämne och drabbar de flesta organisationer inom kort är 

det av vikt att undersöka  denna generation. Denna undersökning har utförts i samråd med 

personalkontoret på Luleå kommun. Till en början var det tänkt att uppsatsen skulle skrivas 

tillsammans  med  en  kurskamrat.  Så  blev  dock  inte  fallet,  då  det  skulle  bli  svårt  för 

examinatorn  att  avgöra  vem  som  gjort  vad  vid  betygssättning.  Dock  har vi  tillsammans 

åstadkommit empiriavsnittet. Arbetsfördelningen mellan oss har varit 50/50 och bägge  har 

bidragit lika mycket.  Studien har inte tagit hänsyn till studenternas etiska bakgrund och klass 

eftersom detta  inte är relevant i denna studie då endast studenternas attityder till ett arbete 

undersöks. Vidare har  uppsatsförfattaren valt att avstå från att undersöka kön på grund av 

tidsbrist samt att materialet är för litet för att analyseras utifrån kön. 
 

1:5 Syfte och frågeställningar 

 
Syfte med denna studie är att undersöka Luleå tekniska universitets studenter syn på arbetsliv 

och arbetsgivare. För att besvara syftet formulerades fyra frågeställningar: 
 

●  Hur ser studenterna på sitt inträde i arbetslivet? 

●  Vilka faktorer anser studenterna är viktiga hos en arbetsgivare? 

●  Finns skillnader jämfört med tidigare generationers arbetstagare och i sådana fall vilka? 
●  Vilken attityd har studenterna till Luleå kommun som arbetsgivare? 

 

 
 

Arbetet har fortskridit i fyra delmoment: I ungdomars förändrade syn på arbetslivet har ett 

omfattande  översiktsarbete gjorts genom insamlandet av litteratur som är relevant i denna 

     
 

12 

 
     

 
     



studie.  I  litteraturen  som  använts  har  uppsatsförfattaren  konstaterat  skillnader  mellan 

generationer och  beskrivit dessa så att läsaren ska få en inblick i, vad som förändrats och 

varför.   I   de   tre   kommande   delmomenten:   studenters   uppfattning   om   arbetsliv   och 

arbetsgivare, faktorer som studenter värderar hos en framtida arbetsgivare samt vilka positiva 

respektive  negativa  faktorer  som  studenter  ser  hos  Luleå  kommun  som  arbetsgivare  har 

studien tagit reda på studenters åsikter, attityder och värderingar.  Detta har skett genom en 

enkätstudie,  då  det  gör  det  möjligt  att  nå  många  individer  samt  att  detta  är  mindre 

tidskrävande än att samla in materialet genom intervjuer. Dessutom vet man att ett stort antal 

individer får exakta frågor och detta gör det lättare att avläsa strikt fakta. Dessa delmoment 

sammanlänkas sedan och  kommer att leda till ett resultat varpå syftet kommer att besvaras 

och diskuteras. 

 
1:6 Definitioner 

 
Här  beskrivs  relevanta  begrepp  som  används  i  denna  uppsats.  Inledningsvis  ges  en 

beskrivning av attityder och dess funktioner. Vidare görs en presentation över babyboomers, 

x- generationen samt y-generationen. 
 

1:7 Attityd 
 

 

Attityder kan beskrivas inom flera olika vetenskaper men främst inom samhällsvetenskapen. 

Begreppet förklarar individens känslor: Hur denne känner, tycker och tänker. Fürth (2002:19) 

skiljer  på  två  olika  attityder.  Den  ena  kallar  han  ytlig  attityd  och  definieras  som  ett 

tolkningsmönster  och  förhållningssätt  som  formas  genom  uppfattningar  som  exempelvis 

värderingar, attityder, trender och åsikter. Detta kan  ändras relativt snabbt genom att vår 

uppbyggda föreställning omkullkastas och omprövas. Våra  grundläggande attityder som vi 

byggt upp i tidiga år följer oss däremot genom livet och endast i extrema  fall  omvärderas 

dessa. 

 
Angelöw och Jonsson (2000:172) nämner fyra funktioner som attityder hjälper oss med. Den 

första  funktionen  är att attityder hjälper oss att förstå värden vi lever i. Genom dagliga 

händelser  tolkar  vi  dessa  sinnesintryck  och  strukturerar  upp  dem.  Våra  behov  och  mål 

tillfredsställs genom attityder. Beteenden som vi har, uppskattas eller bestraffas av individer i 

vår omgivning. Genom detta inlärda beteende  strävar vi efter att belönas i stället för att 

bestraffas.   Attityder   hjälper   oss   att   stärka   samt   försvarar   vår   självkänsla   och   vårt 

självförtroende. Attityder intar vi vid situationer som vi upplever obehagliga eller olustiga. Vi 

intar en attityd för att dölja händelser. Den fjärde och sista funktionen är att attityder hjälper 

oss  att  uttrycka våra värderingar, våra ståndpunkter, vem vi är, vad vi tycker om och inte 

tycker om. Detta gäller även mot andra individer samt sociala händelser. En individ som vi 

känner väl kan man dock inte förutse attityder hos på grund av dennes handlande inte alltid 

följer  värderingarna.  Detta  kan  bero  på   tidsbrist,  rädsla  eller  av  bekvämlighetsskäl. 

Grupptryck kan göra att man blir en medlöpare istället för att stå upp för sina åsikter, för att 

slippa ta konsekvenserna av sina ståndpunkter. (Angelöw och Jonsson, 2000:173). 
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1:8 Ung/Ungdom 
 

 

Ungdom används i denna studie på personer som är mellan 20-30 år. Det är inte åldern i sig 

som är det intressanta utan det faktum att studenterna genomgår stora utmaningar i fråga om 

att  ta  klivet  ut  ur  skolan  till  ett  yrke,  till  relationer  och  till  sin  personligutveckling. 

Förväntningarna är stora och många skall inleda en yrkeskarriär. Det är just förväntningarna 

på arbetet och arbetsgivare denna undersökning tittar på. I litteraturen beskrivs tiden ungdom, 

som tiden som tenderar att förskjutas. Ungdom är inte längre en specifik ålder utan gränsen 

suddas ut och vem som helst kan bete sig som ungdomar (Fürth, 2002:32). 
 

1:9 Generation 
 

 

Ungdomstiden medför att generationer skiljer sig i värderingar och attityder till arbete, vilket 

innebär att  tidsandan spelar en viktig roll. Förr, så självklara uppdelningar som arbetare, 

bönder, tjänstemän och akademiker är inte längre lika självklara på grund av 

individualiseringen (Fürth, 2002:12). 

 
Varje individ formar sina värderingar under sin uppväxt. Varje generation utvecklar nya 

erfarenheter som präglar dennes sätt att se på livet. Generationer avlöser varandra med nya 

tankar som byts ut och bildar nya referensramar och beteenden. Enligt Fürth (2002:13) finns 

det fyra generationer som är utformade efter arbetslivsvädringar som formades i uppväxten. 

Veterangenerationen som är födda under 1920-1943. Deras  ungdom sträcker sig före och 

under andravärldskriget. Den andra generationen är född efter andra  världskriget. De flesta 

under födda 1944-1960 och dessa kallas ofta för baby boomer. Deras uppväxt präglades av 

konsumtionssamhällets tillväxtfas. Den tredje generation x som är födda mellan 1960-1980 

och präglades av socialdemokratiskt styre i ungdomsåren och uppväxta med 

miljonprogrammen.  Slutligen  kommer  generation  y  som  är  födda  1980  och  framåt  är 

uppvuxna med IT och ett globaliserat samhälle som engagerar sig för världen snarare än för 

nationen. Sen finns det ytterligare generationer men de kommer inte att nämnas ytterligare. 
 

1:10 Ungdomars värderingar 
 

 

Morgondagens generation är unga vuxna som är ute efter att ha kul och inte bara jobba. Säger 

nej till 12 timmars arbetsdagar och att börja på ”botten” efter avslutad utbildning. De anses 

sakna moral och deras mål är att förbättra miljön, är otacksamma och anklagar sina föräldrar 

för att ha ”kraschat familjedrömmen” (Lönn och Olofsson, 1997:8–12). I Sverige ses arbetet 

som en norm och individer präglas att de ska göra rätt för sig. Denna attityd gör att individer 

strävar efter att leva efter detta ideal. Ungdomar i dag påverkas ofta av arbetslöshet och detta 

ger negativa känslor eftersom arbetslöshet ses som något skamligt (Ungdomsstyrelsen, 2004). 

Lönn och Olofsson (1997)  undersökning visade att ungdomars attityder till arbete skiljer sig 

beroende kön, ålder, utbildning man har och var man bor. 

Y generationens uppväxtvillkor präglas av 40 -talisternas värderingar och ideal. De har gått på 
dagis medan  de  flesta  föräldrarna  arbetade.  Deras  kamrater  kommer  från  olika  länder  i 

världen och är beresta. Gränser mellan raser och nationer är inte lika självklara och kulturer 

blir mindre betydelsefulla. De känner någon kamrat eller har egna erfarenheter av skilsmässa i 
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familjen. Deras uppväxt präglades av gulf kriget som leddes av USA under 1990 talets början 

och  miljöförstöring  och  rättvisa  blev  viktigt.  Stora  förändringar  i  kommunikation  och 

massmedia. Internet,  Nintendo, x-box och dator i varje familj och har oändliga möjligheter 

som  står  tillbuds.  Samhället  har  gått  från  att  vara  ett  industrisamhälle  till  att  bli  ett 

kunskapssamhälle. Fler utbildar sig och möjligheter till  distansstudier öppnar dörrar som 

tidigare varit stängda (Lönn och Olofsson 1997:12–14). 
 

Y generationens värderingar visar sig i att de är miljömedvetna och tänker förbättra miljön. 

Sopsortering och  kompostering klarar de lätt av.   De är individualister och gör allt för att 

synas och komma med egna idéer. Frihet är viktigt och arbete som inte intresserar dem lämnar 

de vid första bästa tillfälle och ödslar inget engagemang på.  De prioriterar att köpa det som 

de intresserar sig för istället för att lägga pengar på materiella saker som alla de andra har. 

Familj och vänner prioriteras och bostadsort går före karriär. De är livsnjutare och tar dagen 

som den kommer. De vill kunna handla och ha tillgång till varor och tjänster  dygnets alla 

timmar. Handlar ofta på internet och har självklart portabla datorer och telefoner (Lönn och 

Olofsson, 1997:15–16). 
 

Generationen vill inte ha krav på sig från arbetsgivaren och detta kommer att krocka med 

värdringar i företagens kultur. Eftersom denna generation vill synas så kommer de mest troligt 

att inte trivas på stora  företag  eftersom de försvinner i massan och känner sig inte lika 

uppskattade. De vill inte gå den långa vägen som deras förra generation och inte vänta flera år 

efter både karriär och högre lön (Lönn och Olofsson, 1997:16–18). 
 

Nya värderingar växer fram med den unga generationen 

 
Lönn och Olofsson (1997:16) beskriver generationsförändringen som att vi gått från baby 

boomers arbetsvärderingar till generations y:s arbetsvärderingar. 
 

