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Sammanfattning 
Vi är intresserade av att studera ”vad som styr ekonomistudenternas val av arbetsgivare” 
eftersom vi själva är ekonomistudenter och har börjat fundera på framtida arbetsgivare. 
 
Det är även intressant för företag och organisationer att veta vad som styr 
ekonomistudenternas val av arbetsgivare eftersom det kan gör det lättare att locka till sig 
passande arbetskraft. Men när företagen och organisationerna väl har hittat rätt medarbetare 
gäller det att behålla dem och genom att veta vilka behov de anställda har kan arbetsgivaren 
tillfredsställa dessa behov, vilket resulterar i nöjda anställda. 
 
Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka vad som styr ekonomistudenterna val av framtida 
arbetsgivare utifrån deras motivationsfaktorer och om dessa motivationsfaktorer stämmer in 
på befintliga motivationsteorier. Vi är dessutom nyfikna på om företag och organisationer vet 
vad som intresserar ekonomistudenterna samt vad som kan få studenter att vilja bosätta sig i 
Gävle efter avslutade studier.  
 
Vi använde oss av mailintervjuer för att samla in material till vår undersökning eftersom vår 
första idé om att ha fokusgruppsdiskussioner inte gick att genomföra på grund av lågt intresse. 
Mailintervjuerna genomfördes med nio stycken ekonomistudenter vid Högskolan i Gävle och 
tre stycken organisationer i Gävle som är med i NU!, Näringslivsintegrerad utbildning. 
 
För att få djupare insikt i vad som motivera människor har vi valt att fördjupa oss i ett flertal 
motivationsteorier. Vi har valt några, för oss, välkända teorier för att skapa en grund att 
komplettera med mindre omtalade teorier som ger andra infallsvinklar, bl.a. diverse teorier av 
Hans L. Zetterberg.  
 
Motivationsteorierna kompletteras ytterligare med fakta om arbetsmarknaden i Gävleborgs 
län, en undersökning om vilka förväntningar studenterna vid Högskolan i Gävle har på sin 
framtida arbetsmarknad, Universum Communications ”FöretagsBarometern” samt insikt i 
livets socialiseringsprocess.  
 
De viktigaste motivationsfaktorerna som vår svarsgrupp tittar på rörande framtida 
arbetsgivare är: arbetsuppgifterna (är de stimulerande, varierande och meningsfulla?), lönen 
(kompenserar lönen min ansträngning och ”förlorade” tid?), utvecklingsmöjligheter (kan jag 
utvecklas både personligt och yrkesmässigt?), arbets- och pendlingstid (finns det tid att umgås 
med familj och vänner samt ägna sig åt fritidsintressen?) och trivsam arbetsmiljö (kommer jag 
att trivas här?). 
 
Av de motivationsteorier som vi valt var det ingen som fullständigt förklarade svarsgruppens 
val av motivationsfaktorer. Dock kan utvalda delar av teorierna ge viss förståelse av 
studenternas val, men för en djupare förståelse krävs en kombination av flera teorier. 
 
Arbetsgivarna verkar ha viss insikt i vad studenterna i vår svarsgrupp söker men inte en 
komplett bild, eftersom ingen av dem nämner arbetsuppgifterna som en viktig faktor. 
 
Båda svarsgrupperna tror att en positivare arbetsmarknad skulle kunna attrahera studenter att 
stanna i Gävle, d.v.s. att det finns arbeten inom ekonomiområdet. Många av 
ekonomistudenterna kan tänka sig att stanna i Gävle om de får ett arbete som de trivs med. 
 
 



Summary 
We are interested in studying “what determines the students of business administration’s 
choice of employer” since we are students of business administration ourselves and have 
started to think about our future employers. 
 
This subject is also interesting for companies and organizations since knowledge about what 
determines the choice can make it easier to attract suitable co-workers. When the companies 
and organisations have found the right employees it’s a matter of keeping them and one way 
of doing this is by knowing and satisfying the employees’ needs. 
  
The purpose of this essay is to examine what determines the students of business 
administration’s choices of future employer through their factors of motivation and if these 
factors is consistent with existing theories on motivation. We also want to find out if 
companies and organizations know what students of business administration are interested in 
and what can be done to make students want to live in Gävle after they are finished with their 
studies. 
 
The method we have chosen for our study is e-mail interviews since our first idea of 
discussions in focus groups couldn’t be followed through because of a lack of interest. Nine 
students of business administration at the University College of Gävle and three organizations 
in Gävle, that are involved in the NU!-project, participated in the interviews.   
 
To get a deeper knowledge into what motivates people we have chosen to study a number of 
motivational theories. We have chosen a few, to us, well-known theories to create a base to 
which we add less discussed theories to give us different angles of approach. 
 
We also present facts about the labour market in Gävleborgs län, a study concerning what 
expectations the students at the University College of Gävle have on their future labour 
market, Universum Communications’ “FöretagsBarometern” and an understanding of the 
process of socialisation.  
 
The most important motivational factors that the studentgroup is concerned with regarding 
future employers are: the work assignments (are they inspiring, diverse and meaningful?), the 
salary (is it a fair compensation?), growth opportunities (both personally and professionally?), 
work hours and commuting time (will I have time for family, friends and interests?) and a 
pleasant work environment (will I like working here?).     
 
The motivational theories that we chose didn’t fully explain the students’ choice of 
motivational factors. There is however certain parts of the theories that offers some 
understanding of the students’ choices, but to get a deeper understanding a combination of 
several theories is needed.  
 
The employers seem to have some insight in what the students of business administration are 
looking for but they don’t have the complete picture, since none of them mention work 
assignments as an important factor. 
 
Both groups think that a more positive labour market could attract more students to stay in 
Gävle, i.e. that there are work related to business administration available. Many of the 
students of business administration could imagine staying in Gävle if they got a work that 
suited them.  
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1.  Inledning 
Detta avsnitt behandlar vårt val av ämne, varför vi valde detta ämne och vilka frågor vi vill 
besvara. Vi presenterar även uppsatsens syfte, avgränsningar och vår förförståelse. Avsnittet 
avslutas med en kort disposition över uppsatsens alla avsnitt. 

1.1 Bakgrund 
Inför höstterminen 2006 sökte en av oss till NU!, Näringslivsintegrerad utbildning, på 
Ekonomprogrammet. NU! innebär att studenten under ett år får möjlighet att studera en 
arbetsplats via genomförandet av olika kursmoment för att kunna ställa teori och praktik emot 
varandra. 
 
När terminen började tilldelades hon företaget Lindebergs Grant Thornton, en revisionsbyrå 
som finns runt om i landet. Lindebergs hade ett antal förslag på uppsatsämnen, bl.a. ”Vad styr 
ekonomistudenternas val av arbetsgivare?”. När vi fick förslaget reagerade vi över ”val av 
arbetsgivare”, hur stor möjlighet har egentligen ekonomistudenterna att välja framtida 
arbetsgivare?  
 
Dock känner vi att detta ämne ändå är intressant för både arbetsgivare och ekonomistudenter. 
Vi har själva börjat tänka på framtida arbetsgivare och vad vi vill ha ut av en anställning. 
Dessutom känner vi att vi kan tillföra något eftersom vi är ekonomistudenter själva och snart 
ska ut på arbetsmarknaden. 
 
Företag och organisationer som anställer civilekonomer, däribland Lindebergs, har ett intresse 
av att veta vad som styr ekonomistudenternas val av arbetsgivare eftersom de vill veta vad 
som lockar till sig studenter. Dessutom kan företagen och organisationerna som vet vad som 
motiverar de anställda försöka tillfredställa dessa behov och på så sätt skapa trivsel på 
arbetsplatsen. Det är viktigt att veta vad studenternas motivationsfaktorer är så att företagen 
och organisationerna kan lyfta fram de mest attraktiva delarna av att arbeta i deras 
organisation. Men hur stor insikt har organisationerna i Gävle på vad som intresserar 
ekonomistudenterna? 
 
Det här är även ett ämne som intresserar Gävle kommun. Statistik visar att det under 2005 
flyttade in 2 278 personer i åldrarna 20-34 år samtidigt som det flyttade ut 2 264, vilket ger ett 
flyttningsnetto på 14 personer1. Troligtvis flyttar personer i denna ålder hit för att studera och 
flyttar sedan härifrån när de har tagit sin examen. Enligt Gävle Kommuns informationschef 
Anna Östman är det viktigt för Gävles utveckling att studenterna vid Högskolan i Gävle trivs 
här och stannar kvar i regionen efter avslutade studier2. Dock är detta inget fenomen som är 
unikt för medelstora studentstäder, som Gävle, utan även andra medelstora städer har ett lågt 
eller negativt flyttningsnetto när det gäller ungdomar, bl.a. Söderhamn3. 
 
Kommunen och Högskolan i Gävle samarbetar och diskuterar hur de kan göra Gävle till en 
bättre studentstad4. Men det är inte bara viktigt att locka studenter till Gävle utan också att få 
dem att stanna i Gävle. Vad kan göra Gävle till en attraktiv stad för studenter att stanna kvar i 
                                                 
1 www.gavle.se – Kommunen – Fakta Gävle – Statistik – Befolkning, tabell: Flyttning till och från Gävle 
kommun efter ålder och kön 2005, 27/10 - 06 kl. 11:30 
2 www.gavle.se – Kommun – Förvaltningar – Kommunledningskontoret – Informationsavdelning, 1/2 - 07 kl. 
14:20 
3 Svensson, 2007, Agoras Årsbok 2006 , kap. 8 – Ungas framtidsförväntningar, i relation till lokal och regional 
utveckling. 
4 Klaar, Gefla Högtryck, Årgång 21, Nr: 5 - 2006, s. 7 - Presidiet 
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när de inte längre studerar? Är lösningen på problemet att skapa en bättre kontakt mellan 
företag/organisationer i regionen och studenterna under studietiden? 
 
Dock handlar det inte bara om att studenterna inte vill stanna kvar utan det måste också finnas 
möjligheter för dem att arbeta i länet. I september 2006 hade Gävleborgs län den näst högsta 
obalansen i landet, med obalans menas personer som är arbetslösa eller deltar i 
arbetsmarknadspolitiska program5, och störst andel av befolkningen i arbetsmarknadspolitiska 
program (se diagram 1 i bilaga 1). Dessutom har länet den högsta ungdomsarbetslösheten, 
d.v.s. personer mellan 18-24 år, i landet (se diagram 2 i bilaga 1). För övrigt har länet den 
lägsta utbildningsnivån i landet, med avseende på högskoleutbildning (se diagram 3 bilaga 1). 
 
Detta betyder att det låga flyttnettot bland ungdomar inte enbart beror på att de inte vill stanna 
kvar och arbeta i länet utan att det finns färre möjligheter att arbeta i Gävleborgs län än i 
övriga Sverige. Men det kan vara så att en del nyutexaminerade högskolestudenter flyttar från 
Gävle på grund av en allt för negativ bild av arbetsmarknadsläget. Enligt en undersökning, 
som genomfördes på Högskolan i Gävle under höstterminen 2006 av Annika Qvarnström och 
Lena Wigren, har studenterna på Högskolan i Gävle en något felaktig bild av hur 
arbetsmarknaden ser ut i Sverige. Många av dem som deltog i undersökningen och som 
utbildade sig till ett yrke där det råder brist på arbetskraft tror att de kommer att få det svårt att 
hitta ett arbete medan många med en utbildning där rekryteringsbehovet är tillgodosett ser 
positivt på arbetsmarknaden och är säkra på att få ett arbete inom sitt utbildningsområde6. 

1.2 Frågeställning 
Med denna uppsats vill vi försöka skaffa oss en bild av hur verkligheten förhåller sig till 
följande frågor: 
 

• Vad motiverar ekonomistudenterna vid Högskolan i Gävle i deras val av framtida 
arbetsgivare? 
 
• Hur förhåller sig ekonomistudenternas motivationsfaktorer till befintliga teorier kring 

motivation? 

1.3 Syfte 
Vi vill med uppsatsen undersöka vad som styr ekonomistudenternas val av arbetsgivare 
genom att tolka och försöka förstå deras motivationsfaktorer.  

1.4 Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa oss till ekonomistudenter på Högskolan i Gävle. Vi har avgränsat oss 
till studenter som i sin utbildning kommit till femte terminen eller längre på 
Ekonomprogrammet, eftersom dessa närmare sig examen och vi tror att denna fråga är 
relevant för dem. Att det blev ekonomistudenter beror på att vi själva är ekonomistudenter och 
vi vet hur utbildningen är uppbyggd. Dessutom har vi vissa kriterier som studenterna måste 

                                                 
5 De arbetsmarknadspolitiska program som fanns i Sverige i september 2006 var: akademikerjobb, aktivitetsstöd, 
anställningsstöd, arbetsmarknadsutbildning, arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare, arbetspraktik, friår, 
förberedande insatser, fördjupad kartläggning och vägledning, lärlingsplatser, plusjobb, projekt med 
arbetsmarknadspolitisk inriktning, prova på-platser, stöd till start av näringsverksamhet, yrkesbedömning, 
ungdomsinsatser, interpraktik och utbildningsvikariat. http://ams.se/go.aspx?C=96  24/11 -06 kl. 11:37 
6 Qvarnström & Wigren, 2006, Hur ser Högskolan i Gävles programstudenter på sitt framtida arbetsliv? s. 18 
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uppfylla: planerar att bosätta sig i Gävleborgs län efter avslutade studier, har max två år kvar 
till planerad examen och ingen fast anställning.  
 
Vi har avgränsat oss till arbetsgivare som deltar i NU! på Ekonomprogrammet under läsåret 
2006/2007 eftersom de troligtvis skulle vara mer villiga att svara på våra frågor. Dessutom 
finns dessa arbetsgivare i Gävleregionen och eftersom de studenter vi avgränsat oss till 
planerar att stanna i regionen finns det en möjlighet att de kommer att arbeta hos någon av 
dessa organisationer. 

1.5 Förförståelse 
Thurén skriver: ”Med förförståelse menas att vi inte uppfattar verkligheten enbart genom våra 
sinnen. Det som förefaller vara rena sinnesintryck innehåller i själva verket en god portion 
tolkning.” Våra värderingar påverkar ofta förförståelsen, d.v.s. förförståelsen bygger på 
önsketänkande. Det går inte att komma ifrån att vi människor har förförståelser, förutfattade 
meningar. Vi kan inte förstå någonting utan förförståelse och allt vi upplever tolkar vi som 
någonting, utifrån våra egna erfarenheter och värderingar.7 Vi kommer inte att undersöka alla 
delar av våra förförståelser, framför allt inte de bakomliggande orsakerna, men vi har ändå 
valt att låta det stå med för att ge dig som läsare en bättre förståelse för hur vi har resonerat 
och vad vi bygger våra tolkningar på. 
 
Här presenterar vi våra förförståelser: 
 
1. Vi tror att det är relativt få av ekonomistudenterna som vill stanna kvar i Gävleborgs län 

efter att de har avslutat sina studier. Anledningar till att stanna kvar tror vi är ett etablerat liv 
med familj, vänner och fritidsaktiviteter i Gävleregionen.  

 
2. Vi tror att i de fall där ekonomistudenterna har ett extrajobb eller sommarjobb som inte har 

direkt med deras utbildningsområde att göra så kan de tänka sig att jobba kvar där ett litet 
tag tills de får ett arbete som faller inom deras utbildningsområde. Vi tror inte att studenter 
söker extrajobb och sommarjobb för att få kontakter inom företag eller organisationer förrän 
de sista två åren innan planerad examen. 

 
3. Vi tror att de viktigaste motivationsfaktorerna för ekonomistudenterna är lönen, deras 

framtida arbetsuppgifter, d.v.s. hur de kommer att arbeta, är det enskilt, i grupp, utmanande 
eller varierande; möjligheter till att avancera eller jobba utomlands och personlig 
utveckling. Vi tror att lönen är en av de viktigaste motivationsfaktorerna eftersom studenter 
generellt sett har låg inkomst, förutsatt att de inte orkar arbeta vid sidan om. Vi tror att 
arbetsuppgifterna är viktiga då det är dessa som studenterna kommer att syssla med större 
delen av dagen, om arbetsuppgifterna inte är tillfredsställande så blir arbetet ett nödvändigt 
ont. Motivationsfaktorerna ”jobba utomlands” och ”personlig utveckling” är något som 
enligt oss verkar vara ”inne” just nu och som alla försöker sträva efter, eller åtminstone ger 
sken av att sträva efter. Vi tror att några andra motivationsfaktorer som kommer att nämnas 
är: intern utbildning, arbetstider, förmåner, närhet mellan hemmet och arbetsplatsen. 
Motivationsfaktorerna ”arbetstider” och ”närhet mellan hem och arbete” berör tiden 
studenten kommer att ha till att ägna sig åt andra aktiviteter, och det är ”inne” att umgås 
med familjen, vännerna och att ha en aktiv fritid. ”Intern utbildning” är ett sätt att uppnå 
personlig utveckling och ”förmåner” är något som eventuellt kan påverka en individs val av 

                                                 
7 Thurén, 1991, Vetenskapsteori för nybörjare, s. 56, 58-59 
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arbetsgivare om de viktigaste motivationsfaktorerna är likvärdiga hos två olika företag eller 
organisationer. 

 
4. Vi tror att ekonomistudenterna helst vill jobba på stora, kända företag som t.ex. Ericsson, 

IKEA och Swedbank. Vi tror inte att intresset är särskilt stort för att jobba på statliga och 
kommunala organisationer, som Försäkringskassan och Gävle kommun, då dessa anses vara 
tråkiga och erbjuda sämre lön. Men vi tror att studenter utåt sett vill visa en mer negativt 
inställning till statliga och kommunala organisationer än vad de egentligen har. Detta tror vi 
beror på att den allmänna inställningen till statliga och kommunala organisationer är att de 
är tråkiga, stela och att det där inte finns någon möjlighet till att vara kreativ. Ingen vill gå 
emot den allmänna inställningen och sticka ut. Vi tror att studenterna kan tänka sig att 
arbeta ett tag hos en statlig eller kommunal organisation, även om de så småningom 
förmodligen kommer att byta arbete för att få högre lön och mer frihet att fatta egna beslut. 