 

Baby boom generationen vill ha:   Generation y vill ha:   
     

●  Strukturen skall vara förutbestämd 

och man anpassar sig efter 

företagets kultur 

     

●  Skapa egen struktur i stället för att 

anpassa sig till företagets kultur 

●  Arbetet utförs med plikt   ●  Arbetet utförs av utmaningar   

●  Vill smälta in på arbetsplatsen   ●  Vill synas på arbetsplatsen   

●  Motiveras utifrån Hertzberg 

(1959:81) hygienfaktorer 

exempelvis lön går före intresse   

●  Motiveras i arbetet utifrån Hertzberg 

(1959:81) motivationsfaktorer 

exempelvis intresse går före lön   

●  Lojal mot arbetsgivaren   ●  Rörlig och söker nya arbetsgivare   

 
I många organisationer lever den gamla kulturen kvar och det finns idag en risk att unga inte 

känner sig tillräckligt sedda och uppskattade. Eftersom generationen är individualister så kan 

individer i stora  organisationen känna sig osynliga och deras identitet kan därför kännas 

förlorad (Lönn och Olofsson, 1997:16–17). Många organisationer har fortfarande kontorstid 

och krav på närvaro vilket inte stämmer så väl in på dagens generation. Detta är skillnader 
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som förändrats och ändrats mellan generationerna, min studie bidrar med att titta om dessa 

förändringar stämmer in på studenterna på Luleå tekniska universitet.   
 

 
 

1:11 Ungdomars förändrade syn på arbete 
 

 

För att finna framtidens arbetskraft gäller det att öka kunskapen om vad ungdomar önskar av 

en arbetsgivare samt vad som tilltalar denna målgrupp. För att detta skall ske krävs först att 

man har en tydlig bild av hur ungdomar ser på det i dag för att därigenom skaffa sig kunskap 

om vad unga människor önskar få ut av sitt arbete för att sedan kunna tillgodose det bättre än 

konkurrerande arbetsgivare (Lönn och Olofsson, 1997:19). 

 
Varje generations uppväxt präglas av nya trender och drivkrafter som gör att utvecklingen går 

framåt. Värderingar formas genom vår uppväxtmiljö och våra erfarenheter. Genom föräldrar, 

skola, vänner och samhället lär vi oss att leva och hantera den verklighetsuppfattning som vi 

bär  med  oss.  Många  av  baby  boom  generationen  växte  upp  i  efterkrigstid  och  med  en 

förändrad familjebild än tidigare generation. (Lönn och Olofsson, 1997:20). Fürth (2002:13) 

menar att denna generations föder var inkallade i åratal under kriget och när freden kom 1945 

växte en ny syn på arbete och arbetsorganisation fram. Nu präglades livet av det samhälle som 

de vuxit upp i, vilket innebar hårt arbete, respekt, jämlikhet, noggrannhet och man var ”barn 

av sin tid.” mer än deras föräldrageneration, vilket leder till att deras värderingar och åsikter 

är annorlunda och därför är en viktig grupp att studera då de fungerar som värdemätare och 

denna kunskap om framtida  arbetstagare är värdefull i den bemärkelsen att det är denna 

generation som ska axla den pågående generationsväxlingen (Fürth, 2002:18). 
 

 
 

1:12 Dagens unga är individualister 
 

 

Fürth (2002) menar att generationen 80-talister är individualister. Dessa har vuxit upp med 

andra värderingar och attityder än tidigare generationer. I stort sett hela 80- talet präglades av 

ett socialdemokratiskt samhälle där mycket kretsade kring arbete och konsumtion (2002:29). 

Arbetet sågs som självförverkligande och  individualismen växte fram. Individer växte upp 

och präglades av ett stort utbud av varor.  Man började utbilda sig och gav sig ut på billig 

charter resor vilket gjorde att beteenden, attityder och värderingar förändrades. Uttrycket: ” 

kunskap, kultur och kreativa hjärnor blir allt viktigare än flinka armar och ben”  (Fürth, 

2002:27) börjar härmed genomsyra arbetslivet. Tidigare studier av generationer handlar om 

att  kommande  generationer  har  andra  preferenser  och  syn  på  arbete.  En  stor  del  av 

generationsforskningen utgår från  amerikanska marknadsföringsstrategier och trendanalyser 

(Parment, 2008:147,234). Studier inom detta  område  här i Sverige är utförda av Parment 

Anders, vilket stämmer väl in på andra studier runt om i världen. 

 
Parment (2008:4) baserar sin forskning ”Generation y framtidens medarbetare gör entré” 

utifrån tio års forskning av enkäter, intervjuer och fokusgrupper. Dessa grupper är vana att 

ställa krav, är också modiga och jämför sina villkor innan de bestämmer sig. Kärnan av 80- 

talisterna utgör generation y (Parment, 2008:11). Generation y drar sig inte för att profilera sig 

och vill bidra med en inre tillfredställelse, vilket ibland kan uppfattas som egoistisk (Parment, 
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2008:19). Baby  boomers  generation  växte  upp  under  efterkrigstiden  då  stor  ekonomisk 

tillväxt rådde i samhället. Baby boomers är en generation som är optimistiska, lojala och har 

upplevt  stora  förändringar  vad  gäller  utbud,  efterfrågan  på  utbildningar  och  kompetens 

(Parment,   2008:96).   Med   samhällets   utbildningskrav   och   globalisering   ges   ändrade 

förutsättningar för individer samt medför högre individuellt ansvar (Parment, 2008:97). 
 

 
 

1:13 Disposition 
 

 

Efter  inledning   redovisas   tidigare   forskning,   därefter   kommer   en   redogörelse   över 

överväganden  i  metod.  Sedan  presenteras  resultaten  av  enkätundersökningen.  I  slutet  av 

uppsatsen diskuterar jag samband  som hittats mellan tidigare forskning och det empiriska 

materialet som avslutas med egna reflektioner samt förslag på framtida forskning. Längst bak 

kommer referenser och bilagor. 
 

 
2 Teori 

 
Tidigare har jag diskuterat individers tankar, känslor och handlingar hur de uppstår och 

förklaras.  Även   generation  y  uppväxtvillkor  och  förändrade  attityd  till  arbete  mellan 

generationerna  har  beskrivits.  Här  beskriver  jag  uppsatsens  teoretiska  referensram  som 

beskriver  ämnesvalet  och  utgör  underlaget  vid  tolkning  och  analys  av  resultatet.  När 

värderingar förändras omvärderars attityder och inställningar.  Därför finner jag Berglunds 

(2001) teori passa bra till att mäta syftet i denna studie d.v.s. studenters förändrade attityd till 

framtida arbetsliv och arbetsgivare. Kapitlet innehåller även Hertzbergs (1959) tvåfaktorsteori 

som  beskriver faktorer som ger arbetstagare arbetstillfredsställelse samt vad som leder till 

missnöje. 
 
 
 

2:1 Attityd till arbete 
 

 
Själva begreppet attityd är enligt socialpsykologin uppdelad i tre beståndsdelar: tankar och 

kunskap som innehåller vår föreställning eller tankar om en viss situation eller objekt. Känslor 

som vi upplever mot själva  situationen eller objektet. Angelöw (1999:11) genererar dessa 

attityder  till  att  fylla  oss  med  en  roll,  vår  förförståelse  och  våra  behov  att  uttrycka  vår 

ståndpunkt i tolkning av våra värderingar och omvärldssyn.  Lieberman (1956; refererad i 

Berglund, 2001:149) kom fram till att arbetarens attityd till arbetet förändrades när denne blev 

befordrad  till  förman.  Denna  positivare  syn  förklarar  han  beror  på  att  individen  får  en 

förändrad  referensgrupp  och  förändrad  självbild. Även  att  rollen  medförde  förändrade 

arbetsuppgifter och denne kunde nu kontrollera sina tidigare medarbetare. Medlemskapet har 

stor inverkan på vilken attityd individen har till organisationen. Men upplever individen att 

arbetet är otillfredsställt inträffar rolldistansering vilket innebär att individen upplever arbetet 

som tråkigt och dåligt (Berglund, 2001:149). 
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Berglund (2001:55–56)  har  i  sin  undersökning  kommit  fram  till  att  det  finns  fyra  olika 

attityder till arbete. Han urskiljer dessa utifrån Goldthorpes et al (1968) studie som innefattade 

tre olika inriktningar: Det instrumentella förhållningssättet, här ser arbetaren arbetet som ett 

mål  för  att  nå  målet  som  i  detta  fall  är  den  ekonomiska  belöningen.  I  det  solidariska 

förhållningssättet ser arbetaren arbetet som en aktivitet och  gör arbetet meningsfullt. Här 

känner arbetaren lojalitet mot såväl företaget som arbetsgruppen. Slutligen det  byråkratiska 

förhållningssättet  har  arbetaren  den  attityden  att  dennes  handlingar  är  en  plikt  mot 

organisationen. Weber (1987; refererad i Berglund och Schedin, 2009:111–113) menar att 

avsikten med en individs handlande beror på vilket mål och värderingar individen har med sitt 

handlande. 
 

Attityder kopplat till arbete, det vill säga vad individer anser är viktiga i arbetet innehåller två 

komponenter  en  kognitiv  som  handlar  om  uppfattningar  och  trosföreställningar  och  en 

affektiv  komponent  d.v.s.  känslomässiga  reaktioner  (Berglund,  2001:139–140).  Berglund 

nämner fyra attityder som har inflytande över individers handlande: 
 

●  Den altruistiska attityden: Här tycker individen det är viktigast att få hjälpa andra 

människor i sitt arbete och att arbetet fyller en viktig funktion för samhället. Personer 

inom detta område har ofta en underordnad position i organisationen och är ofta lojala 

medarbetare. 

●  Den  instrumentella   attityden:   Är   den   vanligaste   inställningen   bland   arbetare. 

Arbetslivet ses här som ett medel att nå målen utanför arbetet. Det vill säga individer 

strävar efter att inkomstkällan skall täcka den materiella standarden som denne fodrar. 

Individen skiljer på arbete och fritid och saknar lojalitet till organisationen. 

●  Den individualistiska attityden: Är vanlig bland arbetstagare som innehar en högre 

position  i  organisationen  men  saknar  lojalitet  mot  denna.  När  de  strävar  efter 

karriärmöjligheter värdesätter de självständighet men upplever ingen pliktkänsla. 

●  Den  materialistiska  attityden:  Här  strävar  arbetare  efter  karriär  och  överväger 

karriärvägar. De har ofta en högre position i organisationen och är lojala. Målet med 

arbetet det vill säga individens karriär blir ett primärt mål (Berglund, 2001:135). 

 
2:2 Motivation till arbete 

 

 
Fredric Hertzbergs (1959) tvåfaktorteori grundar sig på 203 intervjuer med ingenjörer och 

redovisningspersonal i USA på femtiotalet som fick besvara frågor rörande deras upplevda 

arbetstillfredställelse samt upplevda missnöje med arbetet. Resultatet visade att vissa faktorer 

på arbetsplatsen  ökade motivationen bland de intervjuade och andra faktorerna påverkade 

deras missnöje. Dessa faktorer namngav han som motivationsfaktorer och hygienfaktorer. 
 

Positiva  känslor  var  knutna  till  intervjupersonernas  känsla  av  att  lyckas  nå  framgång, 

tillfredsställelse,  ansvar, arbetets innehåll, utvecklingsmöjligheter och uppnådd erkännande 

medan de negativa känslorna var knutna till förhållandet i organisationen exempelvis policy, 

arbetsförhållande  och  situation.  Resultatet  av   hygienfaktorerna  ledde  inte  till  att  öka 

arbetsmotivationen bara till att orsaka missnöje och motivationsfaktorerna var det som gav de 

anställda tillfredsställelse och motivation (Hertzberg, Mausner och Snyderman, 1959:82). 
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Hertzberg (1959) resultat av studien fann att de faktorer som är kopplade till arbete i sig de så 

kallad   motivationsfaktorerna  påverkar  arbetarna  på  ett  annat  sätt  än  det  han  kallar 

hygienfaktorerna. Finns inte hygienfaktorerna eller att dessa är låga resulterar det i missnöje 

bland   personalen.   Notera   att   hygienfaktorerna   delvis   måste   vara   uppfyllda   för   att 

arbetstillfredställelsen skall infinna sig och för att arbetaren skall trivas. För att arbetaren skall 

känna engagemang och motivation i sitt arbete måste arbetaren ha viss motivationsfaktor. 
 

Hygienfaktorer kan skapa missnöje medan motivationsfaktorer kan skapa tillfredsställelse 
 
 

 
₋ + 

 

 
 
 
 
 

Arbetare med hög hygienfaktor samt låg motivationsfaktorer: känner inte missnöje och har 

positiva känslor till arbetet men eftersom motivationen är låg brinner de inte för sitt arbete och 

motivationen uteblir därför. 
 

Arbetare med  låg  hygienfaktor  och  låg  motivationsfaktorer:  känner  sig  omotiverade  och 

tycker att  arbetet  är långtråkigt. Missnöjet bland dessa är oftast högt och de har många 

klagomål på organisationen. 
 

Arbetare med hög hygienfaktor och hög motivationsfaktorer: här är arbetare motiverade att 

utföra sitt arbete och sina arbetsuppgifter. De flesta känner en positiv känsla av att lyckas nå 

framgång och upplever en tillfredställelse på sitt arbete. 
 

Arbetare med  låg  hygienfaktor  och  hög  motivationsfaktor:  här  är  arbetstagaren  ett  stort 

intresse för sitt arbete och tycker det är roligt att prestera. Det negativa är att motivationen har 

flyttats från det som skapar motivationen och arbetaren riktar nu sitt missnöje på exempelvis 

lön och anställningsvillkor. 
 

Figur 1:1 Illustration av Hertzbergs tvåfaktorteori utifrån motivation to work (1959:81). 
 

 
 

Organisationer måste  arbeta  med  både  hygien  och  motivationsfaktorer  samtidigt  för  att 

motverka missnöje och skapa motivation för sina medarbetare.  Hertzberg (1959) menar att 

även om företaget  förbättrar  lön och arbetsförhållanden bidrar detta bara till att undvika 
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missnöje och att prestationsbaserad bonus i form av pengar leder bara till en kortsiktig lösning 

att motivera de anställda eftersom själva associationen är till pengarna och inte till arbetet. 
 

Motivation  beskrivs  som  inre  drivkrafter  som  hjälper  en  individ  att  utföra  en  viss 

arbetsuppgift för att den vill det och inte för att den måste det. När det gäller hygienfaktorerna 

måste behoven vara uppfyllda för att inte engagemanget skall påverkas negativt.  Hertzberg 

(1959)  utgår  från  vad  som  skapar  motivation  och  prestation  hos  arbetstagarna  och  har 

identifierat  att  det  finns  faktorer  i  arbetslivet  som  gör  att  individer  känner  arbetsglädje 

samtidigt som det finns parallella faktorer som gör att individer upplever  missnöje och att 

dessa separata attityder agerar oberoende av varandra. 
 

 
Kritik riktas mot denna teori eftersom den inte fokuserar på enskilda individer utan den 

generaliserar lika  till alla individer. Vidare upplever individer skillnader i hur man ser på 

motivation respektive  hygienfaktorer.  Det som är motivation faktor för en individ kan vara 

hygien faktor för en annan. 
 

Genom analys av det empiriska materialet och uppsatsens teoretiska material utformades en 

modell  utifrån  attraktivt  arbete.  Varje  kategori  beskriver  faktorer  som  skapar  attraktiv 

arbetsplats samt vilka faktorer som gör ett arbete attraktivt där utgångspunkten är Hertzberg 

(1959) faktorer som skapar arbetsglädje.  Hertzbergs modell baseras dock på arbetare som 

redan är etablerade på arbetsmarknaden och min studie  utgår från vad studenter, som inte 

ännu  har  någon  erfarenhet  av  arbetsmarknaden,  anser  vara  viktiga  faktorer  för  att  den 

anställde skall trivas. Därför skall jag vända på modellen för att på så sätt ta reda på vilka 

faktorer som gör ett arbete attraktivt. Tanken med modellen är att den skall identifiera faktorer 

som får organisationer att framstå som attraktiva arbetsplatser. Hur väl stämmer dessa faktorer 

överrens med studenternas förväntningar? 
 

Figur 1:2 Faktorer som skapar attraktiv arbetsplats utifrån motivationsfaktorer. 
 

     

Prestation 

Arbetsgivare som erbjuder ett arbete där studenterna får nyttja sin kompetens, 

känner att de löser problem samt att de ser att arbetet ger resultat skapas 

attraktiv arbetsplats.   
 

Ansvar   Studenterna vill känna ansvar och ha ansvar när de söker arbete. Erbjuder 

arbetsgivaren det så skapas attraktiv arbetsplats.   
 
Intresse   Arbetsgivaren bör erbjuda intressanta och tillfredsställande arbetsuppgifter 

vilket skapas en attraktiv arbetsplats.   
 
Avancemang   Arbetsgivare som erbjuder karriärmöjligheter vilket tilltalar studenterna 

skapar en attraktiv arbetsplats.   
 
Erkännande/status   Arbetsgivare som uppmärksammar studenterna både i och utanför arbetet 

skapar en attraktiv arbetsplats.   
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Figur 1:3. Faktorer som skapar attraktiv arbetsplats utifrån hygienfaktorer 
 

Ledning   Arbetsgivare och chefer som ser studenternas behov, har en bra 

kommunikation och tydliga mål skapar en attraktiv arbetsplats.   
 

Företagets policy   Arbetsgivare som har klara tydliga policy, visioner och riktlinjer som 

tilltalar studenterna skapar en attraktiv arbetsplats.   
 

Lön   Arbetsgivaren som ger studenterna rimlig lön för utfört arbete leder 

till att de skapar en attraktiv arbetsplats.   
 

Arbetsförhållanden   Erbjuds studenterna en trygg anställningsform och god arbetsmiljö 

skapas en attraktiv arbetsplats.   
 

Mellanmänskliga 

relationer   

Om arbetsgivaren erbjuder en arbetsplats med goda relationer mellan 

arbetstagare och chefer skapas en attraktiv arbetsplats.   
 

   
  

 

Pengar är nödvändiga för att vi ska kunna tillfredsställa våra basbehov och vår materiella 

standard. Det ger  oss även en skälig standard samt visar vilken social status vi har. Därför 

motiveras studenterna att söka arbete. De flesta studenter kanske flyttar hemifrån för första 

gången efter examen och behöver en lön för att klara sig. 
 

Arbetet är även en drivmotor för vårt välbefinnande, studenter blir motiverade när de får 

använda sig av  sina kunskaper när de utför sitt arbete. Monotona arbetsuppgifter skapar 

negativ attityd till arbetet. Arbetet  fyller även en social aktivitet när studenterna integrerar 

med sina kolleger och kunder. 
 

Studenterna kommer att vilja söka sig till ett arbete som får dem att känna sig delaktiga och 

där de blir  sedda och bekräftade. Arbetsgivaren bör se till att det är flexibla arbetstider, 

omväxlande arbetsuppgifter samt möjlighet till kompetensutveckling. Dessa faktorer leder till 

att motivera studenterna att söka arbete hos dem. 
 

Som tidigare nämnts kommer organisationer att vara i behov av nyrekryteringar när 40- 

talisterna går i pension och tendens finns att den yngre generationen tenderar att byta arbete i 

större utsträckning än tidigare generationer. Därför är det av vikt att arbetsgivare identifierar 

vilka faktorer som gör att ett arbete identifieras som attraktivt och får individer till att söka sig 

dit. 
 

3 Metod 
 

 
 

I detta kapitel redogörs vilken metod som valts att utgå ifrån, utformningen, urvalsgrupp samt 

vilka etiska  överväganden som gjorts. Själva enkäten, frågorna samt datainsamlingen sker 

tillsammans med Lillemor Vikander, som kommer att använda enkät resultatet i annat syfte än 

mig.  Avsikten  med  denna  studie  har  varit  att  undersöka  vad  Luleå  tekniska  universitets 

studenter mellan ca 20 till 30 år har för önskemål på arbetslivet och en framtida arbetsgivare. 
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3:1 Forskningsansats 
 

 
Denna studie studerar studenters attityd till arbete och vilka förväntningar de har av en 

framtida  arbetsgivare. Därför är denna uppsats baserad på deskriptiv nivå där tolkningar 

minimalt utförts på råmaterialet. Forskningsansatsen är däremot av deduktiv karaktär eftersom 

litteratur inom ämnesområdet har läst för att få ökad kunskap och förståelse inom mitt val av 

ämne. Genom ämnesområdet ger jag läsaren en inblick i vilket perspektiv som använts och 

detta  bidrar  till  att  läsaren  själv  kan  bilda  sig  en  egen  uppfattning  om  ämnesområdet 

(Esaiasson et al., 2007). Datainsamling samt slutsatser har framkommit genom resultatet från 

enkätundersökningen samt teorivalet där skillnader och likheter tydligt framkommit. 
 

Uppsatsens syfte är att studera och beskriva Luleå tekniska universitetets studenters attityd till 

arbete varvid kvantitativ ansats valts.  Materialet är insamlat i flera steg. En första version av 

teststudie genomfördes i klassrummet av totalt 27 stycken deltagare. Undersökningsgruppens 

svarsalternativ på vilka faktorer de anser en attraktiv arbetsgivare skall ha för att vara attraktiv 

är av stor vikt på grund av att deras svar är representativ för konstruktionen av den verkliga 

enkäten. Utifrån deras svar framkom intressanta områden som de ansåg viktiga och ger oss 

användbara verktyg. 
 

En pilotstudie  utfördes  för  att  få  en  förståelse  för  enkäten  samt  undvika  problem  som 

respondenter kan  råka ut för. Vi upptäckte några fel varpå vi åtgärdade dessa genom att 

omformulera vissa frågor samt ändra på svarsalternativen. En fråga fick även byta plats med 

en annan. Trots att försöksrespondenterna ej var många gick det ändå att utläsa vilka problem 

som provenkäten tenderade till. Enligt Ejlertsson (2005:37) är  det tillräckligt med 10-20 

stycken deltagare. 
 

 
3:2 Enkätens utformning 

 

 
Enkäten riktade  sig  till  studenter  mellan  20-30  år.  Enkätfrågorna  skulle  ge  oss  svar  på 

uppfattning av  arbetsliv samt arbetsgivare. 16 frågor ställdes även för att ge oss svar på 

respondenternas framtidsplaner. 
 

Enkäten innehöll 16 frågor, alla var standardiserade vilket innebär att alla deltagare fick 

samma  frågor.  Några  av  frågorna  bestod  av  fasta  svarsalternativ  och  några  bestod  av 

ostrukturerade frågor och saknade  svarsalternativ. Ett fåtal frågor innehöll en blandning av 

fasta och ostrukturerade frågor. Frågorna var anpassade språkligt samt formulerade på sådant 

sätt att de inte var ledande samt neutrala för målgruppen (Ejlertsson, 2005:56). 
 

Med enkäten skickades ett följebrev (se bilaga 1) som presenterade oss och underrättade dem 

vad syftet med  undersökningen var. Vidare framkom det varför den aktuella individen var 

utvald och att medverkan var frivillig och konfidentiell. Avslutningsvis tackade vi på förhand 

för deras medverkan (Ejlertsson, 2005:39–48). 
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Flertalet  enkätfrågor  är  hämtade  från  tidigare  forskning  (Unga  byråkrater  framtidens 

samhällsbyggare, 2010) men kompletterade med egna delar. I forskning är det användbart att 

nyttja  redan  etablerade  frågor  inom  närliggande  områden  eftersom  dessa  då  redan  är 

kvalitetssäkrade (Ejlertsson, 2005:8,17). 
 