 
5. Vi tror att ekonomistudenterna gärna skulle vilja ha mer näringslivsintegration i 

utbildningen, allra helst praktik men även möjligheter att skapa kontakter med företag och 
organisationer i regionen. Vi tror det är så eftersom det inte finns många möjligheter att 
komma i kontakt med framtida arbetsgivare under utbildningen och få användning av sina 
teoretiska kunskaper i praktiken innan studenten är utexaminerad och förväntas kunna 
använda det han har lärt sig under utbildningen. 

 
6. Vi tror att den som har mycket fritidsintressen kanske inte ser arbetet som viktigt ur en 

social synvinkel, eftersom personen i det fallet får de sociala behoven tillfredställda genom 
dessa fritidsintressen. Vi tror att personer med ett rikt fritidsliv arbetar mest för att klara 
uppehället och för att kunna utföra sina intressen. 

 
7. Utan att ha djupare insikt i existerande motivationsteorier tror vi att de motivationsfaktorer 

som vi får från ekonomistudenterna kommer att delvis stämma överens med ett flertal av de 
existerande motivationsteorierna. Om det inte fanns någon överensstämmelse mellan 
teorierna och verkligheten skulle de inte användas än idag utan blivit motbevisade och 
förkastade. 

1.6 Disposition 
I inledningen till varje avsnitt finns det ett stycke som kortfattat beskriver vad som kommer 
att behandlas i det aktuella avsnittet.  
 
Avsnitt 2 – Metod: I detta avsnitt redogör vi för vårt tillvägagångssätt när vi har samlat in 
empiri. Vi diskuterar även vårt metodval, dess fördelar och brister. 
 
Avsnitt 3 – Motivationsteorier: Här tar vi upp ett antal olika teorier om motivation. De teorier 
vi har valt är ERG-teorin, Herzbergs tvåfaktorsteori, Zetterbergs motivationsteori och Vrooms 
förväntningsteorin. 
 
Avsnitt 4 – Faktorer som kan påverka motivationsfaktorerna: Här tar vi upp hur 
arbetsmarknaden ser ut i Gävleborgs län, vilka förväntningar studenterna på Högskolan i 
Gävle har på arbetsmarknaden och hur människor påverkas av sin omgivning, s.k. 
socialisering. 
 
Avsnitt 5 – Universums företagsbarometer 2006: Vi presenterar här valda delar av Universum 
Communications ”FöretagsBarometern”. 

 5



 
Avsnitt 6 – Empiri: Vi redovisar i detta avsnitt en sammanfattning av ekonomistudenternas 
och arbetsgivarrepresentanternas svar från mailintervjuerna. 
 
Avsnitt 7 – Analys: I detta avsnitt kopplar vi ihop teorierna och statistiken från avsnitt 3 och 4 
med resultatet i avsnitt 6 samt gör en jämförelse med undersökningarna i avsnitt 5. Vi tittar på 
ekonomistudenternas idéer och tankar om ämnet samt hur dessa stämmer överens med 
teorierna. 
 
Avsnitt 8 – Slutdiskussion: I det här avsnittet försöker vi binda ihop säcken genom att 
reflektera kring de frågeställningar och förförståelser som vi presenterade i början av 
uppsatsen samt ge förslag på fortsatt forskning.  
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2. Metod 
I detta avsnitt beskriver vi vilken vetenskaplig huvudinriktning vi har valt och vilket 
metodiskt angreppssätt vi använder oss av. Vi redogör även för vilken metod vi använt oss av 
för att få in primärdata, vilket är via mailintervjuer; hur vi gick tillväga för att samla in teori 
och varför vi valde dessa tillvägagångssätt. Vi för också en kontinuerlig diskussion angående 
metodens för- och nackdelar. 

2.1 Vetenskaplig metod 
Nedan beskriver vi begrepp som positivism och hermeneutik, kvantitativ och kvalitativ, samt 
vilka av dessa inriktningar vi kommer att använda oss av. Vi beskriver dessa begrepp för att 
ge en bättre bild av de möjliga vägar en forskar kan ta för att genomföra en undersökning och 
dessutom blir en förståelse av ett begrepp lättare om personen också får en bild av dess 
motsats. 

2.1.1 Vetenskaplig huvudinriktning 
Det finns två vetenskapsideal som ofta står emot varandra: positivismen och hermeneutiken. 
Positivismen utgår från en absolut kunskap som ideal, och hermeneutiken relativiserar 
kunskapen.8  
 
Enligt positivismen har vi människor enbart två källor till kunskap: det vi kan registrera med 
våra fem sinnen och det vi kan räkna ut med hjälp av vår logik. Positivismen bygger på 
prövning och observation9, den strävar efter objektivitet vilket innebär att resultatet av 
forskningen inte ska påverkas av forskarens personlighet. Även om forskaren byts ut så ska 
resultatet bli detsamma.10  
 
Hermeneutiken däremot är utpräglat humanistisk till sin inriktning11, dock är den också stor 
inom företagsekonomi. Ordet hermeneutik betyder ”tolkningskonst” eller ”tolkningslära”. 
Hermeneutisk metod innebär att en person försöker förstå en annan persons handlingar genom 
tolkningar av dessa. Språket och dialogen mellan människor spelar en stor roll inom denna typ 
av forskning.12 Hermeneutiken är subjektiv, eftersom forskaren tolkar andra människors 
känslor och upplevelser utifrån sina egna känslor och upplevelser skulle en annan forskare 
inte få samma resultat.13

 
Vi kände att positivismen inte var ett bra metodval för vår uppsats då våra frågor var öppna 
och svaren inte skulle kunna bearbetas objektivt. Detta på grund av att motivation och 
motivationsfaktorer handlar om känslor och individuell nytta, som inte går att mäta objektivt, 
så ansåg vi att en hermeneutisk ansats skulle tillgodose vårt behov bäst. Dock finns det visst 
positivistiskt inslag i uppsatsen då vi använder oss av statistisk data för att presentera 
arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län och de förväntningar som ekonomistudenter vid 
Högskolan i Gävle har på sin framtida arbetsmarknad. 
 
Enligt Eriksson och Wiederheim-Paul är den största risken med en hermeneutisk metod att 
personerna inte förstår varandra, ”det finns stora skillnader mellan betydelser som de 

                                                 
8 Eriksson & Wiederheim-Paul, 2001, Att utreda, forska och rapportera, s. 199 
9 Ibid, s. 200, 224 
10 Patel & Davidsson, 2003, Forskningsmetodikens grunder, s. 28 
11 Thurén, 1991, Vetenskapsteori för nybörjare, s. 14 
12 Eriksson & Wiederheim-Paul, 2001, Att utreda, forska och rapportera, s. 221-222 
13 Thurén, 1991, Vetenskapsteori för nybörjare, s. 47-48 

 7



inblandade personerna lägger i orden”, och därför kan forskaren tolka den andra personens 
känslor och upplevelser fel.14 För att motverka detta har vi försökt att skapa direkta frågor där 
det vi söker framgår tydligt. Vi bad också de intervjuade att utveckla sina svar så gott de 
kunde. Eventuellt kan det vara lättare för oss att tolka ekonomistudenternas svar då vi 
befinner oss i samma situation, men detta kan också innebära att vi känner oss säkra på våra 
tolkningar och kanske inte ifrågasätter dessa. Det har inom socialantropologin t.o.m. varnats 
för att studera det egna samhället, med ett uppmärksammande av att resultatet av 
undersökningen kan komma att säga mer om forskaren än forskningsobjektet15. 
Förhoppningsvis kan denna risk minskas genom vår medvetenhet om detta potentiella 
problem.  
 
Ett centralt begrepp inom hermeneutiken är förförståelse. Vi valde att skriva ner och 
presentera våra förförståelser eftersom vårt resultat och vår analys är subjektiva. För att 
läsaren ska kunna förstå hur vi har tolkat svaren och kunna bilda sig en egen uppfattning så 
behöver han veta vad vi hade för förutfattade meningar. 
 

 
Fig. 1. Hermeneutisk spiral. Källa: Eriksson & Wiederheim-Paul, Att utreda, forska och rapportera (egen 
bearbetning) 
 
Förförståelse har stor betydelse men ett annat centralt begrepp inom hermeneutiken är den 
hermeneutiska spiralen. Vi har alla förutfattade meningar, förförståelse, om saker och ting 
men när vi ställs in för verkligheten måste vi ibland tänka om och ändra vår uppfattning. Med 
hjälp av våra erfarenheter så ändrar vi vår förförståelse. Detta samspel mellan förförståelse 
och erfarenhet, mellan del och helhet, innebär att meningen hos en del endast kan förstås om 
den sätts i samband med helheten och tvärtom.16 Den hermeneutiska spiralen visar att en 
större erfarenhet ger en bättre förförståelse.17 Forskaren utgår ifrån en punkt och borrar sig 
sedan successivt in genom att växla mellan del och helhet, vilket allt eftersom leder till en 

                                                 
14 Eriksson & Wiederheim-Paul, 2001, Att utreda, forska och rapportera, s. 222 
15 Alvesson, 2001, Organisationskultur och ledning, s. 202 
16 Alvesson & Sköldberg, 1994, Tolkning och reflektion, s. 115-116 
17 Thurén, 1991, Vetenskapsteori för nybörjare, s. 60 
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djupare förståelse av båda.18 Den bättre förståelsen leder till att forskaren uppfattar finare 
nyanser och hans förförståelse går från att vara fördomar till att bli verklig förståelse.19

 
Vi tycker att den hermeneutiska spiralen kan beskriva vår arbetsgång då vi hela tiden har fått 
allt större insikt och förståelse för ämnet. Vi har ställts inför våra förförståelser och berikat 
dessa med ny kunskap. 

2.1.2 Kvalitativ eller kvantitativ metod 
När en forskare genomför en undersökning finns det två olika metodiska angreppssätt, 
nämligen kvalitativ och kvantitativ metod.  
 
Kvantitativ metod används för att bearbeta kvantitativ data, det vill säga information i 
numerisk form t.ex. när en individ ska graderar hur nöjd han är med en produkt eller ett 
varumärke. Vid en kvantitativ metod samlar forskaren in data genom exempelvis enkäter eller 
med mätinstrument.20  
 
För att bearbeta kvalitativt material använder forskaren sig av en kvalitativ metod. Kvalitativt 
material är berättande skildringar av något, denna information kan samlas in genom t.ex. 
konversationer med deltagarna, genom att studera deltagarnas beteenden i naturliga miljöer 
eller genom att deltagarna får skriva dagbok.21 I en studie som använder kvalitativ metod har 
forskaren inte i förväg bestämt vad som kan komma fram.22

 
För att samla in empiriskt material till vår uppsats valde vi ett kvalitativt angreppssätt, 
eftersom det material vi ville ha inte var numeriskt utan vi ville veta hur ekonomistudenter 
uppfattar olika motivationsfaktorer. Vi hade kunnat dela ut en enkät där ekonomistudenterna 
fick gradera hur pass viktig en särskild faktor är, men då vi även ville ha svar på en del öppna 
frågor där vi inte hade några förutbestämda, tänkbara svar, t.ex. vad som skulle kunna få 
studenterna att stanna kvar i Gävle, så valde vi att genomföra en kvalitativ studie. 

2.2 Modell över uppsatsarbetet 
Nedan har vi en modell som visar hur vi hade tänkt gå tillväga med vårt uppsatsarbete.  
 

 
Fig. 2. Uppsatsarbetets tillvägagångssätt 1. 
 
Det första vi gjorde efter att ha bestämt oss för vad vår uppsats skulle handla om var att skriva 
ner våra förförståelser. Detta gjorde oss mer medvetna om våra förutfattade meningar och gav 
oss en möjlighet att ta hänsyn till dessa under arbetsgång. Sedan började vi fundera över hur 
vi skulle gå tillväga, eftersom vi hade en del öppna frågor kom vi fram till att 
fokusgruppsdiskussioner vore det bästa tillvägagångssättet. Vi skapade ett 
diskussionsunderlag utifrån en enkät som vi testat på några kurskamrater. 
 

                                                 
18 Alvesson & Sköldberg, 1994, Tolkning och reflektion, s. 116 
19 Thurén, 1991, Vetenskapsteori för nybörjare, s. 60 
20 Polit & Beck, 2004, Nursing Research, s. 32-33 
21 Ibid, s. 33 
22 http://infovoice.se/fou/bok/10000002.htm 
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Vi hade tänkt börja med att samla in empiriskt material för att därefter söka upp relevanta 
motivationsteorier. Vi ville börja med empirin för att försöka begränsa och kontrollera våra 
förutfattade meningar, då all teori tillför kunskap och påverkar vår förförståelse. Om vi valt 
att läsa in oss på ämnet innan vi genomfört fokusgrupperna fanns det en risk för att vi fått en 
stark övertygelse om att någon av teorierna eller att ingen av teorierna överensstämmer med 
verkligheten. Detta hade då kunnat leda till att vi utformade frågorna på ett sådant sätt att de 
hade bekräftat vår övertygelse oavsett hur verkligenheten ser ut. Meningen med vårt 
diskussionsunderlag var inte att testa de valda motivationsteorierna eller våra förförståelser. 
 
Ovanstående resonemang kan också innebära att om vi hade börjat med empirin kan det ha 
varit lättare att hitta något nytt. Om vi varit väl insatta i ämnet och haft djup insikt i de teorier 
som finns kan våra frågor bli väldigt teoriinriktade. Istället för att skapa egna frågor som 
besvarar våra egna funderingar och tankar om ämnet, som kan vara ”nya” i detta 
sammanhang, kan frågorna utformas på ett sådant sätt att de antingen bekräftar eller förkastar 
teorierna i ämnet. 
 
Dock gjorde omständigheter att vi inte kunde genomföra våra fokusgruppsdiskussioner som 
planerat och detta innebar att vi fick ändra upplägget för arbetet med uppsatsen, istället så 
genomförde vi arbetet med uppsatsen enligt följande modell: 
 

 
Fig. 3. Uppsatsarbetets tillvägagångssätt 2. 
 
Vi känner att vi har lyckats eliminera de problem som vi nämnde tidigare med att börja med 
teorin då vi gjorde diskussionsunderlaget till fokusgruppsdiskussionerna innan vi började söka 
efter och läsa in oss på relevanta motivationsteorier. Tyvärr kunde vi inte genomföra 
fokusgruppsdiskussioner överhuvudtaget, vi går in på orsaken till detta nedan i avsnitt 2.3.1. 
Primärdata. Dock låg detta diskussionsunderlag även som grund för mailintervjuerna, därmed 
håller ovanstående resonemang trots ändrad metod.  
 
En fördel med att vi började med teorin är att det skapade en djupare förståelse för hur 
människor kan tänka och fungera när det gäller vad som driver dem att handla på ett särskilt 
sätt. Om vi inte hade varit inlästa på ämnet kunde vi ha uppfattat en kort kommentar i svaren 
som något obetydligt medan nu när vi är insatta hade vi möjligheten att se vad kommentaren 
kan innebära och ta med den i vårt resonemang.   

2.3 Datainsamling 
Denna uppsats är uppbyggd av två sorters data. Den första är primärdata, vilket är material 
som vi samlat in själva, och den andra är sekundärdata, som andra har samlat in i tidigare 
studier23. 

2.3.1 Primärdata 
Oavsett vilken metod vi använder oss av för att samla in material innebär det att vi 
konfronteras med våra egna förföreställningar om ämnet, men vitsen med att samla in empiri 
är just att få andra infallsvinklar och perspektiv. Vi har redan nämnt att det inom 
hermeneutiken talas om ”förförståelse”, att det som verkar vara rena sinnesintryck egentligen 
                                                 
23 Eriksson & Wiederheim-Paul, 2001, Att utreda, forska och rapportera, s. 65 
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innehåller en hel del tolkning24. Forskare måste förstå sin delaktighet och subjektivitet i den 
verklighet de försöker beskriva25. 
 
Vi hade tänkt använda oss av fokusgrupper för att få in primärdata. Fokusgrupper kan sägas 
vara en slags gruppintervju, dock är inte alla gruppintervjuer fokusgrupper, och innebär att 
forskaren bjuder in grupper med ett visst antal personer att diskutera ett speciellt ämne. 
Gruppen får i stort sett diskutera fritt men en samtalsledare inleder diskussionen och tar, i den 
mån det behövs, upp nya aspekter av ämnet.26

 
I slutet av november 2006 skickade vi ut mail till utvalda ekonomistudenter på Högskolan i 
Gävle samt företag och organisationer i Gävleborgs län, där vi bjöd in dem att delta i 
fokusgruppsdiskussioner den 13 respektive 14 december. Tyvärr fick vi inga svar från 
studenterna och de företag och organisationer som svarade tackade nej på grund av kort varsel 
och hög arbetsbelastning. Därför valde vi att flytta fram fokusgruppsdiskussionerna till den 8 
respektive 9 januari 2007. Denna gång mailade vi fler studenter då vi hade ett antal kriterier 
som skulle uppfyllas, vi valde ut studenter som bor i Gävleborgs län och som började på 
ekonomprogrammet höstterminen 2004, vårterminen 2004 och höstterminen 2003. Vi valde 
studenter som bor i Gävleborgs län eftersom dessa har störst sannolikhet att uppfylla vårt 
kriterium rörande fortsatt bosättning i länet. Tyvärr var det bara två studenter som kunde 
tänka sig att vara med på en fokusgruppsdiskussion och inga företag eller organisationer. 
 
Vi tror att den låga svarsfrekvensen från studenterna kan bero på våra kriterier, då dessa 
minskar storleken på den möjliga urvalsgruppen, speciellt kriteriet ”planerar att bosätta sig i 
Gävleborgs län efter avslutade studier”. Vi menar med detta kriterium inte att bosättningen 
måste vara en längre tid utan kan vara allt från ett halvår till hela livet. Dock kan det tolkas 
som att vi menar under större delen av sitt arbetsliv, vilket kan ha begränsat antalet studenter 
som tycker de passar in på kriteriet. Det låga intresset kan också bero på de valda 
tidpunkterna, dels var första tidpunkten lagd på Luciadagen och båda tidpunkterna var nära 
julledigheten samt inföll under tentamensperioder. Även för arbetsgivarrepresentanternas del 
kan tidpunkterna ha varit olägliga då slutet och början av året är särskilt hektiska. Om vi hade 
tänkt på detta tidigare hade vi försökt att genomföra fokusgrupperna tidigare eller åtminstone 
mailat potentiella deltagare tidigare för att ge dem större möjlighet att kunna delta. 
 