De tre första frågorna i enkäten är bakgrundsfrågor och är tänkta att respondenterna skall 

besvara ifall vi skulle vilja infoga oberoende variabler i någon tabell i ett senare skeende och 

på så sätt kunna jämföra spridning, medelvärde eller frekvensfördelning. 
 

Fråga 2:1 undersöker studenternas uppfattning om deras möjlighet att få ett arbete efter 

avslutad utbildning. Fråga 2:2 undersöker inom vilken sektor de helst vill arbeta inom samt 

fråga 2:3 som undersöker studenters förväntade ingångslön när de börjar arbeta. 
 

Syftet med fråga 2:4, Vad anser du vara viktigast hos en arbetsgivare? är att ta reda på 

faktorer som respondenterna uppskattar hos arbetsgivare vilket kommer att besvara syfte 2 i 

uppsatsen. Respondenterna fick här välja fem alternativ utifrån 16 redan ifyllda 

svarsalternativ. Fråga 2:6, Vad är en bra chef enligt din definition är en öppen fråga som är 

tänkt att besvara vilka egenskaper studenterna anser att en bra chef skall ha. 
 

Frågorna 3:1–3:9 undersöker hur studenterna känner till Luleå kommuns värdegrund, om de 

tidigare haft Luleå kommun som arbetsgivare, om de tror Luleå kommun kan erbjuda dem ett 

arbete som passar deras utbildning i framtiden, vad det tänkt göra efter avslutade studier, om 

de skulle kunna tänka sig att flytta till  Luleå ifall de bor på annan ort. Dessa frågor är 

relevanta för undersökningen eftersom kommunen står inför stora rekryteringsbehov samt att 

det råder kompetensbrist inom vissa områden som personalchefen påpekade. 
 

 
3:3 Planering av studien 

 

 
För att kunna besvara studiens syfte gjorde jag först en sökning av litteratur för att se vad som 

tidigare skrivits om ämnet. Det finns mycket skrivet om ungdomar och deras attityd till arbete 

och arbetslöshet. Deras attityd till arbete skiljer sig från individer födda på 60- och 70 talet. 

Planen var att en färdig enkät skulle skickas ut till 300 studenter redan vecka 8 år 2012, så att 

inte enkäten skulle krocka med deras egna C-uppsatser och att minska svarsbortfall på så sätt. 
 

3:4 Litteratursökning 
 

 
Jag började med att söka efter böcker, tidskrifter, rapporter samt övriga artikelsökningar på 

internet  och  på  Luleå  tekniska  universitets  bibliotek.  Databaser  som  använts  är:  Libris, 

Google,  ungdomsstyrelsen,   Svenska  kommunalförbundet  och  Luleå  kommuns  hemsida. 

Sökord som använts är arbete, ungdom, attityd, arbetsgivare, förväntning och studenter. 
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3:5 Urval 
 

 
Målpopulationen i denna undersökning är 300 studenter på Luleå tekniska universitet som är 

mellan 20-30 år. Syftet med denna studie är att undersöka deras uppfattning av arbetsliv samt 

arbetsgivare varpå  populationen som går sista året på ett program därför är intressanta att 

studera eftersom dessa inom en snar  framtid tar klivet ut på arbetsmarknaden. Ytterligare 

urval som gjorts är att använda sig av individer som anmält sig att skriva c-uppsats. 
 

För att få fram ett urval som är representativ bland populationen i undersökningen användes 

slumpmässigt urval med ett dataprogram. Denna metod går ut på att varje individ i den valda 

populationen har samma sannolikhet att bli utvald till att delta i enkätundersökningen. Lista 

för alla individers e-mail-adress genererar  sedan nummer och slumptal kan enkelt väljas ut 

(Ejlertsson, 2005:22). Enkäten skickades sedan ut till  e-mail  adresserna som lottats fram 

genom dataprogrammet. 
 

3:6 Databehandling 
 

 
Enkätutskicket skedde under vecka 8 år 2012 varpå vi fick in 88 svar Avsikten var att 

studenterna skulle få den så snart som möjligt för att detta inte skulle krocka med deras egna 

examensarbeten och examinationer. Tidpunkten för att man skall erhålla hög svarsfrekvens i 

enkätutskicket  är  enligt  Ejlertsson   (2005:30)  av  stor  betydelse.  Vidare  anser  han  att 

genomarbetade frågor och medföljande informationsbrev är det viktigaste steget 

undersökningen.  Optimalt  är  att  skicka  ut  två  påminnelser  till  individer  som  av  olika 

anledningar fortfarande inte besvarat enkäten.  Efter den första påminnelsen vecka 9 inkom 

ytterligare 33 svar och slutligen den sista påminnelsen vecka 10 resulterade i ytterligare 37 

stycken svar. Fler utskick kan  ifrågasättas genom etiska synvinklar vidare föranleder fler 

påminnelser inte till att effekten av fler inkomna svar är liten (Ejlertsson, 2005:26). 
 

Utifrån enkätsvaren  från  158  studenter  med  16  frågor  var  första  steget  i  analysen  att 

sammanställa svaren från studenterna. Varje fråga fördes sedan in i rätt kategori. Vi har sedan 

adderat varje svar inom varje enskild kategori för att få fram den totala svarssumman. Denna 

summa har vi sedan använt oss av i analysen. 
 

3:7 Bortfall 
 

 
Distributionsmetoden av enkäten kan till viss del förklara svarsfrekvensen i undersökningen. 

Av 300 enkäter besvarades 158, vilket ger ett bortfall på 47,6  % trots två påminnelser. Många 

studenter är utspridda på många orter och vissa studerar helt på distans samtidigt som många 

arbetar och själva skriver egna C- uppsatser. Det kan innebära att många anser att onödig tid 

går åt till att fylla i enkäter. 
 

 
3:8 Reliabilitet och Validitet 
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Olika datainsamlingstekniker används för att resultatet i undersökningen oavsett kvalitativ 

eller kvantitativ forskningsmetod används. På detta sätt vill man bilda sig en uppfattning om 

hur väl undersökningen mäter det som man vill mäta. Ett sätt är att använda sig av begreppen 

reliabilitet och validitet för att beskriva hur väl datainsamlingen fungerat. Ju högre validitet 

och reliabilitet desto större sannolikhet att resultatet kan generaliseras till att gälla population 

som inte deltagit i en undersökning. 
 

I en studie av kvantitativ ansats har man oftast i förväg innan datainsamlingen påbörjats 

bestämt metod till att besvara undersökningens syfte. På så sätt vill man försäkra sig att rätt 

data är insamlad så tillförlitlighet råder. Studier med kvantitativ ansats rör sig validitet och 

reliabilitet till att gälla främst datainsamlingen medan det i en studie av kvalitativ ansats berör 

begreppen under datainsamlingen samt i analysen av det empiriska materialet. 
 

Forskningsresultatet baseras på fakta som man samlat på sig genom mått, test, 

undersökningsmetoder  och  parametrar  som  man  validerar  och  mäter  reliabiliteten  för  att 

kunna säkerställa hur tillförlitlig resultatet är. Enligt Ejvegård (2009:70) har forskningen inget 

vetenskapligt värde ifall inte kraven är uppfyllda. 
 

Validitet innebär att jag som forskare mäter det som är relevant för undersökningen och det 

jag kan använda mig av. En bra jämförelse är att tänka sig validitet utifrån en biobiljett. De är 

giltigt på vissa biografer under viss tid och gäller specifika biografer. Inom forskning gäller 

principen detsamma. En forskning gäller specifik tid, en speciell population och för ett särskilt 

tillfälle. Vid en mätning med hög reliabilitet innebär det inte att undersökningen garanterar 

hög validitet, men för att uppnå hög validitet förutsätter det att man har hög reliabilitet. Inom 

forskning med kvantitativa metoder är det enligt Ejvegård (2009:73), viktigt att forskaren 

använder sig av rätt exakt mått och att man vet vad måttet står för och sedan använder sig av 

det konsekvent genom hela undersökningen. På så sätt eliminerar man onödiga problem som 

felkällor. 
 

Undersökningen har haft en tydlig urvalsgrupp: i detta fall studenter mellan 20-30 år. Om 

enkätundersökningen skulle genomföras på ett par år skulle flertalet av våra respondenter ej 

delta pga. ålder  varpå nya studenter skulle rekryteras till undersökningen. Dessa studenter 

anser  vi  är  i  samma  situation  som  vår  tidigare  urvalsgupp.  Därför  anser  vi  att  denna 

undersökning har hög validitet. 
 

Enligt Ejvegård (2009) kallas tillförlitligheten i en studie för reliabilitet. För att denna studie 

ska vara  reliabel  har vi inte utfört ändringar på råmaterialet. I enkätfrågorna som var av 

ostrukturerad karaktär vi lagt ihop de svar vi tyckt höra samman, i högar och skapat teman av 

dessa, vilket enligt vår åsikt bidragit till att vi inte missat någon information. Det hade kunnat 

ske om vi istället läst igenom de öppna frågorna i enkäten utan någon kodning. 
 

Resultatet i studien ger en antyda om hur studenter mellan 20-30 år upplever sin situation 

Med tanke på  att  158 deltagare medverkade, menar vi inte att våra slutsatser kan sägas 

representera alla studenter men  det kan ge en antydan om hur ungdomar i ålder 20-30 år 

upplever sin situation även i andra kommuner (Ejvegård, 2009). 
 

3:9 Etiska överväganden 
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Det finns fyra etiska överväganden som man vid forskning eller studentuppsats bör visa 

särskild hänsyn  till vid humanistisk samhällsvetenskaplig forskning. Syftet med dessa fyra 

forskningsetiska  principerna:   informationskravet,  samtyckeskravet,  konfidentialitetskravet 

och  nyttjandekravet  är  att  upprätthålla  vissa  normer  i  förhållandet  mellan  forskaren  och 

deltagaren i undersökningen samt att vägleda forskaren i projekt (Ejlertsson, 2005:29). Dessa 

ersätter inte forskaren eget ansvar utan snarare fungera som vägvisare i dennes bedömningar 

och avväganden under undersökningens gång (Ejlertsson, 2005:29–34). 
 

Informationskravet innebär att jag som forskare ansvarar för att informera mina deltagare i 

denna  undersökning om vilken uppgift samt villkor de har i min undersökning. Detta krav 

gäller alla, i enkäten  följde det med ett följebrev som beskrev kort vad undersökningen 

handlade om samt vilket syfte enkäten skulle användas till. Vidare framkom information att 

denna undersökning var frivillig att delta i samt att de kunde avbryta sitt deltagande närhelst 

de önskade. Ejlertsson (2005:31) anser att ju öppnare och ingående informationen är gällande 

syftet med undersökningen bidrar till att enkätundersökningen anses som seriös av deltagarna. 
 

Samtyckeskravet innebär att man skall ge deltagare i studien självbestämmande rätt över sin 

medverkan. I enkäter anses deltagarna godkänt detta när man besvarat och skickat in svaren 

(Ejlertsson,  2005:30).  Deltagarna  i  enkäten  fick  själva  råda  över  sin  medverkan  samt 

bestämma när enkäten skulle besvaras och skickas in. Är deltagarna i undersökningen under 

15 år samt personer som tveksamt kan tillgodogöra sig information krävs vårdnadshavares 

samtycke för att inhämta material särskilt vid etisk känslig karaktär och försiktighet bör 

iakttas (Vetenskapsrådet, 2002). 
 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagare i studien inte skall kunna identifieras av externa 

läsare samt  att personuppgifter ej används i någon del av denna undersökning. Vidare ska 

insamlat material förvaras på ett säkert sätt så obehöriga ej kan ta del av detta. Mina deltagare 

har genom hela undersökningen förblivit  anonyma samt all material har efter bearbetning 

förstörts (Ejlertsson, 2005:30). 
 

Nyttjandekravet innebär att all data som samlats in av eller om enskilda individer endast får 

användas för det ändamål som undersökningen syftade till samt att enkätsvaren ej används i 

annat  sammanhang  än  det  som  utlovades.  Data  som  insamlats  genom  enkäter  i  denna 

undersökning har endast använts i studiens  ändamål, ej heller har material utlånats eller 

använts för icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002). 
 

3:10 Utvärdering av enkäten 
 

 
I efterhand hade man för att minska svarsbortfallet på 47,34%   kunnat dela ut enkäten på 

Luleå tekniska universitet under föreläsningar i stället för att dela ut den via email. Fördelen 

med denna metod är att flera  hade kunnat få informationen muntligt och därmed hade vi 

kunnat besvara på frågor rörande enkätfrågorna.  Nackdelen är att respondenterna skulle ha 

upplevt att det inte var frivillig att delta i undersökningen. 
 

När vi genomförde kodningen visade sig att några frågor inte fungerat som de var tänkt trots 

två genomförda pilotstudier där synpunkter som framkommit åtgärdats. 
 

 

     
 

26 
 

     
 

     



 
 

Fråga 3:8 ” Om du bor i Luleå kommun, hur ser du på att stanna kvar i kommunen efter 

avslutad utbildning”? ( Om du bor utanför Luleå hoppa över frågan). Fråga 3:9 ”Om du är 

bosatt utanför Luleå  kommun, hur ser du på att bosätta dig i kommunen efter avslutad 

utbildning”? (Om du är bosatt i Luleå  kommun, hoppa över frågan). Här har många haft 

problem att fylla i korrekt. Tillsammans har 186 svarat  vilket innebär att 28 har svarat fel 

eftersom det var 158 deltagare totalt. Resultatet kommer inte att redovisas då det inte ger en 

rättvis bild. 
 

Fråga 3:6 ” Hur ser dina planer ut efter avslutad utbildning”? Här finns fasta svarsalternativ 

att välja men många har fyllt i ”annat” och specificerat svar i textrutan svar som passade in i 

våra förvalda alternativ. Dock hade vi kunnat lägga till ett dubbelt svarsalternativ nämligen 

”söka arbete i Luleå och på annan ort”. 
 

4 Resultat 

I denna del redovisas resultatet av det insamlade materialet som studien bygger på. Först 

kommer  studenternas  bakgrund,  framtidsplaner,  syn  på  arbetsgivare,  attityd  till  arbete, 

arbetstillfredsställelse samt studenternas syn på Luleå kommun att lyftas fram. För att det ska 

vara lättare för läsaren förs parallellt en  analys av den sammantagna bilden med stöd av 

tidigare  forskning.  Detta  resultat  kommer  inte  att  generaliseras  till  att  gälla  studenter  i 

allmänhet, vilket aldrig varit min avsikt. När studenter framöver nämns så menas studenterna 

som ingått i denna undersökning. 
 

4:1 Bakgrund 
 

 
Av 300 utskick till studenter valde 158 personer att besvara den vilket ger en svarsfrekvens på 

52,6%. Av  deltagarna  är  53,2%  män  och  46,8%  kvinnor.  Av  studenterna  som  deltog  i 

undersökningen  visade sig att majoriteten tillhör åldersgruppen 20-25 år. Andelen som är 

äldre, alltså 26-30 år är mindre 25,9%. Andelen studenter som besvarat enkäten redovisas i 

diagrammet nedanför. 
 

Diagram 1. Områden som de svarande studerar inom. 
 

Civilingenjör         35.03 %        
Högskoleingenjör         1.91 %        

Övrig teknisk utbildning         7.01 %        
Ekonomi         7.64 %        

Hälsovetenskap         26.11 %        
Lärare         5.10 %        
Media         11.46 %        

Musik och Teater         2.55 %        
Samhällsvetenskap         3.18         

 
 

Som diagrammet visar är det en snedfördelning mellan programmen. Den största gruppen är 

civilingenjörer  och  studenter  från  hälsovetenskap  utbildningen.  Varför  spridningen  är  så 
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ojämn mellan programmen är svårt att säga eftersom datorn utförde ett slumpmässigt urval av 

300 studenter.    
 

 
4:2 Studenternas inträde till arbetslivet 

 

 
När det gäller vad studenterna har för framtidsplaner svarade de allra flesta att de tänker söka 

sig ut på arbetsmarknaden. Endast 4,5 % av de nuvarande studenterna tänker studera vidare 

efter avslutad utbildning. 
 

Diagram 2. Studenternas framtidsplaner efter avslutad utbildning. 
 

Studera vidare         4.52 %        
Söka arbete i Luleå         24.52 %        

Söka arbete på annan ort         50.97 %        
Annat (specificera nedan)         20.00 %        

   
  

 

Av studenterna tänker 24,5 % av studenterna söka arbete i Luleå kommun, 51 % tänker söka 

arbete på annan ort och 20 % hade svarat annat. I rutan som studenterna fick specificera så 

hade många skrivit att de tänkt söka arbete i Luleå kommun och på annan ort. 
 

Diagram 3. Studenternas möjligheter att få ett arbete 
 

 Goda möjligheter 
 

     69.43 %    

 Måttliga möjligheter 
 

     22.93 %    

 Små möjligheter 
 

     7.64 %    
 

 
 

När det gäller vad studenterna tror om sina möjligheter att få ett arbete efter avslutade studier 

svarade hela 69,4 % att de har goda möjligheter att få ett arbete, 22,9% anser sig ha måttliga 

möjligheter och endast 7,6 % tror sig ha små möjligheter att få ett arbete. 
 

Diagram 4. Sektor som studenterna helst vill arbeta inom 

 
Kommunal           5.10 %        

 Statlig              3.18 %       

 Landsting             10.19 %        

 Privat          42.68 %        

Har ingen betydelse         38.85 %        
     

 

 

På frågan inom vilken sektor studenterna helst vill arbeta inom svarade drygt 42,7% att de vill 

arbeta inom den privata sektorn, 10,2% vill arbeta för landstinget, 3,2 % vill arbeta statligt, 
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5,1 % vill arbeta kommunalt och hela 38,9% har det ingen betydelse för vilken sektor man vill 

söka arbete inom. 
 

Diagram 5. Studenternas förväntade ingångslön när de börjar arbeta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

Resultatet visar att studenterna förväntar sig en ingångslön från 14 000-40 000 kronor/ mån 

när de kommer  ut på arbetsmarknaden. Flertalet har valt att lägga sig på 20 000- 30 000 

kronor/mån.  Nästan  23  %  förväntar  sig  en  lön  på  26 000  kronor/mån.  Endast  ett  fåtal 

studenter skulle kunna ta ett arbete som ger  14 000- 20 000 kronor/mån. Även några få 

förväntar sig en ingångslön över 30 000 kronor/mån och uppåt.   
 

Att studenterna anser att ingångslönen inte är så viktigt tolkar jag som att det är en långsiktig 

fördel för arbetsgivare. Egenskaper som trivsel, stimulerande arbetsuppgifter och 

kompetensutvecklingsmöjligheter värderas högt. Det ger Luleå kommun en fördel eftersom 

kommunen  inte  kan  konkurera  lönemässigt  med  andra  arbetsgivare.  Det  innebär  att  om 

kommunen erbjuder studenterna arbete i form av kunskap och kompetensutveckling så skapar 

de egenskaper som studenterna vill ha och som gör att de kommer att trivas hos dem. 
 

Precis som Berglunds och Schedin (2009:244–245) studie visar, att när individer får välja 

vilken sektor de  helst vill arbeta inom så väljer de den privata sektorn före den offentliga 

sektorn.  Det  stämmer  in  på   resultatet  när  studenterna  får  möjlighet  att  välja  vilken 

arbetsgivare de helst vill ha. Endast 5,1 % vill arbeta inom den kommunala sektorn.  Detta 

kan  bero  till  stor  del  på  att  studenterna  uppfattar  kommunen  som  trög,  stor,  stel  och 

byråkratisk. Andra orsaker kan vara att studenterna inte vill ”måla in sig i ett hörn” utan ha 

kvar valmöjligheten vara fria och självständiga så att det inte får konsekvenser längre fram 

(Fürth, 2002:51). 
 

Denna  värdering  och  attityd  till  att  inte  vilja  arbeta  inom  den  offentliga  sektorn  kan 

studenterna ha byggt upp genom individer i deras omgivning. Forskning visar att generation y 

lyssnar på vad deras sociala nätverk har att säga. Rykten sprids via olika informationskanaler 

om vilka arbetsgivare, arbeten eller arbetsplatser som är bra och vilka som är dåliga samt i 

vilken mån arbetsplatsen eller arbetet passar in på deras egna önskemål. Om en organisation 
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har låg lojalitet bland sina medarbetare är det av vikt att man arbetar med sitt rykte på 

arbetsmarknaden (Parment, 2008:228). 
 

 
4:3 Studenternas syn på arbetsgivare 

Diagram 6. Faktorer som studenterna anser är viktiga hos en arbetsgivare. De fick kryssa i 5 

alternativ i de förvalda alternativen 
 

Karriär och utvecklingsmöjligheter 62.03 % 
Trivsel på arbetsplatsen 76.58 % 

God relation mellan arbetskamrater 68.99 % 

Bra chef 43.04 % 

Självständigt arbete 14.56 % 

Flexibla arbetstider 14.56 % 

Lång semester 1.90 % 

Hög lön 24.68 % 

Stimulerande arbetsuppgifter 72.15 % 

God arbetsmiljö 32.28 % 

Goda friskvårdsmöjligheter 9.49 % 

Närhet till arbetsplatsen 15.82 % 

Förmåner (bil, telefon etc.) 4.43 % 

Möjligheter att påverka arbetet 35.44 % 

Trygga anställningsförhållanden 31.65 % 

Annat (specificera nedan) 0.63 % 

De egenskaper som studenterna anser är viktiga i ett arbete är trivsel på arbetsplatsen som 

76,6 % anser vara den viktigaste faktorn i ett arbete. Vidare var stimulerande arbetsuppgifter, 

god relation mellan arbetskamraterna, karriärs- och utvecklingsmöjligheter och att ha en bra 

chef, bland de topp fem  egenskaperna. Faktorer som studenterna anser mindre viktiga är 

förmåner som exempelvis bil och telefoner, lång semester och goda friskvårdsmöjligheter. 

 
En av enkätfrågorna innehöll en skrivfråga där studenterna själva fick skriva hur de definierar 

en bra chef.  Resultatet visar att studenterna anser i stor utsträckning att en chef ska vara 

lyhörd, tydlig och rak. Han  skall även i sin roll som chef coacha, stötta och motivera sina 

anställda till att ta egna initiativ. Vikten av socialkompetens har framhållits och många är av 

den åsikten att chefen skall vara rak, rättvis och hård om  situationen kräver detta. En chef 

skall även kunna ta tag i problem och konflikter som uppstår. Chefen skall verka och agera 

utifrån organisationen och personalens bästa. Han ska kunna ge och ta negativ och positiv 

feedback till sina medarbetare och vise versa. Han ska inte bara var chef utan även vara en bra 

ledare  som  lyssnar  och  förstår  sina  medarbetare.  Resultatet  visar  även  att  studenterna 

värdesätter att chefen är en i gruppen med en tydlig roll och som har empati. 
 