När det stod klart för oss att vi inte skulle kunna genomföra fokusgruppsdiskussioner 
beslutade vi oss för att försöka få in svar på våra frågor via mail istället. När vi bjöd in 
studenterna samt företagen och organisationerna att delta i fokusgruppsdiskussioner bifogade 
vi det diskussionsunderlag som vi hade tänkt utgå ifrån vid diskussionerna. Det var detta 
diskussionsunderlag som vi bad studenterna och företagen/organisationerna att svara på via 
mail, vi bad dem att utveckla sina svar så gott de kunde. Vi valde att inte göra om 
diskussionsunderlaget eftersom vi redan hade skickat ut det och ville minska risken för att de 
intervjuade svarade på olika underlag.  
 
Vi mailade ca 160 ekonomistudenter och vi fick svar från nio stycken, självklart hade vi gärna 
sett att fler hade svarat men eftersom våra kriterier begränsar antalet möjliga respondenter så 
är vi trots allt nöjda med det antal svar som vi fick. En av dem som svarade bad att få vara 
anonym i uppsatsen, vilket det intervjuade skulle vara men som vi inte tänkt på att nämna i 
mailet. Det är möjligt att en del studenter blev avskräckta på grund av detta men vi tycker inte 
                                                 
24 Thurén, 1991, Vetenskapsteori för nybörjare, s. 53 
25 Riad, 2005, ‘Organizational Culture’ as a Discursive Formation, s. 1548-1550 
26 Wibeck, 2000, Fokusgrupper, s. 9, 23, 45 
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att frågorna är direkt utlämnande. Vi mailade 11 stycken företag/organisationer inom NU! och 
av dessa var det tre stycken som svarade. 
 
En av anledningarna till att vi ville ha fokusgrupper var att vi ville undvika ett av problemen 
med enkätundersökningar nämligen att enkätfrågor i stor grad styr deltagarna och hindrar 
forskare från att ta del av andras åsikter. Denna problematik finns även när det gäller 
mailintervjuer men vi hoppas att våra öppna frågor och möjligheten för de intervjuade att göra 
egna tillägg minskar styrningen. Mailintervjuer ger inte heller samma möjligheter att 
komplettera svaren i fall det behövs. 
 
En av fördelarna med mailintervjuer jämfört med fokusgrupper är en ökad känsla av 
anonymitet, när du sitter framför din dator är det ingen som ser dig eller vet vem du är. Det 
kan hända att vi fick ärligare svar via mail än vad vi hade fått vid en diskussion med en större 
grupp. En annan fördel är att det ges längre tid att tänka efter, det är ingen som avbryter och 
du slipper grupptryck att hålla med någon dominant gruppdeltagare. Dessutom får alla göra 
sig hörda, det är ingen som försvinner i mängden. Dessa fördelar finns inte eller riskerar att gå 
förlorade i en fokusgrupp. 

2.3.2 Sekundärdata 
Vi har ett relativt omfattande teoriavsnitt i förhållande till empirin. Detta beror på att de flesta 
teorier om motivation riktar in sig på ett visst perspektiv av ämnet och för att ge läsaren en 
breddare kunskapsbas behöver vi presentera flera olika delar av ämnet. 
 
Våra sekundärdata består främst av litteratur och artiklar, som vi funnit via databaser, dels 
från biblioteket vid Högskolan i Gävle och dels via fjärrlån. Detta för att på ett 
tillfredsställande sätt kunna skriva om de motivationsteorier vi valt. Vi har valt att skriva om 
flera olika teorier eftersom det finns många olika perspektiv på ämnet.  
 
Även om vi i teoriavsnittet om Hans L. Zetterbergs motivationsteori använder oss av 25-30 år 
gammal litteratur och två artiklar från 1957 respektive 1966 känner vi att teorin ändå är 
aktuell och relevant i dagens samhälle. Bland annat därför att Zetterberg använder dessa 
böcker och artiklar i sina senare arbeten. T.ex. i ”Staten, familjen och hushållet” (2005) 
använder han sig av artikeln ”On Social Motivation” (1966); i ”Valet 2006: borgerligheten 
segrar men (s)-samhället består?” (2005) använder han sig av boken ”Arbete, livsstil och 
motivation” (1977) och i ”Introduction to the 2001 Transaction Publishers Issue of “Social 
Theory and Social Practice”” (2001) använder han sig av boken ”Det osynliga kontraktet” 
(1984). 
 
Vi anser att Zetterbergs livsstilar, trots sin höga ålder, är en bra utgångspunkt för oss i vårt 
arbete. Många anser att Zetterbergs livsstilar är något komprimerade och att detta är en 
nackdel27. Zetterberg var först med att genomföra en livsstilsundersökning i Sverige28, och 
livsstilsundersökningar används idag i bl.a. marknadsundersökningar, det är delvis med detta i 
åtanke som vi tycker att Zetterbergs motivationsteori är aktuell och kan användas än idag. 
 
Information om arbetsmarknaden i Gävleborgs län har vi fått genom en föreläsning med 
Thomas Lundberg från Länsarbetsnämnden i Gävleborg vid arbetsmarknadsdagen ”Skapa din 
egen arbetsmarknad!” som arrangerades av Kontakttorget vid Högskolan i Gävle den 12 

                                                 
27 Selg, 2002, Livsform –Livscykel – Livsstil, s. 40 
28 Zetterberg, 2002, Individualism, rättvisa, hierarki och jämlikhet,  
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oktober 2006. Vi kontaktade därefter Thomas Lundberg för att få ta del av det statistiska 
underlaget. 
 
Studenternas förväntningar på arbetsmarknaden har vi fått från en studie genomförd av 
Annika Qvarnström och Lena Wigren, där en enkät delades ut till studenter på Högskolan i 
Gävle. 
 
Dessutom har vi använt oss av Universum Communications ”FöretagsBarometern 2006”, 
”FöretagsBarometern 2005” och ”Företagsbarometern 2004”. Vi valde att ha med information 
från Universums studentundersökningar eftersom deras undersökningsområde delvis 
överensstämmer med vårt undersökningsområde.  
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3. Motivationsteorier 
Här presenteras de teorier som vi har valt att fördjupa oss i. Vi tar upp ett flertal väletablerade 
psykologiska motivationsteorier: Abraham H. Maslows behovshierarki, Clay Alderfers ERG-
teori, Frederick Herzbergs tvåfaktorteori, Hans L. Zetterbergs motivationsteori och Victor H. 
Vrooms förväntningsteori. ERG-teorin valde vi eftersom den är en uppdaterad version av 
Maslows behovshierarki vilken är en av de mest välkända och accepterade 
motivationsteorierna. Vi tog med Herzbergs tvåfaktorteori eftersom den precis som Maslows 
behovshierarki är grundläggande och välkänd. Zetterbergs motivationsteori var intressant att 
ta med då den överensstämmer till stor del med våra egna tankar och funderingar om 
motivation, dessutom skiljer den sig från de tidigare nämnda teorierna. Genom att skriva om 
Vrooms förväntningsteori ville vi få med en annan infallsvinkel.  

3.1 Allmänt om motivationsteorier 
Om någon ställer frågan varför människor arbetar så fås ofta svar som: ”det finns arbete som 
måste göras”, ”människor gillar att arbeta” och ”människor måste tjäna sitt uppehälle”. När en 
forskare frågar varför ett fenomen uppstår så är han intresserad av att veta under vilka villkor 
som fenomenet uppstår. Detta betyder att när forskare ställer frågan ”Varför arbetar 
människor?” undrar han egentligen ”Vad är villkoren för att människor ska arbeta?”. Det 
finns två typer av villkor som påverkar troligheten för att människor kommer att arbeta. Det 
första är nationalekonomiskt, för att människor ska arbeta måste det finnas en möjlighet att 
arbeta. Det måste finnas en efterfråga i samhället på varor och tjänster och det måste finnas en 
efterfråga på arbetskraft som kan producera dessa varor och utföra dessa tjänster. Den andra 
typen av villkor är motivation, människor måste föredra att arbeta framför att inte arbeta.29 
Det är den sista typen av villkor som motivationsteoretikerna vill besvara, även om 
teoretikernas huvudfokus inte har varit arbetsmotivation så går deras teorier ändå att applicera 
på arbetsmotivation. 
 
För att förstå vad som motiverar människor att handla på ett visst sätt är det lämpligt att vända 
sig till psykologin. De flesta områden inom psykologi utgår ifrån fem perspektiv, detta gäller 
även för de olika motivationsteorierna. Dessa fem perspektiv är: det biologiska, det 
behavioristiska, det kognitiva, det psykodynamiska och det humanistiska.30  
 
Det biologiska perspektivet fokuserar på våra mest grundläggande behov som är kopplade till 
överlevnadsinstinkten. Detta berör kroppsliga behov som föda, syre och värme men även 
sexualdriften, utan den skulle ingen art kunna fortsätta existera. När en forskare utgår från ett 
biologiskt perspektiv studerar han hur interna och externa processer är relaterade till 
variationer i individers nerv- och endokrinsystem, och hur dessa påverkar individens 
beteende.  
 
Vid studier med behavioristisk inriktning studerar forskaren hur individers motivation och 
handlande påverkas av yttre omständigheter och hur inlärning påverkar handlandet.  
 
Det kognitiva perspektivet på motivation poängterar inflytandet av mentala processer på 
målinriktat handlande, d.v.s. handlandet bestäms av de förväntningar och värderingar som 
individen knyter till handlandet och konsekvenserna av handlingen.  
 

                                                 
29 Vroom, 1995, Work and motivation, s. 34 
30 Smith, 1993, Psychology, s. 367-371 
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Huvudfokus för forskare med ett psykodynamiskt perspektiv är undermedvetna önskningar 
och konflikter. Enligt dessa forskare är mänskligt beteende ett resultat av en oändlig kamp 
mellan undermedvetna motiv som kämpar för att frigöras och de psykologiska försvar som 
har satts upp för att kontrollera dessa.  
 
Forskare som tillhör den humanistiska inriktningen anser att det mänskliga handlandet styrs 
av våra olika behov och att dessa behov påverkar vårt handlande olika mycket, d.v.s. vissa 
behov är starkare och viktigare och måste tillfredsställas innan andra behov har en möjlighet 
att tillfredsställas.31  

3.2 ERG - teorin  
Vi kommer här att presentera ERG-teorin men för att förstå den krävs en insikt i Maslows 
behovshierarki, så innan vi går in på ERG-teorin tar vi upp Maslows teori. 

3.2.1 Maslows behovshierarki 
Abraham H. Maslow utgick från ett humanistiskt perspektiv när han formulerade sin teori om 
varför människor handlar på ett visst sätt. Det blev då naturligt för honom att organisera sina 
behovskategorier i en hierarki. Behovshierarkin består av fem nivåer: de fysiska behoven 
(physiological needs), trygghetsbehov (safety needs), gemenskaps- och tillgivenhetsbehov 
(belongingness and love needs), behov av uppskattning (esteem needs) och behov av 
självförverkligande (self-actualization needs). För att komma till nivå 2 i hierarkin måste 
behoven på nivå 1 vara tillfredsställda och för att kunna tillfredsställa behoven på nivå 3 
måste behoven på nivå 1 och 2 vara tillfredsställda osv.32

 
Maslows behovshierarki 
 

 
 

Fig. 4. Behovshierarki. Källa: Maslow, Motivation and Personality. (Egen bearbetning) 
 

De första behoven som måste tillfredsställas är de fysiska behoven, d.v.s. törst, hunger, 
sexualdrift m.m. I ett extremt fall där en individ saknar allt i livet, kommer individen troligtvis 
vara motiverad att tillfredsställa de fysiska behoven först. 
 
I trygghetsbehovsgruppen ingår behov som säkerhet, stabilitet, skydd, frihet från rädsla, oro 
och kaos; behov av struktur, ordning, lagar och gränser samt styrka hos beskyddaren m.m. 
 
Tillgivenhetsbehovet involverar att ge och få ömhet. Gemenskapsbehovet berör känslan av att 
tillhöra grupper, att ha en bakgrund, att ha ett hem och att individen kan kalla saker för sina, 
t.ex. som mitt bostadsområde, min familj, min klass, min gunga.33

                                                 
31 Smith, 1993, Psychology, s. 367-371 
32 Maslow, Motivation and Personality, 1954, s. 15-22 & www.ne.se – behovshierarki, 17/12 -06  
33 Ibid, s. 15-16, 18, 20 
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För att tillfredsställa behovet av att uppskattas krävs det inte bara att bli uppskattad utav andra 
utan även att uppskattas av sig själv. 
 
Med behovet av självförverkligande menar Maslow att när alla andra behov är tillfredsställda 
strävar människan efter att förverkliga sig själv, d.v.s. människan försöka att uppnå sin fulla 
potential.34

3.2.2 ERG-teorin 
ERG-teorin är en omformad version av Maslows traditionella behovshierarki. ERG-teorin 
utvecklades av Clay Alderfer och utgår även den från att vi människor har vissa behov. Men 
istället för fem kategorier av behov består denna teori endast av tre kategorier: existens 
(Existence), samhörighet (Relatedness) och tillväxt (Growth). Dessa tre är även de ordnade i 
en hierarki:35  

 
ERG-modellen 

 

 

Frustration-Progression Satisfaction-Progression 

  Fig. 5. ERG-modell. Källa: Hellriegel et al, Management 
 

Existensbehovet handlar om längtan efter materiellt och fysiskt välbefinnande, vilket 
tillfredsställs genom mat, vatten, luft, husrum, arbetsförhållanden, lön, löneförmån och 
liknande. Dessa påminner om en kombination av Maslows fysiska behov och trygghetsbehov. 
 
Samhörighetsbehovet är ett behov av att etablera och upprätthålla mellanmänskliga relationer 
med andra människor, inklusive familj, vänner, överordnade, underordnade och medarbetare. 
Detta liknar Maslows gemenskaps- och tillgivenhetsbehov. 
 
Tillväxtsbehovet innebär en önskan av att vara kreativ, att göra användbara och produktiva 
bidrag, och att ha möjligheter till personlig utveckling. Likheten med Maslows hierarki hittas 
här i en kombination av behoven av att uppskattas och att kunna självförverkligas.36

 
ERG-teorin håller med om Maslows hypotes om att tillfredsställes leder till utveckling och får 
individer att söka sig uppåt i behovshierarkin (satisfaction-progression hypothesis) men tror 
också att de kan röra sig nedåt i hierarkin (frustration-regression hypothesis). När en individ 

                                                 
34 Maslow, Motivation and Personality, 1954, s. 21-22 
35 Hellriegel, Jackson & Slocum, 2002, Management, s. 392 
36 Ibid, s. 392 

 16



är frustrerad av att inte kunna tillfredställa behov på en högre nivå kan den lägre nivån bli 
framträdande igen och återigen styra individens beteende.37  
 
Exempelvis om en student läser en kurs som ligger på en lägre nivå än den nivå han har 
kommit till i sin utbildning så känner studenten att han troligtvis kan klara av kursen utan att 
anstränga sig speciellt mycket. Kursen innebär alltså ingen utmaning och ger därmed ingen 
möjlighet till att växa och utvecklas som person. Den frustration studenten känner av att inte 
kunna tillfredställa sitt tillväxtsbehov kan leda till att han slutar sträva efter att tillfredsställa 
detta behov och istället går tillbaka till att försöka tillfredsställa samhörighetsbehovet. Det kan 
t.ex. betyda att umgänget med kurskamraterna blir viktigare. 
 
Denna hypotes om att frustration kan leda till tillbakagång talar för att arbetsgivare borde 
försöka att ta reda på anledningen till att en anställd känner sig frustrerad och, om möjligt, 
arbeta på att ta bort hindren för behovstillfredsställelse. Om dessa hinder inte kan tas bort 
borde arbetsgivare försöka leda in den anställdes beteende mot att tillfredställa ett behov på en 
lägre nivå.38

3.3 Herzbergs tvåfaktorsteori 
När det gäller människors arbetstillfredsställelse kom Herzberg fram till följande:  
När människor var nöjda med sitt arbete beskrev de oftast faktorer kopplade till deras 
arbetsuppgifter, till händelser som för dem tydde på att de utförde sitt arbete lyckat, och 
möjligheter till yrkesmässig tillväxt. Men när det istället var tal om missnöje var det inte 
relaterat till själva arbetet utan till förhållanden runt omkring arbetet.39

 
De faktorer som leder till en positiv inställning till arbetet gör det därför att de tillfredsställer 
individens behov av självförverkligande på sitt arbete. Människan har en tendens att 
förverkliga sig själv inom alla områden av hennes liv, varav hennes arbete är ett av de 
viktigaste områdena. De förhållandena som finns runt ett arbete kan inte ge människan denna 
grundläggande tillfredsställelse, de har inte den möjligheten. Det är endast genom att utföra en 
uppgift som individen kan få den belöning som kan förstärka hans ambitioner. Dessa 
arbetsfaktorer kallar Herzberg för motivationsfaktorer (”motivators”). 40

 
Förhållandena runt omkring arbetet kallade Herzberg hygienfaktorer (hygiene), då de 
påminner om hygien i vanlig bemärkelse. Hygien i vanlig bemärkelse tar bort hälsorisker från 
vår omgivning, det är en förebyggande åtgärd som inte botar oss från sjukdomar men minskar 
risk för att få vissa sjukdomar. Herzbergs hygienfaktorer i arbetet fungerar på liknande sätt, 
när det finns skadliga faktorer omkring oss på vår arbetsplats skapas det en dålig inställning 
till arbetet. Om dessa hygienfaktorer förbättras kommer det inte längre finns några hinder, 
eller åtminstone mindre hinder, till att det ska uppstå en positiv inställning till arbete.41  
 
De faktorer som Herzberg räknar som hygienfaktorer är: graden av övervakning, 
mellanmänskliga relationer, organisationers policys och administration, förmåner samt 
anställningsskydd. När dessa faktorer faller under den nivå som de anställda anser acceptabel 

                                                 
37 Hellriegel, Jackson & Slocum, 2002, Management, s. 392 
38 Ibid, s. 392 
39 Herzberg, Mausner & Snyderman, 1993 , The Motivation to Work, s. 113 
40 Ibid, s. 114 
41 Ibid, s. 113 
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så uppstår missnöje. Det fungerar dock inte tvärtom, när arbetsförhållandena anses optimala 
blir inte de anställda missnöjda men de får inte automatiskt en positiv inställning till arbetet.42

 
Även om båda sorters faktorer fungerar som mål för den anställde så skiljer de sig åt i hur de 
motiverar den anställde. Faktorerna i arbetets omgivning uppfyller individens behov av att 
undvika obehagliga situationer medan motivationsfaktorerna belönar det behov individen har 
av att uppnå sina ambitioner. Både hygienfaktorerna och motivationsfaktorerna uppfyller den 
anställdes behov men det är främst motivationsfaktorerna som leder till arbetstillfredsställelse 
och ökad produktivitet. I en arbetsmiljö där det finns få möjligheter att tillfredsställa 
motivationsfaktorerna ställs större krav på hygienfaktorerna för att arbetet ska anses 
acceptabelt.43

 
Herzberg räknar lön som en hygienfaktor eftersom den uppfyller behovet av att undvika två 
obehagliga situationer, nämligen den av att ha det knappt ekonomiskt och att känna sig 
orättvist behandlad. Men hur förklaras alla bonussystem och liknande där lön är kopplat till 
prestation? Borde inte det tyda på att lön är en motivationsfaktor? Herzberg menar att lön i 
dessa fall inte är intressant i sig själv utan vad den står för. Lönen är i detta fall ett bevis på ett 
mycket välutfört arbete, det förstärker känslan av uppskattning och av att ha presterat något.44

3.3.1 Berikning av arbetet 
Herzbergs förslag för att få oss att må bra och vara motiverade på arbetet är att göra arbetet 
utmanande och mer intressant, där den anställde får större användning av sin kunskap och sina 
färdigheter samt större ansvar. Detta kallade han för berikning av arbetet (job enrichment), 
observera att detta skiljer sig från att öka den anställdes arbetsbelastning (job enlargement) 
eller göra arbetet mer varierat (job rotation). Herzbergs teori har till avsikt att leda till bättre 
samarbete på arbetet och grundas på att öka engagemanget genom en förståelse av företagets 
mål.45

3.4  Zetterbergs motivationsteori 
I detta avsnitt redogör vi tre av Zetterbergs motivationsteorier. Den första teorin handlar om 
hur våra handlingar och därmed vår motivation till viss del styrs av vår omgivning, den andra 
om olika livsstilar och vad de innebär för vår arbetsmotivation, och den sista teorin handlar 
om varför vi arbetar och även om hur det finns osynliga kontrakt på arbetsplatserna som får 
oss att arbeta utöver de formella kontrakten.    