En bra chef kom på femte plats när studenterna fick ange egenskaper som är viktiga hos en 

arbetsgivare.   Anställda  som  är  nöjda  och  har  förtroende  för  chefen  skapar  attraktiva 

arbetsplatser.  Luleå  kommun  arbetar  i  nuläget  men  chefs-  och  ledarskaps  frågor  för  att 

kommunen i framtiden skall bli känd som en bra arbetsgivare (Luleå kommun, 2012). Detta 
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tolkas som att kommunen är en bit på väg vad gäller att tillmötesgå studenternas krav på en 

bra  arbetsgivare.  En ny generation är på väg att ta över arbetet efter 40-talisterna, vilket 

innebär att även värderingar till själva arbetet håller på att förändras. Svenska 

kommunalarbetarförbundet (2012) är inne på att arbetsgivarna måste framstå som attraktiva 

och anpassa sig  till den nya generationens krav för att få nya medarbetare som täcker upp 

babyboomens generationsutträde  från arbetsmarknaden samtidigt, som de får medarbetare 

som skall stanna kvar. 
 

4:4 Jämförelse mellan attityder till arbete 

I denna undersökning har en förenkling av Berglunds (2001:89) attityder till arbete använts 

och kopplats ihop med en annan dimension i analysen där de egenskaper studenterna ansåg 

som viktigast hos en  arbetsgivare används. De olika faktorerna är rangordnade i fallande 

ordning med början av den med högsta procent osv. Varför detta valdes är för att undersöka 

vilken attityd studenterna har till arbete, samt vilken attityd som är mindre framträdande. Att 

studenterna inte har ett arbete utan befinner sig i utbildningsfasen  gör att det inte går att 

undersöka det Berglund (2001) pratar om angående hierarki och lojalitet mot sin arbetsgivare. 

Nedan presanteras studenternas attityd till arbete relaterade till Berglunds (2001) fyra attityder 

till  arbete. Attityd 1 = altrustiska attityden, attityd 2 = instrumentella attityden, attityd 3= 

individualistiska  attityden  och  attityd  4  =  materialistiska  attityden.  I  den  högra  spalten 

rangordnas attityderna och i det fallande fältet rangordnas egenskaper som studenterna anser 

är viktiga hos en arbetsgivare. 
 

Diagram 7 Studenternas attityder relaterade till Berglund (2001) fyra attityder 
 

     Attityd 1   Attityd 2    Attityd 3   Attityd 4   

Simulerande arbetsuppgifter             X        

Trivsel på arbetsplatsen             X        

Goda relationer mellan arbetskamrater   X                  

Karriär och utvecklingsmöjligheter                  X   

Bra chef             X        

Möjlighet att påverka arbetet             X        

God arbetsmiljö             X        

Trygga anställningsförhållanden   X                  

Hög lön                  X   

Närhet till arbetsplats        X             

Flexibla arbetstider             X        

Självständigt arbete             X        

Goda friskvårdsmöjligheter        X             

Förmåner        X             

Lång semester        X             

     
 

Enligt Berglund (2001:59) speglar dessa attityder anledningen till varför vi arbetar. Berglund 

(2001) menar att den materialistiska attityden står för hög lön och karriärsmöjligheter. I den 
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instrumentella attityden ser man arbetet bara som ett verktyg till att tjäna pengar. I den 

altrustiska attityden är drivmotorn trygghet, bra arbetskamrater och slutligen den 

individualistiska  attityden  betonar  man  vikten  av  självförverkligande  och  stimulerande 

arbetsuppgifter. 
 

Det går att utläsa att studenterna har en övervägande individualistisk attityd till arbetet vilket 

även Berglund  (2001:94,96) anser är den vanligaste attityden i Sverige. Enligt Berglund 

(2001:59)   är   denna   attityd   även   vanligast   i   arbetarklassen.   Därefter   kommer   den 

instrumentella  attityden  som  återfinns  hos  lågutbildade  industriarbetare  men  även  bland 

arbetare  som  värdesätter  trivsel  framför  arbetsuppgifters  betydelse  (Berglund,  2001:59). 

Slutligen visar resultatet på att ett fåtal har den materialistiska attityden. 
 

Att sedan studenterna har en individualistisk inställning till arbetet och vill ha personlig 

utveckling stämmer väl in på studenternas attityd till vad som är viktiga faktorer i ett arbete. 

Att inte studenterna inte vill ha altruistisk attityd tyder jag som att studenterna inte vill ha ett 

arbete som är till nytta för andra och samhället, vilket kommunen i huvudsak har och kommer 

framöver att vara i behov av. 
 

Sammanfattningsvis går det att utskilja att resultatet från enkätundersökningen går i samma 

linje som  Berglund (2001) anser är den vanligaste attityden i Sverige. Detta skulle kunna 

tolkas att studenter redan har en attityd till arbete trots dem fortfarande studerar. Att det är så 

kan bero på att studenter har erfarenheter  genom vikariat och att attityden till arbetet finns 

med sedan tidigare. 
 

Studenterna prioriterade i stor utsträckning att de föredrar stimulerande arbetsuppgifter, trivsel 

och god relation mellan arbetskamraterna i stället för hög lön, vilket jag tolkat som Hertzbergs 

(1959)   beskriver   i   tvåfaktorteori,   att   studenterna   väljer   motivationsfaktorer   framför 

hygienfaktorer. Dock är det relevant att de flesta studenter ville ha en ingångslön på 26 000 

kronor vilket då blir en individuell bedömning om vad som är låg respektive hög lön. 
 

Åsikter om vad ett bra arbete ska innehålla och vad som motiverar och driver en individ är 

olika beroende  på vem man frågar men enligt studenterna visar resultatet att stimulerande 

arbetsuppgifter och trivsel är det viktigaste. När jag vände på Hertzberg (1959) tvåfaktorteori 

och gjorde en egen tolkning av den framkom det  att arbetstagare värderar i det stora hela 

samma faktorer som studenterna (modell för attraktiv arbetsplats, 1:2 och 1:3). I diagrammet 

nedan presenteras en sammanställning av de bådas attityder till ett attraktivt arbete. Modellen 

består av två kategorier arbetare och studenter. Varje kategori beskriver attraktiva faktorer 

som gör att arbetare och studenter känner arbetstillfredställelse. 
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Figur 1:4 Jämförelse mellan vad studenter respektive arbetstagare anser ett attraktivt arbete 

innehåller för egenskaper. 
 

 
 

När man tittar på de olika staplarna ser man att skillnaden mellan studenter och arbetstagare 

inte skiljer sig i någon större utsträckning då det gäller vilka värderingar man har till att ett 

arbete skall vara attraktivt.  Stimulerande arbetsuppgifter värderas högst när studenterna får 

avgöra faktorer som är viktiga i ett arbete. Många vill även ha karriär- och 

utvecklingsmöjligheter. Vad som anses som stimulerande arbetsuppgifter beror på vilken 

erfarenhet och värdering man har sedan tidigare. Dessa är olika från individ till individ. 
 

Egenskaper som studenterna anser att chefen ska ha är tydlig, rak och lyhörd. Chefen ska även 

kunna ge och ta positiv och negativ kritik. Vid konflikter ska chefen kunna ta tag i problemet 

och agera utifrån personalens  bästa. Chefen ska även coacha och stötta samt ge feedback. 

Dock går studenternas åsikter isär när vissa anser att chefen ska vara hård medan andra tycker 

att ledarskapet ska präglas av vänskap. 
 

Trygg anställningsform är faktorer som studenterna kopplar samman med Luleå kommun. 

Nästan 40 % av  studenterna anser att vilken sektor man arbetar inom har ingen betydelse. 

Detta möjliggör för arbetsgivaren  att kunna rekrytera attraktiv och kompetent arbetskraft. 

Intressanta  arbetsuppgifter,  goda  arbetskamrater   och  utvecklingsmöjligheter  är  viktiga 

egenskaper  som  arbetstagare  redan  har  på  sitt  arbete.  Faktorer   som  dessa  attraherar 

arbetstagare på arbetsplatsen. Ansvar och erkännande är egenskaper som arbetstagarna vill ha. 
 

De vill även ha chefer som stöttar och engagerar sig i personalen. Flexibla arbeten med många 

omväxlande arbetsuppgifter. Organisationen ska tillhandahålla med karriär och 

utvecklingsmöjligheter. Arbetet skall vara självständigt och utmanande och chefen ska stötta 

vid problem. Dessa egenskaper har arbetsgivare i dag när arbetstagare blir tillfrågade. Denna 

bild stämmer väl in på faktorer som studenterna förväntar sig av en arbetsgivare, stimulerande 

arbetsuppgifter, trivsel, personligutveckling och  goda arbetskamrater. Dessa egenskaper har 

redan många arbetsplatser. Här är det viktigt att arbetsgivaren framhåller dessa egenskaper när 
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de rekryterar attraktiv personal till sin attraktiva arbetsplats. Både arbetare och studenter 

ansåg att det var viktigt att chefer ger feedback. Detta är enligt Hertzberg (1959) för att de 

anställda  ska  känna   motivationen   och  arbetstillfredställelsen.  Detta  bör  arbetsgivaren 

uppmärksamma, när arbetsgivaren uppfyller detta krav så tillgodoser denne arbetarens behov. 

När  studenterna  associerade  bilden  av  Luleå  kommun  som  arbetsgivare  är  bilden  att  de 

erbjuder anställningstrygghet, god trivsel, möjlighet till karriär  och kompetens möjligheter 

stärker  bilden  av  att  Luleå  kommun  inte  har  några  problem  att  rekrytera  studenter  som 

potentiell arbetskraft. 
 

Som modellen (attraktiv arbetsplats 1:2 och 1:3) visar vill studenterna ha en bra chef medan 

arbetarna vill ha en tydlig ledning och bra policy. Detta stämmer väl in på arbetsvillkoren och 

arbetstryggheten som enligt Hertzberg (1959) ä viktiga faktorer för att vi ska trivas på arbetet. 

Något som studenterna samt arbetarna även  anser som viktiga faktorer i ett arbete är även 

skälig lön och intressanta arbetsuppgifter. 
 

Studenterna och  arbetarna  anser  att  personlig  utveckling  samt  utvecklingsmöjligheter  är 

viktiga  faktorer  för  att  man  ska  trivas  på  arbetet.  Hertzberg  (1959)  menar  att  individer 

motiveras att prestera bra när de trivs på arbetsplatsen. Att dessa egenskaper kommer före hög 

lön tolkas som att trivsel i arbetet uppnås i ett långsiktigt perspektiv. Har däremot studenterna 

två arbeten med ungefär likvärdiga arbetsuppgifter skulle nog  de flesta välja arbetet med 

högst lön för att möjligöra sin önskvärda levnadsstandard. 
 

Att bli uppmärksammad för sina arbetsprestationer anser studenterna är viktiga egenskaper 

som en chef skall ha. Studenterna vill att chefen skall ge positiv och negativ feedback till sina 

medarbetare. Chefen skall även  stötta och motivera sina anställda att ta egna initiativ och 

ansvar. 
 

Både studenterna och arbetstagarna vill kunna påverka och ha inflytande i arbetet och ta eget 

ansvar. Eftersom  studenterna kommer att vara nya på arbetsmarknaden när de tar examen 

kommer de kanske inte att ha  samma behov av delaktighet i arbetet som arbetstagare som 

arbetat en längre tid. Företagets policy, värderingar och riktlinjer skapar positiva attityder hos 

arbetstagarna vilket i sin tur leder till motiverade arbetstagare. 
 

Studenter som söker ett arbete uppskattar och väljer att arbeta hos en arbetsgivare om denne 

har  känslan  att  arbetet  är  intressant  och  utvecklande.  En  annan  viktig  egenskap  som 

studenterna värderar högt är den sociala interaktionen som ett arbete medför och kan bidra 

med ett motiv till varför studenterna vill arbeta där. 
 

Har  man  trivsel  och  gott  arbetsklimat  mellan  medarbetare  och  chefer  medför  det  att 

studenterna upplever arbetstillfredställelse och deras missnöje är lågt. Viktigt att påpeka är att 

individer  är  olika  och  har  inte  samma  åsikter  om  vilken  typ  av  arbete  som  innehåller 

intressanta arbetsuppgifter. För att studenterna  ska anse att arbetet ger arbetstillfredställelse 

och motivation krävs att det finns karriärsmöjligheter,  stimulerande arbetsuppgifter, goda 

relationer mellan medarbetarna och chefer. För att kunna besvara den  komplexa frågan om 

vad som motiverar studenterna till arbete, deras kompetens och värderingar kring vad  som 

skapar arbetstillfredställelse måste varje individ och arbetsförhållanden granskas ytterligare 

eftersom detta skiljer sig mellan individer. 
 

     
 

34 
 

     
 

     



Resultatet pekar  på  att  modellen  (attraktiv  arbetsplats,  1:2  och  1:3)  är  generaliserbar  på 

studenterna som medverkat i undersökningen. Vid en jämförelse med Hertzberg (1959) och 

min  modell  kan  man  utläsa  att  arbetare  och  studenters  krav  på  arbete  omfattas  i  bägge 

modellerna. Modellen stämmer även överrens  med  det som litteratur och tidigare studier 

identifierat  som  attraktivt  arbete.  Genom  det  empiriska  skapandet  har  jag  bidragit  med 

kunskap om vad arbetare och studenter anser som attraktiv arbetsplats. 
 

4:5 Arbetstillfredsställelse mellan generationer 
 

 
Hertzberg (1959) menar att de faktorer som ger individen arbetstillfredsställelse är ansvar och 

kompetensutveckling. Dessa faktorer kallas ”motivations faktorer”. Här får individen en inre 

stimulans till arbetet vilket även generation y anser som viktiga egenskaper i ett arbete. De 

vill gärna ta ansvar i arbetet  men ha friheten att bestämma när dessa ska utföras vilket 

stämmer väl in på studenterna i denna undersökning. 
 

Resultatet visar att anställningstrygghet och möjlighet till kompetens utveckling var viktiga 

faktorer för  studenterna. Dagens generation ställer högre krav på att arbetet är till för att 

förverkliga sig själva, ge  förtjänst och ge en personlig vinning samtidigt som de är mindre 

lojala  till  arbetsgivaren.  Detta  skiljer  sig  från  tidigare  generationer  som  ser  arbetet  som 

försörjningsplikt och att arbetet gör en till en god medborgare som respekterar arbetsgivarens 

vilja fast man inte samtycker med arbetsgivarens mål. För dagens generation  är detta en 

omöjlighet  eftersom  de  anser  att  byte  av  arbetsgivare  inte  är  något  problem  då  dagens 

samhälle är full av möjligheter. När studenterna själva fick beskriva de fem egenskaperna som 

de  ansåg  som   viktigast  hos  en  arbetsgivare  så  stämde  resultatet  med  den  vanligaste 

beskrivningen av generation y i litteraturen. 
 

Studenterna i undersökningen anser kommunen som trög, stel och byråkratisk men de strävar 

efter ett arbete som har karriär- och utvecklingsmöjligheter. Det finns dessutom skillnader i 

utbildningar  som  studenterna  snart  har  avklarat,  vilket  gör  att  de  har  valmöjligheter  att 

bestämma inom vilken sektor de vill arbeta  inom  precis som Parment (2008:216) anser att 

generation y har genom att de är snabba på att byta arbetsgivare om de inte är tillfredsställda 

med arbetsuppgifterna eller utvecklingsmöjligheter. 
 

Litterturen hävdar att individer ständigt strävar efter ny kunskap och snabb karriär men denna 

bild  stämmer  bättre  in  på  baby  boomers  generation  eftersom  y  generationen  hellre  vill 

utvecklas i sitt arbete. Andra skillnader mellan generationerna är att globaliseringen medför 

att organisationer ställer andra krav på arbete  och prestationer av sina medarbetare nu än 

tidigare. Litteraturen beskriver att generationerna skiljer sig genom att de ställer andra krav på 

arbetsgivarna  men  även  att  organisationerna  ställer  andra  krav  på  dem.  Samhället  i  dag 

präglas  av  ”ett  individuellt  ansvar  att  göra rätt  för  sig”  vilket  har  likheter  med  tidigare 

generationer. 
 

I  litteraturen  beskrivs  generation  y  och  dess  önskemål  på  arbete  genom  ett  frekvent 

återkommande värdeord som att den generationen är ifrågasättande, rörliga och vill ha snabb 

feedback, tydligt ledarskap,  personlig utveckling och utmaningar. Vidare är de krävande, 

illojala och ombytliga. Personligutveckling och självförverkligande är generations y:s bild av 
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hur  ett  arbete  skall  kännas.  Dessa  känslor  genererar  att  uttrycka  vår  ståndpunkt  och 

värderingar om ett arbete är positivt eller negativt (Angelöw, 1991). Generation y:s attityd och 

vilja är att chefen ska vara rak och behandla dem rättvist.  De vill ha tydliga mål men ansvara 

själva över att nå dessa. Nio till femarbeten vill de  helst inte ha och att arbete kan utföras 

utanför arbetsplatsen ser det inte som ett hinder (Lönn och  Olofsson1997:8). Dagens unga 

anser även att ledarskap och snabb feedback är nödvändigt tolkas som att generation y vill ha 

mer personlig relation med sin arbetsgivare än baby boomens generation (Fürth, 2002:61). 
 

Fürth (2002:18) menar att studien av unga är värdefull för arbetsgivare eftersom kunskapen 

om den  framtida medarbetarens nya värderingar och attityder till arbete har förändrats på 

grund  av  den  nya  generationens  individualisering  och  samhällets  globalisering.  Denna 

information anser Berglund (201:149)  är viktigt när attityden till organisationen avgör om 

arbetet är tillfredställande eller inte. Anser den nya generationen arbetet som tråkigt kommer 

de att söka sig till annat arbete. 
 

 
Enligt  Fürth   (2002:115)   vill   den   nya   generationen   ha   ett   arbete   med   intressanta 

arbetsuppgifter, goda  och  trevliga arbetskamrater,  anställningstrygghet och 

kompetensutveckling   (2002:111).   Enligt   Parment   (2008:216)   vill   de   även   ha   goda 

utvecklingsmöjligheter. Det som undersökningen visar är just att denna attityd till arbete har 

studenterna  visat  utifrån  resultatet  av  enkäten.  De  anser  att  arbetsuppgifterna  skall  vara 

intressanta. Man  vill ha anställningstrygghet och möjlighet till karriär och 

utvecklingsmöjligheter i sitt arbete. 
 

Resultatet visade även att som Hertzberg (1959) sa, att medarbetarens arbetsinnehåll inte 

behöver ändras och förenklas snarare behöver arbetet utvecklas så att medarbetarna är nöjda 

och motiverade vilket leder till  att de presterar bättre. Detta gynnar både medarbetare och 

organisation  eftersom  generation  y  stannar  kvar  längre  på  arbetsplatsen  när  de  upplever 

trivsel. 
 

4:6 Studenternas attityd till Luleå kommun 
 

 
Endast 10,9 % kände till Luleå kommuns värdegrund och 89,1% visste inte vad den innehöll. 

34 % av studenterna ansåg att Luleå kommun kan erbjuda dem ett arbete som passar deras 

utbildning, 40,4  % ansåg att kommunen inte hade ett arbete som passade dem och 25,6 % 

hade svarat ”vet ej”. Endast 19,7 % av studenterna hade haft Luleå kommun som arbetsgivare 

medan 80,3% inte hade någon erfarenhet av dem som arbetsgivare. 
 

I figuren nedan visas en sammanställning av studenternas uppfattning av positiva respektive 

negativa faktorer som de anser att Luleå kommun som arbetsgivare har. Denna fråga var en 

öppen fråga där de själva fick fylla i faktorer de tyckte stämde överens med deras attityd till 

kommunen. 
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Diagram 7. Studenters positiva respektive negativa faktorer av kommunen. 
 

          
 

 
     

     

     

Anställnings trygghet    Dålig lön      

 Möjlighet till kompetensutveckling   Långa beslutsvägar på grund av byråkrati      

 Bra arbetstider    Brist på förmåner      

 Värderar yrkeskompetens   Brist på karriärsmöjligheter      

 God trivsel   Stor organisation      

 God arbetsmiljö   Stel organisation      

 Karriärsmöjligheter     Trög organisation      

 Goda möjligheter till intern förflyttning   Brist på utvecklingsmöjligheter      

 Vårdyrket har högre lön än landstinget             

   
  

 

Analysen av den öppna frågan vilka positiva respektive negativa faktorer som studenterna ser 

hos kommunen är främst att de anser att den ger dålig lön och har ständiga besparingar.  Även 

Hertzberg (1959) diskuterar lönens betydelse i tvåfaktorteori. Han menar att lönens betydelse 

bara är en kortsiktig motivation för medarbetaren och att lönen bara bidrar med att undvika 

missnöje. Även Svensk näringslivs (2008) studie  diskuterar lönens betydelse för dagens 

ungdomar. Deras resultat visar att hög lön har stor betydelse för dagens ungdomar eftersom de 

är vana vid snabba belöningar. Dock visar denna undersökning att endast 24.7 % anser att hög 

lön är en viktig faktor och har stor betydelse i arbetet. 
 

Ytterligare negativa faktorer som studenterna anser att kommunen har är att den är stor, stel 

och  att  den   saknar  utvecklings-  och  karriärs  möjligheter.  Tittar  man  på  de  positiva 

egenskaperna som studenterna tror att kommunen kan erbjuda så svarade de övervägande att 

anställningstrygghet, möjlighet till kompetens  och karriärsutveckling. Detta är intressant då 

studenterna själva får definiera negativa faktorer så värderas dessa faktorer både som positiva 

och negativa faktorer. 
 

Att de flesta studenter anser att kommunen kan erbjuda anställningstrygghet är 

anmärkningsvärt med tanke på att Angelöw (1991) menar att organisationsförändringar som 

medfört  nedskärningar  och  minskad  budget  i  många  sektorer.  Även  Lönn  och  Olofsson 

(1997:21) menar att det  råder turbulens på arbetsmarknaden, speciellt inom den offentliga 

sektorn som har ekonomiska problem till exempel. 
 

Merparten av studenterna anser att kommunen är trög och byråkratisk. Detta tolkas som att 

studenterna har förutfattade meningar om kommunen eftersom endast 19,7%  av studenterna 

hade haft kommunen som arbetsgivare tidigare. En uppfattning varför det är så kan bero på att 

studenterna enbart relaterar sin attityd utifrån vad som skrivs och debatteras flitigt i media. Att 

den offentliga sektorn ses som oattraktiv kan bero på att studenterna har just den attityden att 
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kommunen är stor, stel och byråkratisk vilket de associerar till negativa egenskaper och gör 

att de drar sig för att söka sig till den sektorn. 
 

Övervägande majoritet 42,3 % anser att kommunen inte har ett arbete som passar deras 

utbildning.  Här  verkar  det  som  att  studenterna  inte  har  tagit  reda  på  vilka  arbeten  som 

kommunen kan erbjuda dem.  Relativt få hade angett att de skulle flytta utomlands, eller 

studera internationellt och att det kunde vara en  orsak till att de väljer att inte arbeta inom 

Luleå kommun. Många hade även svarat att de inte” kände till  och saknade kunskap om 

kommunen, har för lite erfarenhet, ingen uppfattning, har dålig koll på Luleå kommun, vet ej 

och ej insatt”. Även svar som ”finns inte arbete inom min sektor, jag har studerat till 

produktutvecklare och det är nog inte kommunen i behov utav samt att det skulle vara tråkigt 

i längden” var svar som studenterna angett som skäl för att inte besvara frågan. 
 