3.4.1 Underkastelse 
En av Zetterbergs teorier om motivation presenterades 1957 i artikeln ”Compliant Actions”, 
vilket betyder att vara medgörlig och ge efter.  
 
Zetterberg presenterar två teorier utifrån vilka han bygger sin motivationsteori: 
 
Teori 1: En människa har en tendens att upprepa de handlingar som är förknippade med hans 
fördelaktiga självvärdering. 
 

                                                 
42 Herzberg, Mausner & Snyderman, 1993 , The Motivation to Work, s. 113-114 
43 Ibid, s. 114-115 
44 Ibid, s. 116-117 
45 Crowther, Green, 2004, Organisational Theory, s. 40 
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Teori 2: Varje människas självvärdering har en tendens att stämma överens med andras 
värdering av henne, d.v.s. hur en människa uppfattar sig själv stämmer ofta överens med den 
uppfattning som hennes närmaste omgivning har om henne. 
 
Zetterberg kombinerar sedan dessa två teorier till ett teorem: 
 
Människan har en tendens att upprepa handlingar som är förknippade med andras fördelaktiga 
värderingar av henne. Grovt skulle det här betyda att en persons omgivning styr personens 
motivation och handlingar.46 Något som Zetterberg senare kallar för ”social motivation” och 
betyder att en nyckel till motivation är andras uppfattning av oss.47

3.4.2 Livsstilar  
Nedan presenterar vi Zetterberg diskussion om hur människors arbetsmotivation och deras 
livsstil hänger ihop. Hur intresserad och engagerad en person är av att utföra vissa handlingar 
beror på hur viktiga de handlingarna är för personen och hur personen värderar sig själv. 
Livsstilar kan sägas vara de gemensamma delarna i en persons liv som delas med andra med 
samma intressen och ger livet mening.48

 
Zetterberg ställer upp några olika svenska livsstilar men varje individ behöver inte passa in i 
endast en livsstil utan kan ha en kombination av flera49. 
 
De livsstilar Zetterberg tar upp är:50  
 

1. De arbetsstyrda anser att arbetet är en viktig del av dem själva och deras liv. Det är 
arbetet som till större delen ger livet mening och innehåll. Yrkesrollen är viktigare än 
andra roller i livet, som att vara man eller pappa. De arbetsstyrda arbetar gärna hårt 
och tycker inte om ineffektivitet. Även när personen är lediga har denne svårt att inte 
tänka på arbetet, det kan hända att personen inte alltid tar ut full ledighet och arbetar 
på helgerna.  

 
2. Entreprenörerna anser också att arbetet är viktigt men på ett annat sätt än de 

arbetsstyra. Entreprenörerna lever för att kunna sprida nya och annorlunda idéer till 
samhället. Personen lever inte för sig själv utan för en sak och vill att andra ska 
”tända” på en nyhet precis som han har gjort. ”Saken” går för allt. 

 
3. De konsumtionsstyrda får all glädje, trygghet och spänning i livet från de varor och 

tjänster de köper. Den konsumtionsstyrda livsstilen delas i sin tur in i olika typer av 
konsumenter: modekonsumenter, pionjärkonsumenter, kvalitetskonsumenter och 
kritiska konsumenter.  

 
En äldre variant av den konsumtionsstyrda livsstilen är den matlagningsglada 
livsstilen. Den matlagningsglada får sin självkänsla från att laga mat. Men det handlar 
inte bara om att stå vid spisen utan den matlagningsglada älskar också att planera en 
god måltid där maten passar tillfället och de som ska äta.  

 
                                                 
46 Zetterberg, 1957, Compliant Actions 
47 Zetterberg, 1966, On Social Motivation 
48 Zetterberg, 1977, Arbete, livsstil och motivation, s. 3, 61 
49 Ibid, s. 70 
50 Ibid, s. 70-76, 78-84, 90, 92-93, 96-103 
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4. De familjekära tycker att familjelivet är det viktiga och att det är roligt. Denna livsstil 
inspireras av kärleken till barnen med en tonvikt på kärnfamiljen men småbarn 
behöver inte finns och familjekärleken kan sträcka sig utanför kärnfamiljen och skapa 
starka band även mellan generationer.  

 
5. De sällskapliga ser umgänge som det centrala och värderar sig själv utifrån samvaron 

med andra. Sällskapsmänniskan tycker att människor är bättre än principer och saker. 
Han tycker om att ha människor omkring sig och njuter även av ytligt umgänge. 
Sällskapsmänniskan känner många och tycks vara lika vänlig mot alla. Mottot för 
sällskapsmänniskan är ”glädje och gemenskap”.  

 
6. Naturälskare hittar sig själv, sin självärdering och sinnesro i naturen. Denna livsstil 

kan för många kompletteras med trädgårdsskötsel, intresse för jakt och fiske eller 
genom att ha hund eller katt. 

 
7. De motionsstyrdas självkänsla byggs upp genom att utföra fysiska aktiviteter. I dagens 

samhälle där vi blir allt mer stillasittande, framför allt på arbetsplatsen, kan motion 
innebära att personen upplever en del av livet som han annars inte kan unna sig.  

 
8. De samhällstillvända försöker självförverkliga sig själv genom att försöka framhäva 

eller förverkliga en viss samhällsordning, vilket sker genom att de engagerar sig djupt 
i samhällsfrågor. Denna grupp röstar självklart i valen, de är medlemmar i politiska 
organisationer, deltar i möten och demonstrationer. En hel del av den 
samhällstillvändas behov av sällskap fylls genom dessa olika aktiviteter. De 
samhällstillvända tror att de politiska besluten som tas påverkar människors liv på ett 
positivt och meningsfullt sätt.  
 

9. Konstälskare och kunskapssökare utgör en liten del av befolkningen. För 
konstälskaren är konsten det viktigaste. Dessa personer är känsliga och behöver det 
konstgjorda sköna för att trivas med livet och sig själv samt stå ut med vardagens 
gråhet och ofullkomlighet.  
 
Kunskapssökare viger sitt liv till att söka kunskap och värderar sig själva utifrån hur 
mycket de vet. De befinner sig ofta i bibliotek, studiecirklar, bokhandlar, arkiv och på 
laboratorium. De är eviga ”studenter” med en väldig nyfikenhet på fakta och 
sammanhang.  
 

10. De religiösa försonar sig med det onda, lidandet, döden och alla materiella livsstilars 
intighet genom att uppfatta sig som accepterad av Gud, till skillnad från de förtappade, 
och kan räkna med evigt liv i en gemenskap med Gud efter döden. Det ingår i denna 
livsstil att försöka ta avstånd från det materiella livet. 

 
Vad innebär de olika livsstilarna för arbetsmotivationen? 
Till att börja med innebär de olika livsstilarna olika syn på arbetet. När arbetet är en livsstil 
blir arbetet en belöning i sig själv. Men när det gäller de andra livsstilarna innebär istället 
arbetet att personen får lön, vilken kan användas för att utveckla livsstilen utanför arbetet. 
De olika livsstilarna kostar också olika mycket och har en person en kombination av flera 
livsstilar så kostar det ännu mer. Trots förbättrade arbetsförhållanden har aktiviteterna utanför 
arbetet blivit ännu bättre och attraktivare. Människor engagerar sig mindre i arbetet samtidigt 
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som kraven på lönen blir större, eftersom de flesta av livsstilarna utanför arbetet är ganska 
dyra. De enda som inte upplever denna splittring är de som har arbetet som livsstil.51

3.4.3 Det osynliga kontraktet 
Attityden till arbete har förändrats, men inte bara genom att aktiviteter utanför arbetet 
framstår som viktigare utan det handlar också om hur vi vill att arbetet ska vara. Det handlar 
inte endast om att tjäna pengar utan arbetet ska också vara givande, kreativt, nyskapande och 
ge möjligheter att ta eget ansvar. Helst ska vi dessutom ha arbetskamrater som vi trivs med 
och bryr oss om och som i sin tur trivs och bryr sig om oss. Vi ska också ha en arbetsgivare 
som är lojal mot oss och som därför i sin tur får vår lojalitet.52  
 
Zetterberg tycker sig se tre anledningar till varför människor arbetar:53

1. Försörjningsvärderingar: Människan arbetar i detta fall endast för att klara livhanken 
och överleva.  

 
2. Yttrevärldsvärderingar: Arbetet används för att förbättra levnadsstandarden och 

komma framåt. Det är skapandet av materiell välfärd som är det viktiga. 
 

3. Inrevärldsvärderingar: Arbetet går ut på att utveckla sig själv och sin livskvalitet. 
Individen är inriktad mer mot personlig tillväxt än ekonomisk. 

 
Utifrån våra värderingar kommer vi att känna att vissa arbeten passar oss och andra inte, då de 
antingen stämmer överens med våra viktigaste krav eller inte. 
 
En person med försörjningsvärderingar vill ha ett arbete som känns tryggt, där det inte finns 
någon risk för att han ska bli uppsagd och därmed arbetslös, samt att han får en hyfsad lön. 
Person kan tänka sig att inte få vissa önskemål uppfyllda om han är säker på att arbetet 
kommer att göra att han kan försörja sig själv och sin familj. 
 
En person som är inriktad mot den yttrevärlden ställer lite mer komplicerade minimikrav. Han 
vill ha ett arbete med mycket bra lön, prestationslön, möjlighet till snabbt avancemang och 
karriär samt klara och rättvisa regler för befordran. Åtminstone två av dessa fyra villkor måste 
vara uppfyllda för att en person med yttrevärldsvärderingar ska vara nöjd med sitt arbete. 
 
En person som istället följer inrevärldsvärderingar och som därför ser livskvalitet som mycket 
viktigt anser att arbetet ska vara intressant, kreativt, ge en möjlighet att utveckla sin förmåga 
och potential samt att han ska få var delaktig i och uttala sig om viktiga beslut. Även här 
behövs att två av dessa fyra villkor stämmer in på personens arbete för att han ska vara nöjd.54

 
Zetterberg fann också att det fanns s.k. osynliga kontrakt ute på arbetsplatserna. Ett osynligt 
kontrakt är ett kontrakt som finns utöver det formella ekonomiska kontraktet mellan 
arbetsgivare och arbetstagare. Osynliga kontrakt innebär att den anställde lovar att ställa upp 
för arbetet, saken, arbetskamraterna, chefen och organisationen i utbyte mot att 
arbetskamraterna, chefen och organisationen i sin tur ställer upp för en själv, som anställd, 
och därmed får personen att känna att han har uträttat något, uppskattning, heder, 
självutveckling och en god anda på arbetsplatsen. Varje människa har ett osynligt kontrakt 
                                                 
51 Zetterberg, 1977, Arbete, livsstil och motivation, s. 104-107, 109 
52 Zetterberg, 1984, Det osynliga kontraktet, s. 19 
53 Ibid, s. 32 
54 Ibid, s. 144-145 
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mer eller mindre klart formulerat inom sig själv även om det aldrig skrivs ner. Kontraktet 
består av två delar, där den ena handlar om förväntningar på arbetsgivare och arbetskamrater 
och den andra om vad den anställde är beredd att ge av sig själv. Bra osynliga kontakt får oss 
att arbeta med engagemang och ansvar för organisationen och dess verksamhet.55

3.5 Vrooms förväntningsteori 
Victor H. Vrooms förväntningsteori är en av de populäraste kognitiva motivationsteorierna 
som akademiska psykologer använder. Förväntningsteorins modell är matematisk med en hög 
precision.56  
 
Förväntningsteorin innebär att en person kommer att välja att arbeta, om han har möjlighet att 
få ett arbete, när han förväntar sig att värdet av att arbeta är mer positivt än värdet av att inte 
arbeta.57 Detta innebär att människors handlande beror på deras förväntningar på resultatet av 
handlingen och hur värdet av resultatet uppfattas, t.ex. en person väljer inte att studera om han 
inte tror att han efter studierna kan ta igen den alternativkostnad som han förlorar under 
studietiden. Enligt Vroom finns det ingen anledning att tro att arbetet fyller samma syfte för 
olika individer, människor skiljer sig i sina önskningar och oviljor och det finns därför ingen 
anledning att dra generella slutsatser om vad som motiverar personer att arbeta58.  
 
I förväntningsteorin så finns det tre faktorer som påverkar motivationen att arbeta:59

 
• Den första är den intensitet och ansträngning som individen lägger ner på arbetet. 
• Den andra är vad individen förväntar sig att få för resultat av arbetet. 
• Den sista faktorn är det värde som individen sätter på resultatet av arbetet. 

 
Dessutom påverkas motivationen av sannolikheten att ett önskat utfall inträffar och hur 
personer värderar detta utfall. T.ex. en individ A som arbetar hårt kan ha en stark förväntan 
över att bli befordrad, men om chefens son också är ute efter den befordran så minskar 
sannolikheten för att A får befordran och det sänker dennes förväntning på att bli befordrad.60

 
Förväntningsteorin går inte att använda på alla individer, förväntningar påverkar beteendet 
hos individer som sätter större vikt vid sina personliga normer än vid samhällets normer och 
värderingar. Förväntningsteorin är mindre användbar för att förklara vad som motiverar 
personer vars huvudreferenspunkt är förväntningar från personer i sin omgivning.61  

3.5.1 Förväntningar vid mänsklig kontakt samt arbetsglädje 
Ofta när människor närmar sig varandra har de förutfattade meningar om varandra. Även om 
dessa förväntningar inte stämmer så brukar de ha en tendens att bli bekräftade, detta fenomen 
kallas för en självuppfyllande profetia. Sändaren skickar ut sina förväntningar om mottagaren 
både verbalt och icke-verbalt, vilka mottagaren snappar upp. Sedan tolkar mottagaren 
sändarens budskap och anpassar sig efter det, han uppfyller alltså förväntningarna och 
sändaren upplever att han har fått sina förutfattade meningar bekräftade.62

                                                 
55 Zetterberg, 1984, Det osynliga kontraktet, s. 5-7, 19 
56 Smither, 1998, The Psychology of Work and Human Performance, s. 216, 219 
57 Vroom, 1995, Work and motivation, s. 35 
58 Ibid, s. 35 
59 Smither, 1998, The Psychology of Work and Human Performance, s. 216 
60 Ibid, s. 217 
61 Ibid, s. 217 
62 Karlsson, 2001, Psykologins grunder, s. 400 
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När en individ A träffar en person för första gången så får A ett intryck av den personen. Det 
första intrycket kan vara svårt att ändra och består ofta ganska länge. Hur en person uppfattas 
vid första mötet är oftast hur vi tror personen är jämt. Även om senare intryck kan ändra vår 
uppfattning av personen styrs vi mot att bevara det första intrycket. Vårt första intryck 
påverkas också av våra förväntningar på en person. Vi uppfattar lättare de karaktärsdrag och 
handlingar som passar in på förväntningarna. Vi försöker passa in personen i den bild vi har 
och motstridande information kommer vid behov att tolkas på ett sätt som inte skapar obalans. 
Vi försöker t.ex. förklara bort personens beteende med att han hade en dålig dag. Utifrån den 
information vi har om en person skapar vi oss en bild av den personen men till denna bild 
läggs dessutom drag hos en person som vi tycker hör ihop med de drag vi först uppfattade. En 
person med negativa drag kan därmed tillskrivas andra negativa drag och en person med 
positiva drag kan tillskrivas andra positiva drag.63 Detta gäller även för arbetsplatser. 
 
”(…) arbetsglädje är den mest centrala förutsättningen för att uppnå olika organisatoriska 
framgångar.” Positiva effekter av arbetsglädje:64

 
 

• Högre effektivitet och kvalitet i 
arbetet 

• Högre moral, lojalitet och 
ansvarstagande 

• Bättre bemötande 
• Ökad meningsfullhet 
• Högre motivation 
• Ökad initiativförmåga och 

handlingskraft 

• Bättre resultat och ekonomi 
• Bättre hälsa och välmående 
• Ökad respekt mot ledning och 

medarbetare 
• Bättre samarbete, trivsel och 

arbetsklimat 
• Lagom personalomsättning 
• Lättare att se möjligheter och att 

lösa problem snabbare 
• Bättre livssituation 

Ett sätt att förbättra arbetsglädjen är att se till att nyanställdas förväntningar på arbetet 
stämmer överens med de faktiska förhållandena på arbetsplatsen. Trots det så är det enligt 
Smither inte många som använder sig av förväntningsteorin utan de flesta chefer och 
arbetsgivare föredrar att använda sig av Maslows behovshierarki eller Herzbergs 
tvåfaktorsteori, då dessa inte är lika matematiska.65

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
63 Angelöw & Jonsson, 2000, Introduktion till socialpsykologi, s. 103 
64 Angelöw, 2006, Arbetsglädje, s. 15, 17 
65 Smither, 1998, The Psychology of Work and Human Performance, s. 218, 219 
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4. Faktorer som kan påverka motivationsfaktorerna 
Som vi tidigare nämnt kan forskare utgå ifrån fem olika perspektiv när han forskar om 
motivation. Det behavioristiska perspektivet utgår ifrån hur individers handlande och 
motivation påverkas av yttre omständigheter och inlärning. I detta avsnitt tar vi upp 
omständigheter som vi tror kan påverka ekonomistudenternas motivationsfaktorer. Vi 
beskriver hur arbetsmarknadsläget ser ut i Gävleborgs län och hur det kan tänkas förändras 
inom en snar framtid. Detta är något som kan påverka vad personerna vill ha ut av sitt arbete 
eftersom vi valt att genomföra mailintervjuer med personer som vill stanna i Gävleborgs län. 
Vi presenterar även material från en undersökning om studenternas förväntningar på 
arbetsmarknaden, om ekonomistudenterna förväntar sig att få ett arbete inom sitt 
utbildningsområde så bör de ha andra motivationsfaktorer än om de inte förväntar sig att få ett 
arbete. Vi beskriver även socialisering.  

4.1 Arbetsmarknaden 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva hur arbetsmarknaden ser ut i Gävleborgs län och hur 
den har förändrats i Sverige under det senaste året. Det mesta av informationen har vi fått från 
Thomas Lundberg på Länsarbetsnämnden i Gävleborgs län och för att komplettera hans 
information har vi använt oss av Arbetsmarknadsstyrelsens hemsida, www.ams.se. 

4.1.1 Arbetsmarknadsläget idag 
Som vi tidigare nämnde, i bakgrunden, har Gävleborgs län den näst högsta obalansen i landet 
och störst andel av befolkningen i arbetsmarknadspolitiska program. Dessutom har 
Gävleborgs län den högsta ungdomsarbetslösheten och den lägsta utbildningsnivån, med 
avseende på högskoleutbildning.  
 
Den låga utbildningsnivån i länet skulle kunna betyda att det finns fler möjligheter för 
högskoleutbildade personer att hitta ett arbete i Gävleborgs län, men så är inte fallet. I själva 
verket är arbetslösheten större i Gävleborgs län än i övriga Sverige oberoende av 
utbildningsnivå, dock är skillnaden i arbetslöshet mellan länet och riket som minst när det 
gäller personer med högskoleutbildning. Enligt Lundberg finns det ett starkt samband mellan 
utbildningsnivå och arbetslöshet, ju lägre utbildning desto högre arbetslöshet. Detta gäller så 
väl för Gävleborgs län som för riket (se diagram 4 i bilaga 1). 
 
Den utbildningsinriktning som är vanligast bland arbetssökande akademiker vid 
Arbetsförmedlingen Gävle är gruppen ”företagsekonomi, handel och administration”. Inom 
denna utbildningsinriktning har de flesta arbetssökande en eftergymnasial utbildning på två år 
eller längre (se diagram 5 bilaga 1). 
 
Varje år gör arbetsmarknadsstyrelsen en rapport över var jobben kommer att finnas under 
nästkommande år. I denna rapport listas de yrken som det råder brist inom och de yrken som 
har ett stort överskott. På bristlistan finns ”redovisningsekonomer m.fl.” och på 
överskottslistan återfinns yrken som kontorist och ekonomiassistent.66 I diagram 6 och 7 i 
bilaga 1 finns det dessutom bristindex över ”administrativa yrken” och ”försäljnings- och 
inköpsyrken”. 

                                                 
66 Arbetsmarknadsstyrelsens rapport Var finns jobben år 2006? s. 10 och Thomas Lundberg, 
Länsarbetsnämnden. 
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4.1.2 Förändringar på arbetsmarknaden 
Från augusti 2005 till augusti 2006 skedde det en positiv utveckling av antalet arbetslösa, 
oavsett utbildningsnivå och kön, utom för manliga forskare där obalansen ökade med 33 % 
och var oförändrad för kvinnliga forskare.  
 
I slutet av oktober 2006 gick Arbetsmarknadsstyrelsen ut med information om att efterfrågan 
på arbetskraft fortsätter att öka och att uppgången på arbetsmarknaden är bred och berör alla 
näringsgrenar, men främst transportverksamheten, verkstadsindustrin och varuhandeln. 
Arbetsmarknadsstyrelsen säger också att arbetslösheten har nått sin lägsta nivå på fyra år. 
Nedgången av arbetslösheten förklaras inte bara av att fler har fått ett arbete utan även av ett 
högre deltagande i arbetsmarknadspolitiska program.67  
 
I Gävleborgs län skedde det mellan september 2005 och september 2006 en nergång av 
antalet arbetslösa akademiker inom en rad olika yrken, bland annat sjönk antalet 
arbetssökande redovisningsekonomer m.fl. med 50% (se diagram 9 i bilaga 1). 
 
Det är svårt att säga hur arbetsmarknaden kommer att se ut nästa år, särskilt med den nya 
regeringens budgetproposition. ”Regeringen meddelar i budgetpropositionen att man i 
regleringsbrevet för Arbetsmarknadsverket avser föreskriva att Arbetsförmedlingen inte 
längre får fatta beslut om att placera arbetssökande i friår, plusjobb, utbildningsvikariat och 
akademikerjobb. Detta gäller från och med tisdagen den 24 oktober 2006.”68 Vilket är ett sätt 
att nå de nya målen angående antalet personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska program, 
målet år att det ska vara 90 000 deltagare i programmen år 2007 och 65 000 deltagare år 2008. 
När budgetpropositionen för 2007 överlämnades, den 16 oktober 2006, var det 155 000 
personer som deltog i arbetsmarknadspolitiska program69.  
 
Enligt en enkätundersökning, genomförd av Öhrlings PricewaterhouseCoopers, bland 
småföretagen i Gävleborg, Jämtland och Västerbotten, kan ungdomsarbetslösheten i regionen 
sjunka till hälften nästa år. De 100 utvalda företagen som Öhrlings frågade tror att de kommer 
att kunna anställa ungefär 3 700 personer när regeringen lättar på skattebördan. 70 % av 
företagen uppger att de kommer att vara mindre oroliga för att anställa när sjuklöneansvaret 
minskar. Men den stora skillnaden kommer sig av sänkningen av arbetsgivaravgiften för 
nyanställda ungdomar.70  

4.2 Förväntningar på arbetsmarknaden 
Informationen till detta avsnitt kommer i huvudsak från rapporten Hur ser Högskolan i Gävles 
programstudenter på sitt framtida arbetsliv? som är baserad på en enkätundersökning som 
gjordes på Högskolan i Gävle under höstterminen 2006 och arrangerades av Kontakttorget på 
högskolan. Det var Annika Qvarnström, studerande på civilekonomprogrammet på 
Internationella Handelshögskolan i Jönköping med en termin i USA och just nu en termin i 
Singapore, och Lena Wigren, som studerar till samhällsplanerare vid Högskolan i Gävle men 
som även har studerat geomatik vid Lunds universitet (campus Helsingborg) och vid 
Blekinges Tekniska Högskola i Karlskrona, som genomförde enkätundersökningen. 
Enkätundersökningen med tillhörande rapport var deras examination i kursen Projektledning 
A2 som hölls vid Högskolan i Gävle under höstterminen 2006. En del av informationen i detta 
avsnitt har vi fått direkt från Lena Wigren, genom ett möte med henne och via mail.  
                                                 
67 www.ams.se/Go.aspx?a=70323  24/11 -06 kl:15:34 
68 www.ams.se/Go.aspx?a=69897  29/11 -06, kl: 10:50 
69 www.ams.se/Go.aspx?a=70108   29/11 -06, kl: 11:02 
70 Ekman, 2006, Fler unga kan få jobb, Gefle Dagblad, nr 322, 30/11 – 06, s. 12 

 25



4.2.1 Enkätundersökningen 
Sammanlagt delade Qvarnström och Wigren ut 200 enkäter till studenter på Högskolan i 
Gävle, utav dessa 200 enkäter var 195 stycken fullständigt ifyllda. De som svarade på enkäten 
rörde sig över ett stort åldersspektrum och det var stora skillnader när studenterna planerade 
att ta ut sin examen. 70 % av dem som svarade på enkäten var kvinnor och det var flest 
studenter på ekonomprogrammet som svarade, nämligen 23,6 % av alla, (se diagram 1 och 2 i 
bilaga 2).71  
 
Enkätutdelningen skedde i två steg, först delades enkäten ut under Kontakttorgets 
arbetsmarknadsdag den 12 oktober 2006, där studenterna dessutom hade möjlighet att 
framföra sin ståndpunkt genom samtal med Qvarnström och Wigren. Den andra utdelningen 
skedde genom att Qvarnström och Wigren delade ut enkäten till studenter som uppehöll sig i 
skolans gemensamma utrymmen utanför lektionstid, främst i skolans bibliotek.72  
 
För att utforma enkäten fick Qvarnström och Wigren hjälp av Kontakttorget samt av Pär 
Vilhelmsson och Erika Engvall på Institutionen för Ekonomi. Undersökarna känner själva att 
frågorna i enkäten till stor del fyller det syfte som de ville belysa men att några av frågorna 
var lite tvetydiga då det kunde tolkas på olika sätt. T.ex. fråga 10 där de undrar om studenten 
har kommit ”i kontakt med” något av skolans arbetslivs- och utbildningsintegrerade projekt, 
detta kan uppfattas som att studenten måste ha medverkat i något projekt men det 
undersökarna ville ha fram var om studenterna hade hört talas om projekten.73 Vi tycker att 
det dessutom i fråga 5, (se enkät i bilaga 2) kan vara svårt att veta vad det är undersökarna 
frågar efter och vad de menar med frågan. 

4.2.2 Resultatet från enkätundersökningen 
Undersökningen visar att för de flesta ekonomistudenter i första hand har valt att studera för 
att de vill få ett bra arbete. Övriga anledningar är relativt små i jämförelse även om 
anledningen ”är intresserad av programämnet” sticker ut lite (se diagram 3 bilaga 2).74

 
Att ekonomistudenterna främst har valt att studera för att få ett bra arbete reflekteras även i 
undersökningens fråga 3 där det är tydligt att ett samarbete mellan Högskolan i Gävle och 
arbetsmarknaden ses som mycket viktigt (se diagram 4 i bilaga 2). Stor del av studenterna 
efterlyser också praktik i utbildningen, organiserade examensarbeten med arbetslivet och 
fadderföretagsarbeten (se diagram 5 i bilaga 2).  Dock kan en stor del av studenterna ändå inte 
avgöra hur bra arbetsmarknadsintegreringen är i utbildningens kurser. Det är visserligen 
relativt jämt mellan samtliga alternativ förutom mycket bra. Den andel (23,9 %) studenter 
som anser att integreringen är bra kommer inte så långt efter andelen (28,3 %) som inte vet, 
men en lika stor andel (23, 9 %) anser att den är mindre bra. Andelen av studenter som anser 
att det inte alls är bra kommer strax därefter. Det är endast 2,2 % av studenterna som anser att 
integreringen är mycket bra (se diagram 6 i bilaga 2). En fundering angående detta är om 
studenterna är osäkra på vad som menas med arbetsmarknadsintegrering, menas allt det som 
nämns i diagram 6, d.v.s. allt mellan gästföreläsningar och studiebesök till praktik och 
organiserade examensarbeten?75

 

                                                 
71 Qvarnström & Wigren, 2006, Hur ser Högskolan i Gävles programstudenter på sitt framtida arbetsliv?, s. 7-8 
72 Ibid, s. 5 
73 Ibid, s. 5-6  
74 Lena Wigren, geomatikstudent på Högskolan i Gävle, 13/12 - 06 
75 Ibid, 13/12 - 06 
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Ekonomistudenterna verkar i alla fall se positivt på sin utbildning och framtiden. Över 50 % 
av studenterna tror att deras utbildning motsvarar arbetsmarknadens krav bra och vid en 
summering med den andel som svarat mycket bra blir det nästan 70 % (se diagram 7 i bilaga 
2). Dock undrar vi om frågan kan tolkas som att det handlar om arbetsmarknadens efterfråga 
på arbetskraft istället för kraven på arbetskraften. Detta skulle i och för sig även det tyda på en 
positiv syn då studenterna i det fallet tror att de matchar efterfrågan bra.76  
 
Detta bekräftas dock inte av nästa fråga (se diagram 8 i bilaga 2) i undersökningen där 52 % 
av studenterna antingen är mindre säker eller inte alls säker på att de kommer att få ett arbete 
inom sex månader efter examen. Andelen som är mycket säkra eller säkra ligger dock på 41 
%. Men även här kan vi ställa oss frågande till hur studenterna tolkat frågan. Undersökarna 
själva menar att fråga handlar om att få ett arbete överhuvudtaget, inte nödvändigtvis inom sitt 
utbildningsområde, men detta framgår inte i enkäten och studenterna kan därför ha tolkat 
frågan annorlunda. Med arbete undrar vi också om det handlar om arbete i Gävle eller hela 
Sverige samt hel- eller deltidsarbete.77

 
Som vi redan nämnt i bakgrunden ställdes en fråga angående om studenterna tror att de i 
framtiden kommer att arbeta med det som de utbildar sig till. Här syns återigen en positiv syn 
på framtiden då nästan 59 % av ekonomistudenterna är mycket säkra eller säkra på att de 
kommer arbeta med det som de utbildar sig till i framtiden (se diagram 9 i bilaga 2).  

4.3 Socialisering 
När motivationsfaktorer diskuteras är det viktigt att tänka på att omgivningen formar oss, att 
vi socialiseras, och att människors värderingar påverkats av samhällets normer.  
 
Genom hela livet pågår en socialisering av individen. Socialisation innebär att värderingar, 
attityder, beteenden och kunskaper överförs mellan individer och grupper i samhället. Det är 
viktigt att vara medveten om att individen inte är en passiv mottagare i socialisationen utan 
spelar en aktiv och viktig roll. Individen påverkas av samhället och deras förväntningar på 
passande beteenden men försöker även i sin tur förändra samhället efter sina behov.78

 
Socialisationsprocessen visar både på den stabilitet som finns i samhället samt de förändringar 
som sker i samhället. Vilka normer och värderingar som överförs skiljer sig åt mellan olika 
generationer. Det finns även flera studier som tyder på att olika samhällsskikt också skiljer sig 
åt.79  
 
En stor skillnad i samhället finns också mellan könen genom att vi socialiseras in i olika 
könsroller. Beroende på vilket kön vi tillhör kommer olika värderingar och attityder att 
överföras till oss. De olika beteendemönster som sägs finnas hos män och kvinnor har uppstått 
genom ett komplicerat samspel mellan individen och omgivningen. Om könsskillnaderna 
endast berodde på biologiska faktorer skulle alla män och kvinnor oavsett kultur, samhälle 
och tid ha ungefär samma beteende och egenskaper, vilket inte är fallet. Könsroller är 
kulturellt bestämda och beror på förhållanden i samhället. Könsrollerna utformas och 
förstärks av samhället i stort, alltså inte enbart genom föräldrarna utan även genom t.ex. skola, 
massmedia och arbetsplatser.80

                                                 
76 Lena Wigren, geomatikstudent på Högskolan i Gävle, 13/12 - 06 
77 Ibid, 13/12 - 06 
78 Angelöw & Jonsson, 2000, Introduktion till socialpsykologi, s. 32, 82-84 
79 Ibid, s. 83, 89 
80 Ibid, s. 95-98 
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Dessa skillnader mellan könen finns självklart med in i arbetslivet och genom att män och 
kvinnor ställs inför olika förväntningar, krav och värderingar kommer också deras livsvillkor 
att skilja sig åt. T.ex. genom att vi får en könssegregerad arbetsmarknad där vissa yrken anses 
typiskt manliga och andra typiskt kvinnliga.81

 
Arbetet är den viktigaste identitetsskapande faktorn i vårt samhälle. Om någon frågar ”Vad 
gör du?” eller ”Vad är du?” svarar personen oftast utifrån vad han arbetar med. Det är sällan 
som någon svarar på dessa frågor utifrån vilka roller personen har i familj- eller fritidslivet, 
t.ex. jag är pappa eller seglare.82  
 
Arbete är framför allt ett sätt att tjäna sitt uppehälle, men det är så mycket mer än bara det. 
Det utgör en stor del av det vuxna livet och det kan antingen vara tråkigt och slitsamt eller 
spännande och stärkande för självkänslan.83 Det spelar ingen roll hur påfrestande ett arbete är, 
enligt Brørup et al finns det ändå vissa sidor som stärker självkänslan, t.ex. att träffa 
arbetskamrater och att genomgå läroprocesser inom sitt yrke. Ett arbete är även viktigt 
eftersom det ger oss en dygnsrytm och delar upp vår tid i arbete och fritid.84 När arbete är 
som bäst är det för vuxna vad lek är för barn.85

 
Som arbetslös är det svårare att skapa sig en social identitet då stor del av ens tid går åt till att 
ha kontakt med myndigheter, skaffa arbetstimmar och att de små ekonomiska medel den 
arbetslöse har inte räcker till aktiviteter där han kan få en meningsfull kontakt med andra 
människor. Den som är arbetslös kan lättare drabbas av mindervärdeskänslor och en känsla av 
oduglighet, han kan tappa självrespekten och självförtroendet.86

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
81 Angelöw & Jonsson, 2000, Introduktion till socialpsykologi, s. 98 
82 Brørup, Hauge & Lyager Thomsen, 1997, Psykologiboken, s. 229 
83 Gray, 2002, Psychology, s. 488 
84 Brørup, Hauge & Lyager Thomsen, 1997, Psykologiboken, s. 229 
85 Gray, 2002, Psychology, s. 488 
86 Brørup, Hauge & Lyager Thomsen, 1997, Psykologiboken, s. 230 
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5. Universums företagsbarometer 2006 
I detta avsnitt kommer vi att kort berätta om företaget Universum Communications och 
presentera utvalda delar av deras attitydundersökning bland studenter, d.v.s. 
”Företagsbarometern”.  