Majoriteten av ord som denna öppna fråga använde sig av visar att studenterna ser fler 

positiva och fler fördelar än negativa ord och nackdelar till att tänka sig att börja arbeta inom 

den offentliga sektorn. 
 

En tendens finns att studenternas bild av kommunen främst bildats genom vänner, bekanta 

och släktingar. Denna attityd byggs upp enligt Angelöw och Jonnson i tidiga år (2000:172). 

Enligt Parament (2008) är dagens ungdomar mer umgängesvana med breda sociala nätverk 

både privat, på fritiden och genom virtuella sammanhang än tidigare generationer. Detta gör 

att de kommer i kontakt med mycket information och kunskap om ett företag, myndighet eller 

andra  viktiga  egenskaper  som  arbetsgivare  har  svårt  att  påverka  (Parament,  2008:38). 

Studenternas syn på kommunen och deras ståndpunkter kan delvis bero på den negativa bild 

som sker i massmedia bland vissa yrkesgrupper. Negativa skrivelser påverkar vår attityd om 

vad dessa  skrivelser påverkar vår attityd om vad vi tycker, om nedskärningar, stress och 

personal som inte mår bra. Dessa skrivelser förstärker vår negativa bild av organisationen. Att 

ändra denna bild kan vara svårt men dock inte omöjlig. 
 

Endast 10,1 % kände till Luleå kommuns värdegrund, enligt Fürth (2002: 114) skall en 

organisation skapa tydliga visioner och personalpolicy som genomsyrar hela organisationen 

för  att  skapa  lojala  medarbetare  som  stannar  kvar  längre  i  organisationen  genom  att  de 

upplever arbetsgemenskap. 
 

Hertzberg  (1959)  beskriver  hygien  och  motivationsfaktorerna  som  en  spegling  av  vad 

medarbetarna   vill  ha  ut  av  sitt  arbete.  Ansvariga  på  Luleå  kommun  bör  skapa  en 

arbetssituation  som  arbetstagarna  upplever  som  stimulerande  och  utvecklande.  Hertzberg 

(1959) nämner utbildning och kurser som ett verktyg för arbetsgivarna att förbättra relationen 

mellan sina anställda. Detta är något som studenterna anser är viktiga egenskaper i ett arbete. 

Att sedan belöning och prestation hänger samman inte är något nytt dock har det betydelse för 

vilka värderingar och förväntningar arbetstagaren har. Men däremot känner nog de flesta att 

en löneförhöjning är en visad uppskattning från arbetsgivaren att man utför ett bra jobb 

(Hertzberg, 1959:117). 
 

För att en arbetsgivare skall kunna rekrytera och attrahera dagens generation y krävs att 

arbetssökande känner att arbetsplatsen är unik och upplever gemenskap med företaget. För att 

skapa detta krävs att  arbetsgivaren redan vid rekrytering söker personer som lever upp till 
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företagets policy  samt  att  arbetsgivaren  förmedlar  samma  värderingar  och  visioner  som 

företaget utstrålar. Fürth menar att arbetsgivaren” måste leva som de lär” (2002:114). Detta 

bör arbetsgivarna ha i åtanke när han ska fylla hålen efter baby boomers generation som inom 

kort lämnar arbetsmarknaden och på så sätt undvika arbetskraftbrist. 
 

5 Slutsatser 
 

 
Syftet med uppsatsen är att få en ökad förståelse för studenters upplevelser och förväntningar 

på  arbetslivet  och  på  framtida  arbetsgivare,  samt  vad  arbetslivet  de  värderar  högst  hos 

densamme. Utgångspunkten var  att titta på hur deras motivation, värderingar och attityder 

uppkom.  Även  hur  studenternas  attityd  har  förändrats  vad  gäller  tidigare  generationers 

arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse. Som jämförelse med studenterna har jag använt 

mig av relevant litteratur som konstaterar skillnader mellan generationer. 
 

Min undersökning  bidrar  men  två  viktiga  komplement  till  forskningsområdet.  Av  skilda 

kunskaper  uppkommer  en  ny  helhet,  unik  situation  och  kunskapsinnehåll  som  gör  nya 

fruktbara möjligheter till fortsatta studier. Jag har förenklat och vidareutvecklat två befintliga 

teorier, Berglunds (2001) attityder till arbete samt Hertzberg (1959) tvåfaktorteori. Genom att 

förenkla Berglunds (2001) teori visad resultatet i denna undersökning att studenterna har den 

individualistiska  attityden  till  arbetet  samt  att  de  värdesätter  trivsel  samt  stimulerande 

arbetsuppgifter. I den andra förenklade modellen av Hertzberg (1959) visade resultatet att 

organisationer  som  vill  framstå  som  attraktiva  arbetsgivare  skall  locka  studenterna  med 

stimulerande  och  intressanta  arbetsuppgifter  vilket  tilltalar  studenternas  individualistiska 

attityd till arbete. 
 

De flesta studenter tänker söka sig ut på arbetsmarknaden efter avslutade studier. Endast ett 

fåtal tänker studera vidare. De flesta vill dock arbeta inom den privata sektorn och söka arbete 

på  annan  ort  vilket  är  en  negativ  trend  för  Luleå  kommun  som  är  i  stort  behov  av  ny 

arbetskraft när baby boomers generation lämnar arbetsmarknaden. Studenterna är optimistiska 

till att finna ett arbete efter avslutad utbildning vilket  studien visar. Dagens generation har 

inget  emot  att  ta  tillfälliga  arbeten  och  goda  pendlingsmöjligheter  gör  det  möjligt  att 

veckopendla till arbete på annan ort. 
 

Attityd till arbetet förändras över tid och mellan generationer vilket stämmer väl in på min 

undersökning  och  tidigare  forskning.  Studenterna  värdesätter  trivsel,  god  relation  mellan 

arbetskamrater och karriär och  utvecklingsmöjligheter som viktiga egenskaper i ett arbete. 

Dock tror jag att oavsett generationstillhörighet lämnar individen sin arbetsplats vid otrivsel. 

Möjligtvis lämnar generation y arbetsplatsen snabbare vad gäller otrivsel. 
 

Undersökningen visade även att studenternas attityd till Luleå kommun är att de uppfattar den 

som stor, stel och byråkratisk och saknar utvecklingsmöjligheter, vilket studenterna anser är 

en viktig egenskap i ett arbete. Bilden som studenterna har av kommunen som arbetsgivare 

stämmer  inte  överens  med  studenternas  krav  på  viktiga  egenskaper  hos  en  arbetsgivare. 

Positivt är att studenterna anser att kommunen bidrar med anställningstrygghet, bra arbetstider 

och god trivsel. 
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Det framkommer att studenterna inte har en altruistisk attityd till arbetet vilket är negativt för 

Luleå kommun eftersom de i stor utsträckning har arbeten som innebär att hjälpa människor 

exempelvis  vård  och  skola.  Inom  dessa  områden  kommer  det  inom  kort  ett  behov  av 

nyrekryteringar. För att möta den individualistiska attityden som resultatet i undersökningen 

visade  bör  kommunen  ändra  sin  verksamhet  så  den  bättre  stämmer  överens  med  den 

individualistiska attityden. Genom att studenterna strävar efter självförverkligande, 

stimulerande   och   karriärsmöjligheter   bör   kommunen   förmedla   i   media   och   övriga 

informationskanaler att de erbjuder just sådana egenskaper på sina arbetsplatser. 
 

Organisationer med tydliga rutiner och personalpolicy skapar trygg och kamratlig arbetsplats. 

Ömsesidig delaktighet leder i sin tur att medarbetare upplever arbetsplatsen som meningsfull 

vilket bekräftas av tidigare studier samt att det är något som generation y strävar efter. Men 

för  att  lyckas  med  detta  behöver  Luleå  kommun  arbeta  med  sin  värdegrund  så  att  fler 

integreras i deras vision och värderingar. 
 

En förändrad syn hos generation y som arbetsgivare bör vara medvetna om är att unga 

medarbetar som inte upplever att gränsen mellan arbete och privatliv är skilda åt får dessa att 

lämna arbetsplatsen. Dagens generation strävar efter balans mellan dessa och väljer i större 

utsträckning att lämna organisationen vid  obalans. Även i litteratur stämmer detta överens 

med dagens generation y, de uppskattar sitt privatliv mer än arbetet. Baby boomers generation 

är däremot mer lojala och ställer upp i större utsträckning än dagens unga generation y. De 

behöver  därför  mötas  av  arbetsgivare  som  inspirerar  dem  och  ger  dem  intressanta 

arbetsuppgifter.  Som  ledare  gäller  det  att  möjliggöra  medarbetarens   kompetens   och 

utvecklings  behov  efter  verksamhetens  riktning.  Individualiseringen  i  samhället  har  gjort 

dagens generation y inte är lika beroende som tidigare generationer. För att konkurrera om 

den nya arbetskraften måste arbetsgivarna erbjuda  flexibilitet och frihet vilket kommer att 

attrahera morgondagens arbetskraft. 
 

Generation  y  har  haft  andra  förutsättningar  och  förväntningar  än  tidigare  generationer 

påverkar deras syn på arbetslivet (Glass, 2007). Y generationen motiveras av inre motivation 

och baby boomers motiveras av yttre faktorer. De värdesätter frihet i större utsträckning än 

tidigare samt att skillnader finns i deras arbetstillfredsställelse, trygghet och karriärsutveckling 

generationer emellan. Generation y värderar  självständighet, är målinriktade och är i större 

behov av socialt umgänge än tidigare generationer. 
 

Bilden över skillnader i specifika attribut, attityder och värderingar existerar och skiljer sig åt 

mellan generationer, men många gånger tror jag i vilken ålder och fas i livet som en individ är 

i gör att skillnaderna blir mer/mindre tydliga. Många av studenterna i denna studie har ännu 

inte  hunnit  bilda  familj  och  är  därmed  inte  i  samma  situation  som  många  i  den  äldre 

generationen. 
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5:1 Förslag på vidare forskning 
 

 
Resultatet visar att studenterna har en individualistisk attityd till arbete och betonar vikten av 

självförverkligande och stimulerande arbetsuppgifter. Luleå kommun behöver marknadsföra 

sig i större utsträckning än de gör i dag. Globaliseringen och konkurransen om arbetstagarna 

kommer att märkas, inte bara på lokal nivå utan även på nationell nivå. Detta ställer krav på 

kommunen att marknadsföra de positiva  faktorerna som ett kommunalt arbete innebär och 

framhäva kompetens och utvecklings möjligheterna. Arbetsgivare som uppfyller studenternas 

krav på ett arbete kommer inte att ha några problem att fylla igen hålen som 40- talisterna 

lämnar efter sig när de lämnar arbetsmarknaden. 
 

●  Förslag på vidare studier är fokusera på vilken marknadsföring som är effektivast och 

som generation y kommer i kontakt med dagligen för att så tidigt som möjligt fånga 

deras intresse att söka sig till organisationen. 

●  Hög andel av studenterna tänker söka arbete på annan ort. Förslag på vidare studier är 

att med tanke på kommunens stora rekryteringsbehov de kommande åren undersöka 

faktorer som skulle få studenterna att stanna kvar och arbeta på orten. 

●  Eftersom värderingar och attityder förändras och omvärderas skulle det vara intressant 

att studera vad nästa generation (även kallad generation nexters) har för speciella krav 

och önskemål på arbete och jämföra om det finns skillnader till generation y. 
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