5.1 Universum Communications 
Varje år presenterar företaget Universum Communications sin FöretagsBarometer, vilket är 
Sveriges största attitydundersökning bland studenteter. Barometerns genomförs ”bland över 
11 000 studenter inom ekonomi, teknologi (civilingenjörer och högskoleingenjörer) samt 
data/IT vid Sveriges universitet och högskolor”87 och ”undersöker åsikter och prioriteringar 
runt arbete och livsstil”88. Studenterna får svara på frågor kring deras förväntningar på 
framtida yrkesliv och karriär.89 Den globala företagsvärlden påverkas starkt av Universums 
listor över ideala arbetsgivare.90

 
Universum är ett globalt företag med över 500 kunder sprida över världen91 och är idag 
verksam i 27 länder i fyra världsdelar92. Universums affärsidé är ”att hjälpa företag och 
organisationer att förstå studenters och unga akademikers preferenser och förväntningar hos 
sina framtida arbetsgivare, så att de effektivt kan locka till sig morgondagens arbetskraft”.93

 
Totalt besvaras Universums undersökningar årligen av 180 000 studenter och unga 
akademiker i 28 länder94 och omfattar mer än 300 ledande universitet och högskolor i 
Norden, Europa och USA95. Detta anser Universum ger dem en unik kunskapsbas.96

5.2 FöretagsBarometern 
FöretagsBarometern 2006 genomfördes för 18:e året i rad under tiden 24 januari till 13 mars 
2006 och besvarades av totalt 11 176 studenter vid 34 universitet och högskolor runt om i 
landet.97 Detta är en ökning från 2005 års 9 005 studenter.98 Av dessa studenter var 4 098 
ekonomistudenter vid 26 högskolor och universitet. De flesta av dessa hade en 
utbildningsinriktning mot redovisning/revision99 (se diagram 1 i bilaga 3). 
 
Ekonomistudenterna valde, för fjärde året i rad, IKEA som den arbetsgivare de helst vill 
arbeta hos. Men i övrigt är ekonomistudenterna inte speciellt nationalistiska eftersom de 
utländska revisionsbyråerna fortsätter att växa i intresse. I topp-5 finns tre av de fyra 
internationellt största byråerna, nämligen Ernst & Young (2), Öhrlings (3) och KPMG (5). 
Det är enligt Anna Dyhre, marknadsansvarig på Universum Communications, ingen slump att 
de stora revisionsbyråerna attraherar studenterna eftersom de ”under flera år har arbetat både 

                                                 
87 www.universum.se/ - Surveys and Products – Research  8/12 – 06 kl. 11.15 
88 www.universum.se/ - Universum Communications – History 8/12 – 06 kl. 11.15 
89 www.universum.se/Pressrelease_F%C3%B6retagsBarometern__2006.pdf 8/12 – 06 kl. 11.20 
90 www.universum.se/ - Universum Communications – History 8/12 – 06 kl. 11.15 
91 www.universum.se/  8/12 – 06 kl. 11.15 
92 www.universum.se/ - Universum Communications – About Us  8/12 – 06 kl. 11.15 
93 www.universum.se/press/pdf/Pressrelease_2004FB.pdf 8/12 – 06 kl. 11.20 
94 www.universum.se/  8/12 – 06 kl. 11.15 
95 www.universum.se/press/pdf/Pressrelease_2004FB.pdf 8/12 – 06 kl. 11.20 
96 www.universum.se/  8/12 – 06 kl. 11.15 
97 www.universum.se/Pressrelease_F%C3%B6retagsBarometern__2006.pdf 8/12 – 06 kl. 11.20 
98 www.universum.se/Pressrelease2005FB.pdf 8/12 – 06 kl. 11.20 
99 www.liu.se/gf/er/karriarcentrum/ - Företagsbarometern – Ekonomer 10/12 – 06 kl. 16.50 
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hårt och effektivt för att bygga upp sina varumärken som arbetsgivare”.100 För fullständig lista 
se tabell 1 i bilaga 3. 
 
Samtliga svenska storbanker: FöreningsSparbanken (numera Swedbank), SEB, 
Handelsbanken, och Nordea; placerar sig i topp 20 men även Sveriges Riksbank har tagit ett 
rejält kliv uppåt.101  
 
Överhuvudtaget var privat/affärsbank den bransch som ekonomistudenterna var mest 
intresserad av men den var tätt följd av marknadsföring/reklam och redovisning/revision (se 
diagram 2 i bilaga 3).102

 
Däremot har intresset bland ekonomerna för flera av de traditionellt starka detaljhandel- och 
konsumentvaruföretagen, t.ex. ICA, Arla och Coca-Cola, gått ner medan statlig verksamhet 
blivit mer populär. Bland annat har både Regeringskansliet och UD klättrat flera placeringar. 
Detta tror Anna Dyhre beror på att det har varit valår och andra händelser som fått 
uppmärksamhet i media under året. Dock blir dessa positiva effekter ofta tillfälliga om det 
inte följs av andra marknadsaktiviteter. Ett annat exempel på den inverkan omvärldsfaktorer 
kan ha är Fritidsresor som förra året gick starkt uppåt genom Lottie Knutssons starka arbete 
under Tsunami-katastrofen. I år har dock researrangören fallit från 14:e till 22:a plats. Det 
räcker inte med uppmärksamhet i media eller ett starkt konsumentvarumärke för att bygga ett 
långsiktigt starkt arbetsgivarvarumärke utan det krävs aktiva och kontinuerliga insatser för att 
intressera framtida medarbetare, säger Dyhre.103  
 
FöretagsBarometern från 2005 visade på en ökad optimism bland studenterna.104 Trots en 
fortsatt tuff arbetsmarknad verkar oron bland studenterna inte längre handla lika mycket om 
att få ett arbete efter examen utan om vilken typ av arbete de kan få.105 Studenterna var under 
2005 mer optimistiska och hoppfulla både när det gällde förväntningar på arbetsgivaren och 
karriärmål.106 2006 var de karriärmål ekonomistudenterna hoppas uppnå följande: ”bygga upp 
en god privatekonomi” och ”arbete som innebär allt större utmaningar” blev delad etta, följt 
av ”arbeta internationellt”, ”skapa jämvikt mellan privatliv och karriär” samt ”få 
specialistkompetenser” och ”uppnå ledande befattning”107 (se diagram 3 i bilaga 3).  
 
Madeleine Enesköljd, projektledare för FöretagsBarometern, ser denna rankning av 
karriärmålen som ett bevis på att studenterna söker trygghet i arbetslivet, redan under de 
första åren av karriären. Hon menar att många studenter ”stävar efter att bygga en stabil 
plattform som ska ligga till grund för karriären, samtidigt som de vill ha utmaningar”. Hon 
tror att detta är något som de stora svenska företagen kan erbjuda.108

 
De faktorer hos en arbetsgivare ekonomistudenterna finner mest attraktiva är: ”varierande 
arbetsuppgifter”, tätt följt av ”internationella karriärmöjligheter”, med ”intern 
vidareutbildning/fokus på kompetensutveckling” och ”trygg anställning” som delad trea, 

                                                 
100 www.universum.se/Pressrelease_F%C3%B6retagsBarometern__2006.pdf 8/12 – 06 kl. 11.20 
101 Ibid, 8/12 – 06 kl. 11.20 
102 www.liu.se/gf/er/karriarcentrum/ - Företagsbarometern – Ekonomer 10/12 – 06 kl. 16.50 
103 www.universum.se/Pressrelease_F%C3%B6retagsBarometern__2006.pdf 8/12 – 06 kl. 11.20 
104 www.universum.se/Pressrelease2005FB.pdf 8/12 – 06 kl. 11.20 
105 www.universum.se/press/pdf/Pressrelease_2004FB.pdf 8/12 – 06 kl. 11.20 
106 www.universum.se/Pressrelease2005FB.pdf 8/12 – 06 kl. 11.20 
107 www.liu.se/gf/er/karriarcentrum/ - Företagsbarometern – Ekonomer 10/12 – 06 kl. 16.50 
108 www.universum.se/press/pdf/Pressrelease_2004FB.pdf 8/12 – 06 kl. 11.20 
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därefter ”uppgifter som innebär allt större utmaningar” och ”konkurrenskraftig ersättning”109  
(se tabell 2 i bilaga 3). 
 
De faktorer ekonomistudenterna ser som viktigast vid valet av framtida ideal arbetsgivare är: 
”bra/förtroendeingivande ledning”, ”spännande produkter/tjänster”, ”framgång på sin 
marknad”, ”god etik och hög moral” och ”dynamisk organisation”110 (se diagram 4 i bilaga 
3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
109 www.liu.se/gf/er/karriarcentrum/ - Företagsbarometern – Ekonomer 10/12 – 06 kl. 16.50 
110 Ibid, 10/12 – 06 kl. 16.50  
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6. Empiri 
Vi kommer nedan att presentera vilka ekonomistudenter och arbetsgivare som deltog i våra 
mailintervjuer samt en sammanfattning av deras svar. Vi börjar med att presentera 
ekonomistudenterna och deras svar för att sedan presentera arbetsgivarrepresentanterna och 
deras svar. Våra diskussionsunderlag för ekonomistudenterna och arbetsgivarrepresentanterna 
finns i bilaga 4. Vi har valt att presentera resultatet med siffror istället för att skriva ut de med 
bokstäver för att öka tydligenheten. 

6.1 Mailintervjuer med ekonomistudenter 
Först kommer vi att berätta lite fakta om de ekonomistudenter som deltog i våra 
mailintervjuer utifrån de frågor vi hade i diskussionsunderlaget under rubriken ”Bakgrund”. 
Sedan följer en sammanställning av svaren från intervjuerna. De ekonomistudenter som 
deltog kommer att benämnas ekonomistudenter eller studenter i texten och ska inte misstolkas 
som alla ekonomistudenter eller studenter vid Högskolan i Gävle. 

6.1.1 Presentation av ekonomistudenterna 
I våra mailintervjuer deltog 9 ekonomistudenter, av dessa var 6 kvinnor och 3 män samt 4 st. 
är från Gävle och 5 st. kommer från andra delar av landet. 
 
Av dem som var från Gävle svarade hälften att deras familj var anledningen till att de valde 
att läsa på Högskolan i Gävle. Familjesituationen gjorde att en flytt eller pendling inte kändes 
lämpligt. Övriga studenter från Gävle svarade att de ville studera men att de inte kände för att 
flytta. 
 
Av dem som inte var från Gävle var anledningen till att studera här främst läget, särskilt 
närhet till hemorten. 2 av ekonomistudenterna nämnde att det var lättare att komma in på 
Högskolan i Gävle än på andra skolor och det var lika många som tog upp högskolans 
bostadsgaranti. Andra anledningar som nämndes var att Gävle är en bra studentstad, har bra 
villkor för studenterna, verkade som en bra högskola och att personen känner flera som 
pluggar eller har pluggat här. 
 
På fråga om extra-/sommarjobb svarade 4 studenter att de inte hade något jobb och 5 st. att de 
hade. Men bara 3 st. av dem som hade ett extra-/sommarjobb kunde tänka sig att fortsätta 
arbeta där efter avslutade studier. Dock vill de bara arbeta kvar så länge de inte får ett annat 
arbete, som är mer intressant eller bättre. 
 
Angående hur långt ekonomistudenterna har kommit i jobbsökarprocessen så har 3 st. inte 
börjat och 4 st. har börjat kolla runt lite, varit på mässor samt tittat en del på jobbsajter. 
Övriga studenter letar aktivt upp lediga tjänster och tar kontakt med företag angående dessa 
tjänster.  
 
Ekonomistudenternas syn på arbetsmarknaden i Gävleborgs län är inte positiv. De flesta 
svarar ”nja” på frågan om de ser positivt på arbetsmarknaden, men de tycker sig se att det 
börjar ljusna och att jobb är på väg. 
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6.1.2 Resultat av mailintervjuerna med ekonomistudenterna 
Fråga 1: När Ni tittar på en framtida arbetsgivare vad tittar Ni då på? (lön, arbetsuppgifter)
Lönen tittade de flesta av studenterna på. Av de 7 som nämnde lön var det dock endast 3 st. 
som tyckte det var väldigt viktigt medan resterande 4 st. såg det som viktigt vid sidan av 
andra faktorer.  
 
Lika många studenter som nämnde lönen nämnde också arbetsuppgifterna, men till skillnad 
från lönen så ansåg samtliga av dessa att arbetsuppgifterna var väldigt viktiga. 
Arbetsuppgifterna skulle antingen vara stimulerande, varierande eller meningsfulla. 
 
Följande faktorer nämndes av 3 av studenterna: utvecklingsmöjligheter, kommer jag att trivas 
på arbetsplatsen, närhet mellan hem och arbete, möjlighet att avancera samt arbetstider. 
Arbetstider handlar om att ha viss möjlighet att själv styra över arbetstiderna och att det finns 
en balans mellan arbete och fritid. 
 
Att arbetet kan ses som en bra merit inför framtiden togs upp av 2 studenter och lika många 
såg det som viktigt att få förtroende på arbetet samt att tas på allvar. 
 
Följande faktorer nämndes enbart av enstaka studenter: möjlighet att arbeta utomlands och att 
arbetsgivaren erbjuder internutbildningar och personalsupport, då studenten ”(…) har för 
mycket erfarenhet av jobb där man bara ”slungats” ut utan förberedelse”. 
 
Ett intressant svar var detta: 
”Förutom lön och arbetsuppgifter brukar jag fokusera på vad som kan erbjudas vid sidan om. 
Ligger det en golfbana i anslutning? Finns det gym och tjejer på arbetsplatsen? Hur långt är 
det att åka? Hur länge stannar en anställd i genomsnitt? Kan jag avancera? Individuell 
lönesättning?”  
 
Fråga 2: Vilka tre företag skulle Ni helst vilja arbeta hos?
Så här svarade studenterna: 
 
Ingen aning faktiskt 
 
Ingen kommentar 
 
Lindebergs Grant Thornton, KPMG och Öhrlings PricewaterhouseCoopers  
 
KPMG, Lindebergs Grant Thornton och Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
 
IKEA, Skatteverket, Nordea 
 
Något fastighetsförvaltande företag, t.ex. Gavlegårdarna, Riksbyggen m.fl., Skatteverket och 
IKEA 
 
ICA-koncernen, IKEA och Sandvik 
 
Sandvik, Ericsson och Lantmäteriverket 
 
Gävle Galvan, Proffice och Coop 
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Fråga 3: Vad skulle kunna få Er att inte jobba hos ett visst företag?
Den främsta anledningen, nämnt av 3 studenter, var om företaget har ett rykte av sig att inte 
behandla sin personal bra. Dessutom svarade 2 andra studenter att organisationens 
personalpolitik och synen på de anställda skulle kunna få dem att inte arbeta hos en 
organisation. Andra anledningar till att inte arbeta hos en organisation är inga 
utvecklingsmöjligheter samt tråkiga arbetsuppgifter, båda dessa togs upp av 2 studenter. En 
gång var nämndes följande anledningar: att inte bli tagen på allvar, fiffel och kriminalitet, 
långt från Gävle samt om företaget förstör miljön. 
 
Så här såg två av svaren ut: 
”Att jag inte skulle bli tagen på allvar i på en mansdominerad arbetsplats, att jag skulle ses 
som en flicksnärt som tror att jag kan nått för att jag har en akademisk utbildning.” 
 
”De som bidrar till att förstöra miljön / arbetar med miljöförstörande produkter (oavsett om 
jag själv använder deras produkter eller inte, skenheligt jag vet. Ex inte jobba för OK/Q8 men 
nog tar jag och köper bensin ändå).” 
 
Fråga 4: Vilka tre företag skulle Ni absolut inte vilja jobba hos?
På denna fråga hade 3 studenter inget att säga och svarade därför ”ingen kommentar” och ”vet 
inte”. Endast 2 studenter kunde namnge tre företag, vilket var följande Gävle Galvan, 
Skatteverket och Gävle Kommun samt Goodyear Dunlop, OK/Q8 och E.ON. 
 
2 av studenterna vet inte vilka företag de absolut inte vill arbeta hos men nämner ändå ett 
varsitt företag, nämligen Rusta och Duro Sweden AB. Det senare företaget nämns på grund av 
dåliga erfarenheter sedan tidigare. 
 
Övriga studenter svarade istället vilka typer av företag de absolut inte skulle vilja arbeta hos. 
Den ena tar upp mindre familjeägda företag eftersom personen mest har arbetat i sådana 
företag tidigare. Den andre studenten nämner små traditionella industriföretag samt företag 
med dåligt rykte, t.ex. på grund av att de förstör miljön eller misstanke om barnarbete. Denna 
person nämner också cigarettillverkarna Swedish Match och Philip Morris.  
 
Fråga 5: Hur tycker Ni att kommunikationen är mellan Er och framtida arbetsgivare?
1 av studenterna svarar på denna fråga att han inte vet eftersom han inte har haft så mycket 
kontakter på ett tag. 3 studenter skrev att det inte finns någon kommunikation eller att 
kommunikationen är ”botten”. 
 
4 studenter gav svaret ”ganska bra”. Här är ett av svaren: ”Så där, bättre sen jag gick med i 
NU-projektet. Får också nyhetsbrev från några revisionsbyråer om deras studentaktiviteter 
och nyanställningar.” 
 
Dessutom svarade 1 student: ”Det blir väl vad man gör det till.” 
 
Fråga 6: Hur viktigt är arbetet i relation till fritidsaktiviteter, vänner och familjeliv?
I svaren på denna fråga kan vi urskilja 3 olika grupper med 3 studenter i varje grupp. En 
grupp som sätter familj, vänner och fritid framför arbetet, en grupp som sätter familj framför 
arbete men arbete framför vänner och fritid samt en sista grupp där familj och vänner är 
viktigast men att det måste finnas en balans mellan arbete och fritid. 
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Här kommer ett svar från varje grupp: 
”Min fritid gör mig till den jag är. Vad man arbetar med spelar nästan ingen roll i mina 
ögon. Bara man har mat på bordet och roligt emellanåt.” 
 
”Det jag värderar högst just nu är min familj och mina barn som fortfarande är ganska små. 
Tiden tillsammans med dem är värdefull! Därefter skulle nog arbetet komma om jag får en 
anställning som jag trivs med efter avslutad utbildning, sedan följer vänner och 
fritidsaktiviteter.” 
 
”Mitt privatliv går först. Jag sätter värdet av livskvalitén i mina nära och kära inkl 
fritidssysslor. Men eftersom du spenderar en stor del av ditt liv på jobbet så är det oerhört 
viktigt för mig att jag trivs.” 
 
 
Fråga 7: Önskar Ni mer näringslivsintegration i utbildningen? (t.ex. NU!-projektet)
1 student tycker det är bra som det är och 2 studenter tycker det vore bra med mer 
näringslivsintegration men orkar inte söka information, t.ex. om NU!, eller tycker att det 
skulle göra utbildningen jobbigare. 
 
Resterande 6 studenter svarade alla att de vill ha mer näringslivsintegrering och de flesta är 
positiva till NU! men skulle vilja att näringslivsintegrationen inte var en egen del av 
utbildningen utan ingick i programmet ändå. En person efterfrågar dock fler NU!-kurser inom 
ekonomistyrningsområdet. 
 
”Ja, mer än bara NU-projektet, ska finnas i kurserna ändå.” 
  
”Ja, gärna. Har själv varit med inom NU under 2006. Det var givande på sitt sätt.” 
 
Fråga 8: Vad skulle kunna få Er att stanna kvar i Gävle?  
2 av studenterna skrev att deras familj är vad som får dem att stanna i Gävle. 1 av dessa 
studenter tycker också att Gävle är en attraktiv stad med ett relativt bra utbud av nöjen, sport 
och kultur. 
 
En bättre arbetsmarknad skulle få 2 av studenterna att stanna kvar medan resterande 5 
studenter svarade att ett heltidsarbete som de trivs med skulle kunna få dem att stanna. 
 
Fråga 9: Vad tror Ni skulle kunna attrahera studenter till att stanna kvar i Gävle?
7 studenter tror att ett bättre näringsliv och en ljusare arbetsmarknad skulle kunna få fler 
studenter att stanna kvar. Annat som ekonomistudenterna tror skulle kunna locka studenter att 
stanna kvar är: billigare hyror i sex månader, billigare kommunikationer till andra städer samt 
om Gävle skulle få högre status som stad och inte upplevs som en tråkig stad. 
 
Ytterligare svar var: 
”NU! får eventuellt studenter att stanna kvar här och alla träffar man får gå på ut på företag, 
speciellt studenter med revisionsinriktning, de verkar attraktiva här!” 
 
”Ingen aning. Visste jag det så skulle jag försöka få alla mina vänner att stanna här men i 
princip varenda en har eller ska dra till Stockholm.” 
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Fråga 10: Har Ni något att tillägga?
Ingen hade något att tillägga. 

6.2 Mailintervjuer med arbetsgivarrepresentanter 
Först kommer vi att berätta lite fakta om de arbetsgivarrepresentanter som deltog i våra 
mailintervjuer utifrån de frågor vi hade i diskussionsunderlaget under rubriken ”Bakgrund”. 
Sedan följer en sammanställning av svaren från intervjuerna. 

6.2.1  Presentation av arbetsgivarrepresentanter 
De organisationer som deltog i våra intervjuer var: KPMG, Lindebergs Grant Thornton samt 
Lantmäteriet. Representanterna har arbetat i sina organisationer i 16, 7 respektive 4 år. De 
båda första representanterna arbetar som revisorer medan den sista är enhetschef på 
koncernenheten ekonomi- och personaladministration. Samtliga representanter ser positivt på 
arbetsmarknaden i Gävleborgs län ur ett arbetsgivarperspektiv. 

6.2.2 Resultat av mailintervjuer med arbetsgivarrepresentanter 
Fråga 1: Vad tror Ni gör ert företag/organisation till en attraktiv arbetsgivare?
Två av arbetsgivarna tycker att de har goda karriärvägar och att det finns möjlighet till att 
utvecklas. En av dessa tycker även att de har ett gott rykte samt att det finns möjlighet att 
arbeta utomlands. Den tredje arbetsgivaren tycker att de har ett bra företagsklimat och en platt 
organisation.  
 
Fråga 2: Lyckas Ert företag/organisation förmedla en positiv bild av företaget/organisationen 
som arbetsplats till ekonomistudenterna?
Två av arbetsgivarna är osäkra på om de lyckas förmedla en positiv bild, dock nämner en av 
dem att de nyss hade en studentträff där VD:n deltog och att det kändes som den kvällen gav 
positiva effekter. Den tredje arbetsgivaren tycker däremot att de lyckas förmedla en positiv 
bild genom samarbete med t.ex. Gavlecon och Drivhuset, dessutom arrangerar de och deltar i 
ett flertal aktiviteter vid högskolan. 
 
Fråga 3: Vad tror Ni ekonomistudenterna tittar på hos framtida arbetsgivare? (allmänt sett)
Möjlighet till utveckling nämndes av samtliga av arbetsgivarna. En av 
arbetsgivarrepresentanterna gav följande svar: ”Samma sak som andra studenter; 
utvecklingsmöjligheter, arbetsformer, flexibla organisationer, interaktivitet, lön etc.” Flexibel 
arbetsgivare togs även upp av en av de andra arbetsgivarna. Sedan nämndes även möjlighet 
till karriär. 
 
Fråga 4: Vilka tre företag tror Ni att ekonomistudenterna helst vill arbeta hos?
Arbetsgivarna tror på denna fråga att studenterna vill arbeta hos följande arbetsgivare: 
Sandvik, Iggesund och Öhrlings PricewaterhouseCoopers (med restriktion att detta svar utgår 
ifrån ekonomistudenterna i Gävleborgs län); IKEA, Ericsson och KPMG; eller organisationer 
med internationella möjligheter till arbete. 
 
Fråga 5: Vilka tre företag tror Ni att ekonomistudenterna helst inte vill arbeta hos?
En av arbetsgivarna ville inte peka ut någon organisation men tror att organisationer med brist 
på utvecklingsmöjligheter, enformiga arbetsuppgifter och dålig löneutveckling avskräcker. 
Landstinget, Söderhamns Kommun och Gävle Energi trodde en av arbetsgivarna medan den 
andre tror bl.a. Länsstyrelsen.  
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Fråga 6: Vad får Ert företag/organisation ut av att vara med i NU!-projektet?
En av arbetsgivarrepresentanterna valde att inte svara på denna fråga då hon inte har 
erfarenhet av projektet, men istället svarade en annan anställd. Det svar vi fick var att hon ser 
positivt på projektet och att de får hjälp med olika uppdrag.  
 
En annan av arbetsgivarna ser projektet som en möjlighet att träffa fler studenter. Medan den 
tredje sa att de nyss gått med i projektet men hoppas att det kan leda till en positiv bild av 
företaget samt att de kan bidra till att höja kvaliteten på utbildningen. 
 
Fråga 7: Skulle Ert företag/organisation vilja ha mer samarbete med Högskolan i Gävle?
Två av svaren var att arbetsgivarna vill ha mer samarbete. Ett av svaren var följande: ”Jag 
tror att studenterna skulle vilja ha fler konkreta arbetsuppgifter, där är vi nog lite dåliga att 
svara upp till detta. Det finns fortfarande ett glapp mellan vad vi efterfrågar när de kommer 
ut och vad studenterna har läst.” 
 
Fråga 8: Vad tror Ni skulle kunna attrahera ekonomistudenter till att stanna kvar i Gävle?
Samtliga arbetsgivare tror att en bättre arbetsmarknad skulle attrahera fler studenter. Två av 
arbetsgivarna nämner även bättre och attraktivare bostadsmöjligheter. En av dessa tror också 
att en fräschare stad med mer sport och kultur kan locka medan den andre tycker att det 
befintliga sport- och kulturutbudet i Gävle är ”lagom”. En av dem nämner också bättre 
förbindelser. 
 
Fråga 9: Tycker Ni att Gävle har ett bra företagsklimat?
Ingen av arbetsgivarna har en positiv syn på Gävles företagsklimat. En av dem tycker att det 
finns många områden att förbättra medan övriga två tror att andra kommuner har ett bättre 
företagsklimat, t.ex. Ockelbo och Åre. 
 
Fråga 10: Har Ni något att tillägga?
Ingen av arbetsgivarna hade något att tillägga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 37



7. Analys 
Här presenteras vår analys av ekonomistudenternas och arbetsgivarrepresentanternas svar från 
våra mailintervjuer. Denna analys baseras på svaren i vår undersökning och ska inte ses som 
generellt gällande, då vår svarsgrupp är begränsad och inte representativ för alla 
ekonomistudenter vid Högskolan i Gävle eller för alla arbetsgivare i Gävleregionen. Dock kan 
undersökningen och vår analys ge vissa indikationer på vad ekonomistudenter vid Högskolan 
i Gävle söker hos en arbetsgivare.  

7.1 Analys av ekonomistudenternas svar 
Att det var fler kvinnor än män som svarade tror vi kan bero på att det finns fler kvinnor än 
män som studerar på Ekonomprogrammet. 
 
I mailintervjuerna kan vi se att ekonomistudenterna ser negativt på arbetsmarknaden i 
Gävleborgs län men att de tror på en positiv utveckling. I efterhand känner vi emellertid att 
frågan om detta skulle ha följts av en följdfråga om vad det är som får dem att se på 
arbetsmarknaden på ett visst sätt. Detta inte bara för att få ett fylligare svar utan också därför 
att vad som anses vara en positiv arbetsmarknad är högst subjektivt. Dock tycker vi att de svar 
vi fick var utförliga och vi tycker oss kunna se att de med en positiv arbetsmarknad menar en 
arbetsmarknad där det finns ett stort utbud av tjänster inom företagsekonomiområdet. 
 
Vårt resultat stämmer i så fall överens med det resultat som presenterades av Qvarnström och 
Wigren i deras undersökning. Ekonomistudenternas syn på arbetsmarknaden verkar 
överensstämma med verkligheten, i alla fall enligt den bild som Länsarbetsnämnden i 
Gävleborg har av arbetsmarknaden i länet. Enligt deras statistik har Gävleborgs län en hög 
obalans men en positiv utveckling har skett inom en rad olika yrken. Dock kan denna 
utveckling ha flera orsaker, bl.a. kan det just bero på att fler har fått ett arbete men det kan 
lika gärna vara så att människor har flyttat från länet och därför inte längre är arbetssökande 
här eller så kan personerna i brist på arbete börjat studera. 
 
Men den positiva utvecklingen kan komma att bromsas av regeringens beslut att minska 
antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program. Regeringens beslut innebär inte en 
mindre obalans, utan medför endast att människor inte längre kan delta i olika program och 
istället måste gå sysslolösa, d.v.s. vara arbetslösa. Då Gävleborgs län har störst andel av 
befolkningen i arbetsmarknadspolitiska program borde den ”riktiga” arbetslösheten öka mer i 
detta län än i riket, vilket leder till mer konkurrens bland de arbetssökande. Så trots den 
positiva utvecklingen av efterfrågan på arbetskraft, som både Länsarbetsnämnden och 
Arbetsmarknadsstyrelsen ser tecken på, kan det bli svårt för nyutexaminerade 
ekonomistudenter att få ett arbete i Gävleborgs län. 
 
Att ekonomistudenternas svar skiljer sig åt trots att de befinner sig i en liknande situation 
beror bl.a. på deras olika bakgrunder och därmed den socialisation de gått igenom, vilket 
också leder till olika livsstilar. Socialisationen och livsstilar ger människor olika 
värderingsgrunder och olika delar av livet anses viktiga och meningsfulla. 
 
En annan omständighet som kan ha påverkat svaren tar Zetterberg upp i sin teori om 
underkastelse. Det är att vi människor styrs av de förväntningar som ställs på oss och hur 
andra människor ser på oss. För vår undersökning kan detta innebära att de svar vi fått 
omedvetet kan ha anpassats för att passa in i den bild den intervjuade tror att andra har av 
honom och i hans egna fördelaktiga självbild. 
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Fråga 1: När Ni tittar på en framtida arbetsgivare vad tittar Ni då på? (lön, arbetsuppgifter)
På denna fråga nämnde de flesta av de intervjuade både lön och arbetsuppgifter, vilket vi tror 
kan bero på att vi ger dessa två som exempel på motivationsfaktorer och inte endast för att 
ekonomistudenterna anser att de är viktiga. Vi inser att vi borde ha varit tydligare om att lön 
och arbetsuppgifter bara var exempel på motivationsfaktorer. Dessutom kunde det ha varit 
intressant med en följdfråga om varför det är just dessa faktorer som ekonomistudenterna 
tittar på. 
 
Det som nästan alla av ekonomistudenterna tittar på är arbetsuppgifter, utöver detta kan inga 
generella slutsatser dras av resultatet. Men alla människor är också olika och motiveras därför 
av olika belöningar, vilket både Vroom och Zetterberg insett. De olika svaren kan även 
förklaras av ERG-modellen genom att personerna befinner sig på olika nivåer och eftersträvar 
att tillfredställa olika behov. 
 
Enligt Vroom påverkas människans motivation av sannolikheten för att önskat utfall inträffar. 
Genom att studenterna tycker att arbetsmarknaden håller på att ljusna och de därmed kommer 
att få ett arbete tror vi gör att de vågar hoppas på ett bättre arbete och ställa högre krav. 
Troligtvis hade vi fått annorlunda svar om studenterna hade haft en annan syn på 
arbetsmarknaden. Det borde t.ex. vara så att arbetssökande under en lågkonjunktur med få 
arbetstillfällen är glad över att få ett arbete överhuvudtaget medan de under en högkonjunktur 
med gott om arbetstillfällen och därmed vissa valmöjligheter vågar ställa lite mer krav på 
arbetsgivaren. 
 
Vi tror att anledningen till att ekonomistudenterna tycker att arbetsuppgifterna är särskilt 
viktiga är att de är just studenter. När människor studerar så gör de detta för att kunna utföra 
vissa arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna blir viktiga för att de ska känna att de får nytta av vad 
de har lärt sig, det som Herzberg kallar för berikning av arbetet. I detta ingår också att den 
anställde får större ansvar, vilket två av studenterna efterfrågade. 
 
Det fanns likheter mellan de faktorer som ekonomistudenterna på Högskolan i Gävle nämnde 
och de faktorer som ansågs mest attraktiva i Universums FöretagsBarometer 2006, t.ex. intern 
vidareutbildning och internationella karriärmöjligheter. Projektledaren för 
FöretagsBarometern tycker sig se att många studenter söker trygghet i arbetslivet och vill ha 
en stabil grund för karriären. Detta stämmer in på åtminstone två av studenterna i vår 
undersökning, då dessa vill ha arbeten som är meriterande. 
 
Fråga 2: Vilka tre företag skulle Ni helst vilja arbeta hos? 
En fundering vi har här är om vi genom att endast skriva företag i frågan styrde studenterna 
till att bara försöka namnge företag och därmed utesluta andra organisationer. Sedan hade det 
varit intressant med en följdfråga om varför det är just dessa organisationer 
ekonomistudenterna helst vill arbeta hos. 
 
Det få antalet intervjuade i proportion till antalet möjliga arbetsgivare att välja emellan gör att 
en rangordning är omöjlig, då flera arbetsgivare endast valts en gång. Men de arbetsgivare 
som ändå valts flera gånger är: IKEA, Skatteverket, KPMG, Lindebergs Grant Thornton, 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Sandvik. Alla dessa återfinns i topp 100 i Universums 
FöretagsBarometern förutom Sandvik, vilket kan vara en lokal avvikelse på grund av närheten 
till företaget. 
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Vi tror att studenterna valde dessa organisationer därför att samtliga är stora, kända och 
stabila organisationer som kan erbjuda en trygg anställning, utvecklingsmöjligheter och 
varierande arbetsuppgifter. Dessa organisationer har även faktorer som studenterna eftersöker 
hos deras ideal arbetsgivare enligt FöretagsBarometern, t.ex. spännande produkter/tjänster och 
framgång på sin marknad. 
 
Valet av övriga organisationer är svåra att analysera när de endast nämnts en gång. 
 
Fråga 3: Vad skulle kunna få Er att inte jobba hos ett visst företag?
I efterhand inser vi att vi skulle ha frågat om arbetsgivare istället för företag för att inte 
exkludera vissa arbetsplatser. 
 
Det vi kan se i svaren på den här frågan är att Herzbergs tvåfaktorsteori om att vi människor 
blir motiverade och omotiverade av olika faktorer i stort sett stämmer. Det var endast tre av de 
intervjuade som svarade att de inte skulle arbeta hos en organisation om den saknade 
faktorerna i deras svar på fråga 1.  
 
Det som var intressant var att flera av orsakerna var motsatser till de faktorer som i 
Universums FöretagsBarometer ansågs vara viktiga i valet av framtida ideal arbetsgivare, t.ex. 
bra/förtroendeingivande ledning samt god etik och hög moral. 
 
Vi tror att studenterna valde dessa på grund av tidigare erfarenheter samt att de har ett 
samhällstänkande och en vilja att bli behandlade bra och rättvist. 
 
Fråga 4: Vilka tre företag skulle Ni absolut inte vilja jobba hos?
Även i denna fråga borde vi ha skrivit både företag och organisationer och haft en följdfråga 
om varför ekonomistudenterna inte vill arbeta hos dessa organisationer. 
 
En anledning till att så få studenter kunde räkna upp tre organisationer de absolut inte vill 
arbeta hos kan vara att de inte vill vara taskiga och peka ut någon. Men det kan också vara så 
att det helt enkelt inte finns tre organisationer som de absolut inte vill arbeta hos. 
 
Personen som valde Goodyear, OK/Q8 och E.ON var den person som inte ville arbeta hos ett 
företag som förstör miljön. De andra organisationer som nämns beror troligtvis på förutfattade 
meningar, dåligt rykte eller skillnader i grundläggande värderingar, detsamma gäller för de 
olika typer av företag och organisationer som nämns. Två studenter nämnde dock tidigare 
erfarenheter som anledning. 
 
Några av organisationerna som nämns finns med i topp 100 i Universums FöretagsBarometer. 
Goodyear, OK/Q8, Gävle Kommun, Gävle Galvan, Rusta och Duro Sweden AB finns inte 
med i Universums rangordning överhuvudtaget.  
 
Fråga 5: Hur tycker Ni att kommunikationen är mellan Er och framtida arbetsgivare?
Den student som svarade ”botten” på denna fråga kan antingen mena att det inte finns någon 
kommunikation överhuvudtaget eller att den kommunikation som finns inte är 
tillfredställande. Vi kan omöjligt veta vilket av dessa alternativ som stämmer. 
 
Svaret ”obefintlig” kan ha två bakomliggande orsaker, det kan antingen vara så att personen 
inte försöker att upprätta kommunikation eller att hans/hennes försök inte lyckats. 
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Då vi inte kunde se något bestämt mönster i svaren på denna fråga tror vi att 
kommunikationen mellan studenterna och framtida arbetsgivare blir vad studenterna gör det 
till. Troligtvis har de som svarade ”ganska bra” lagt mer tid på att skapa kommunikation 
mellan sig själva och organisationer, t.ex. genom att gå på arbetsmarknadsdagar och 
studentkvällar. 
 
Men kommunikation sker från två håll och det kan vara så att organisationerna aktivt försöker 
skapa kommunikation men att vissa studenter är mer mottagliga än andra. Kanske har de 
studenter som svarade ”obefintlig” och ”ganska bra” haft samma möjligheter att skapa 
kommunikation men de som svarade ”obefintlig” har kanske inte tagit vara på chansen.  
 
Fråga 6: Hur viktigt är arbetet i relation till fritidsaktiviteter, vänner och familjeliv?
Eftersom vi har kunskap om socialisering och livsstilar framstår det som självklart att 
studenterna ser arbete som olika viktigt i relation till andra delar av livet beroende på deras 
bakgrund, värderingar och intressen. 
 
Vi tyckte oss i svaren på denna fråga kunna urskilja tre grupper: att familj, vänner och fritid 
kommer före arbete; att familj kommer före arbete men arbete före vänner och fritid; samt att 
familj och vänner kommer först men att det måste finnas en balans mellan arbete och fritid. 
Dessa tre grupper kan kopplas ihop med de tre anledningar som Zetterberg ger som orsak till 
varför människor arbetar. Zetterbergs första anledning är försörjningsvärderingar, d.v.s. att 
människan arbetar endast för att klara livhanken och överleva, vilket kan liknas med vår första 
grupp som sätter familj, vänner och fritid främst. Zetterbergs andra anledning är 
yttrevärldsvärderingar, arbetet innebär här en möjlighet att förbättra levnadsstandarden och 
komma framåt, vilket kan kopplas till vår andra grupp som sätter arbete framför vänner och 
fritid. Den tredje och sista anledning Zetterberg ser är inrevärldsvärderingar, vilket innebär att 
arbete går ut på att utveckla sig själv och sin livskvalitet, något som vår sista grupp verkar 
eftersträva genom att önska en balans mellan arbete och fritid.  
 
Fråga 7: Önskar Ni mer näringslivsintegration i utbildningen? (t.ex. NU!-projektet)
I Qvarnström och Wigrens undersökning om förväntningar på arbetsmarknaden var det tydligt 
att ekonomistudenter tycker att ett samarbete mellan Högskolan i Gävle och arbetsmarknaden 
är viktigt, vilket stämmer överens med vår undersökning. Dessutom framgår det av deras 
undersökning att ekonomistudenterna inte är nöjda med den näringslivsintegration som finns i 
utbildningen. Detta bekräftas av vår undersökning där ekonomistudenterna önskar att 
näringslivsintegrationen redan ska ingå i programmet och inte behöva sökas separat. 
 
Vi tror att några av anledningarna till att studenterna hellre vill ha näringslivsintegrationen i 
programmet är att de då skulle ”tvingas” delta och integrationen skulle ske under en längre 
tid. Dessutom tror vi att studenterna kan ha resonerat enligt följande: fler studenter 
involverade i integrationen skulle kunna leda till att mer resurser tilldelades samarbetet mellan 
Högskolan i Gävle och näringslivet, vilket i sin tur skulle kunna leda till att fler organisationer 
blev intresserade av att medverka. Dessutom skulle det antagligen finnas fler kurser, inom alla 
programinriktningar, där studenten ges möjlighet att delta i ett samarbete 
 
Fråga 8: Vad skulle kunna få Er att stanna kvar i Gävle?  
Denna fråga kan kännas lite motsägelsefull då ett av kriterierna var att studenten planerar att 
stanna kvar i Gävleborgs län. Vi ville veta vad som skulle kunna få dem att definitivt stanna 
kvar i regionen. 
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Med Gävle menar vi Gävleregionen, men studenterna kan ha tolkat det som om det gällde 
Gävleborgs län på grund av vårt kriterium. Dock tror vi inte att risken för detta är särskilt stor 
därför att frågan står under rubriken ”ett attraktivt Gävle” samt att för studenter på Högskolan 
i Gävle kan ”stanna kvar” få dem att tänka på en möjlig framtid i Gävleregionen då det är här 
de tillbringar stora delar av sin tid. Dessutom dämpas vår oro då åtta av studenterna för 
närvarande bor i Gävle stad och utifrån en del av de svar som vi fick på denna fråga. 
 
Det är inte särskilt förvånande att så många av studenterna svarade att ett arbete skulle kunna 
få dem att stanna kvar. Arbete är dels ett sätt tjäna sitt uppehälle och dels är det den viktigaste 
identitetsskapande faktorn i vårt samhälle. För personer som inte har en stark anknytning till 
Gävle finns det ingen anledning att stanna kvar i Gävle som arbetssökande, då detta inte är en 
tillfredställande tillvaro. Eftersom Gävleborgs län har lägst utbildningsnivå i landet är det lätt 
att tro att det skulle vara enklare att få ett arbete som kräver högskoleutbildning här i länet 
jämfört med övriga landet. Men så är inte fallet då obalansen för högskoleutbildade är högre 
här än i riket. Den låga utbildningsnivån beror antagligen inte på att människor inte utbildar 
sig utan att de med utbildning men utan anknytning till regionen lämnar länet i jakt på arbete. 
 
Den höga ungdomsarbetslösheten och obalansen kan vara anledningar till att börja studera för 
att slippa vara sysslolös och ha en större chans att få ett arbete. I Qvarnström och Wigrens 
undersökning var också huvudanledningen för ekonomistudenterna till att börja studera att de 
vill ha ett bra arbete. Detta stämmer med vår undersökning då de flesta kan tänka sig att flytta 
för att få ett bra arbete. 
 
Fråga 9: Vad tror Ni skulle kunna attrahera studenter till att stanna kvar i Gävle?
Resonemanget till denna fråga följer i stort ovanstående resonemang till fråga 8 eftersom sju 
studenter tror att en positivare arbetsmarknad skulle kunna få fler studenter att stanna kvar. Vi 
tror att studenterna som gav svaren ”billigare kommunikationer” och att NU! kan leda till att 
studenter stannar också tänkte på att detta skulle kunna ge möjlighet till bättre arbete.  
 
Svaret ”billigare hyror i sex månader” kan tolkas som att den nyutexaminerade student i så 
fall ”har råd” att vara arbetssökande längre och dessutom skulle detta ge Gävle en fördel 
jämfört med andra städer.  
 
Att flera studenter tror att andra studenter skulle kunna tänka sig att stanna kvar om Gävle 
hade högre status och inte ansågs vara en tråkig stad beror förmodligen på att Gävle har ett 
rykte av sig att vara en liten och ointressant stad, framför allt bland människor från större 
städer. 
 
Fråga 10: Har Ni något att tillägga?
Att ingen av studenterna hade något att tillägga kan bero på att de inte hade tid, orkade inte 
komma på något, försökte komma på något men lyckades inte eller att de helt enkelt var nöjda 
med sina svar. 

7.2 Analys av arbetsgivarnas svar 
En fundering vi har är om representanterna har svarat utifrån organisationen eller sig själva, 
dock tyder svaren på att det är ur organisationens synvinkel de har svarat men personliga 
åsikter kan ändå spela in. Dessutom kan frågorna 4, 5, 8 och 9 vara svåra att svara på utifrån 
organisationen men vi tror ändå att de intervjuade har försökt framföra organisationens syn. 
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Det finns en risk med att låta en person framföra en hel organisations åsikt eftersom denna 
person kanske inte riktigt vet hur organisationen ställer sig i olika frågor. Dock tror vi att 
arbetsgivarrepresentanterna genom flera års anställning i organisationen och genom sin 
position har goda möjligheter att ge organisationens syn. 
 
När vi skrev frågan om hur organisationen ser på arbetsmarknaden i Gävleborgs län så såg vi 
det inte ur ett arbetsgivarperspektiv utan vår fundering var om det kommer att finnas en 
efterfråga på ekonomistudenter. Men när representanterna svarar ur en arbetsgivarsynpunkt 
handlar det istället om det kommer att finnas ett tillräckligt utbud av ekonomistudenter för att 
möta organisationens efterfråga. Det hade varit intressant för oss att få veta om det finns eller 
kommer att finnas en efterfråga på ekonomistudenter, men nu tillför svaret inget till vår 
studie. 
 
Fråga 1: Vad tror Ni gör ert företag/organisation till en attraktiv arbetsgivare?
Alla tre arbetsgivare valdes av någon av ekonomistudenterna, vilket tyder på att de är 
attraktiva arbetsgivare. De tre studenter som nämnde dessa organisationer söker just efter en 
arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter, karriärvägar, utlandsarbete och har ett bra 
företagsklimat. 
 
Fråga 2: Lyckas Ert företag/organisation förmedla en positiv bild av företaget/organisationen 
som arbetsplats till ekonomistudenterna?
Eftersom arbetsgivarnas svar på fråga 1 i stora drag stämmer överens med vad vissa av 
ekonomistudenterna söker hos sina framtida arbetsgivare verkar dessa organisationer har 
lyckats förmedla en positiv och sanningsenlig bild. Men är verkligen svaren på fråga 1 helt 
sanningsenliga eller försöker representanterna lyfta upp de mest intressanta delarna?  
 
I den här frågan förutsatte vi att organisationerna aktivt försöker förmedla en positiv bild av 
organisationen men att en av representanterna svarade ”vet ej” kan innebära att så inte är 
fallet. Dock gav två av arbetsgivarna exempel på aktiviteter där de försöker skapa en positiv 
bild av organisationen som arbetsplats. 
 
En positiv bild gör arbetsgivarna mer attraktiva för arbetssökande, vilket ger dem ett större 
utbud att plocka från, men det är viktigt att aktivt och kontinuerligt arbeta på att förmedla 
denna bild.   
 
Fråga 3: Vad tror Ni ekonomistudenterna tittar på hos framtida arbetsgivare? (allmänt sett)
Arbetsgivarna har på denna fråga missat en av de viktigaste faktorerna för 
ekonomistudenterna nämligen arbetsuppgifterna. Arbetsform nämns men det är inte riktigt 
samma sak som meningsfulla och stimulerande arbetsuppgifter. 
 
Däremot har arbetsgivarna träffat helt rätt när de nämner möjlighet till utveckling, eftersom 
flera studenter nämnde detta men även andra former av utveckling nämndes som möjlighet till 
avancemang och internutbildning. 
 
Fråga 4: Vilka tre företag tror Ni att ekonomistudenterna helst vill arbeta hos?
Vi frågade efter företag men menade även andra organisationer, det kan ha lett in 
representanterna på att bara namnge företag men det är framför allt företag som brukar 
intressera ekonomistudenterna. Dessutom nämns det i svaren på fråga 5, där vi också bara 
frågar efter företag, några organisationer. 
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Alla utom en av organisationerna som nämns av arbetsgivarna nämns också av 
ekonomistudenterna. Detta tyder på att arbetsgivarna antingen har bra koll på vad som 
intresserar ekonomistudenterna vid Högskolan i Gävle eller på de företagsbarometrar som 
presenterats i press och media. 
 
Fråga 5: Vilka tre företag tror Ni att ekonomistudenterna helst inte vill arbeta hos?
Den av arbetsgivarna som inte nämner någon organisation anger istället motsatser till de 
faktorer som de flesta av ekonomistudenterna tittar på rörande framtida arbetsgivare. Men 
detta stämmer inte in på varför ekonomistudenterna inte vill arbeta hos en organisation, då de 
nämner andra faktorer som avskräckande. 
 
De övriga två arbetsgivarna nämner inga organisationer som nämns av ekonomistudenterna 
men med ett sådant stort utbud av arbetsgivare är det svårt att träffa rätt. Men dessa 
organisationer tycks stämma in på de faktorer som den första arbetsgivaren nämner. 
 
Fråga 6: Vad får Ert företag/organisation ut av att vara med i NU!-projektet?
Svaren på denna fråga tillför ingenting till vår studie i sig självt, men i kombination med 
svaren på fråga 7 får vi en bättre bild av arbetsgivarnas syn på samarbeten med Högskolan i 
Gävle.  
 
Arbetsgivarna verkar vara nöjda med NU! och vad de får ut av samarbetet, men en av 
arbetsgivarna uttrycker oro över att de inte uppfyller studenternas förväntningar på projektet. 
Två av arbetsgivarna hoppas att de ska kunna höja kvaliteten på utbildningen genom att vara 
med i NU! och andra samarbeten, eftersom detta leder till mer kompetenta framtida 
medarbetare. 
 
Vi kan dock utifrån svaren urskilja ett intresse för andra samarbeten än NU!, trots att alla av 
arbetsgivarna är nöjda med det samarbetet.  
 
Fråga 7: Skulle Ert företag/organisation vilja ha mer samarbete med Högskolan i Gävle?
Här uppvisar ekonomistudenterna och arbetsgivarna en samstämmighet då båda grupperna 
önskar mer samarbete utöver NU!. Ett flertal av studenterna skrev att de tyckte att NU! var 
bra men att de även skulle vilja ha andra former av näringslivsintegration. Om arbetsgivarna 
skulle vilja ha mer samarbete genom NU! behöver de bara ta sig an ytterligare en student, så 
ett ”ja” på denna fråga tyder på att de vill ha andra former av samarbete.  
 
Vi tror att organisationerna vill ha mer samarbete med Högskolan i Gävle för att minska 
glappet mellan utexaminerade studenters kunskap och organisationernas efterfrågade 
kunskap. Andra anledningar kan vara att ett ökat samarbete ger organisationerna en bättre 
insyn i studenternas potential, underlättar kommunikation och gör det lättare att förmedla en 
positiv bild av organisationen. Organisationerna har dessutom större möjligheter att läsa av 
om försöken att förmedla en positiv bild har lyckats. 
 
Fråga 8: Vad tror Ni skulle kunna attrahera ekonomistudenter till att stanna kvar i Gävle?
Ekonomistudenterna och arbetsgivarna har en likartad syn på vad som skulle kunna attrahera 
fler studenter att stanna kvar i Gävle. Vilket stärker bilden av att det i dessa områden finns 
brister som bör åtgärdas för att studenter i högre grad ska vilja stanna kvar. Men att förbättra 
arbetsmarknaden är inte det lättaste då det är många aktörer och faktorer som spelar in. 
 

 44



De skilda svaren rörande sport- och kulturutbudet beror troligtvis på representanternas egna 
preferenser och hur stor del av utbudet de har kommit i kontakt med. 
 
Fråga 9: Tycker Ni att Gävle har ett bra företagsklimat? 
Vi hade med denna fråga för att se hur troligt det är att organisationen kommer att finnas kvar 
i regionen och kanske t.o.m. expandera sin verksamhet. Dessutom hur troligt det är att nya 
organisationer kan tänka sig att etablerar sig i regionen. 
 
Det dåliga företagsklimatet kan vara en förklaring till den låga utbildningsnivån i länet 
eftersom det kan innebära att företag och organisationer som söker arbetskraft med 
högskoleutbildning väljer att etablera sig i andra län där företagsklimatet är bättre. 
 
Fråga 10: Har Ni något att tillägga?
Att ingen av arbetsgivarrepresentanterna hade något att tillägga kan bero på att de inte hade 
tid, orkade inte komma på något, försökte komma på något men lyckades inte eller att de helt 
enkelt var nöjda med sina svar. 
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8. Slutdiskussion 
Vi tänkte börja med att försöka besvara de frågeställningar vi presenterade i början av 
uppsatsen, för att sedan visa på skillnader mellan vår förförståelse och verkligheten och 
avslutar med övriga funderingar samt förslag på fortsatt forskning. Det låga antalet deltagare i 
vår undersökning innebär att några generella slutsatser för alla ekonomistudenter vid 
Högskolan i Gävle inte kan dras. 
 
Frågeställningar: 
Vad motiverar svarsgruppen i deras val av framtida arbetsgivare? 
 
Utifrån svarsgruppens syn på arbetsmarknaden förstår vi att de inte tycker sig ha stora 
valmöjligheter rörande sin framtida arbetsgivare, men vi menar att de ändå gör ett val även 
om detta inte är helt frivilligt. Till en början väljer den utexaminerade studenten vilka tjänster 
han/hon söker och vilka organisationer han/hon vänder sig till. Om detta inte leder till en 
anställning så väljer den utexaminerade studenten att antingen fortsätta sträva efter 
drömjobbet eller att istället söka tjänster utanför sitt utbildningsområde, för att tjäna sitt 
uppehälle. Men skulle svarsgruppen ha större valmöjlighet är de dessa faktorer, rangordnade 
utifrån hur viktiga de är, som de är intresserade av: 
 
• Arbetsuppgifterna: Det är dessa som arbetet består av och där personen får användning av 
sin utbildning och sina specialkunskaper. Det är också genom arbetsuppgifterna som personen 
utvecklas, både i sitt yrke och som individ. 
 
• Lön: Denna faktor tittar de flesta i svarsgruppen på men hur den förhåller sig till övriga 
faktorer skiljer sig åt. Det behöver inte vara så att lönen är en motiverande faktor för att ta ett 
arbete men att den kan vara för låg för att personen ska vilja acceptera ett arbetserbjudande. 
För svarsgruppen är lön alltså en hygienfaktor. 
 
• Utvecklingsmöjligheter: Det är något som nästan alla i svarsgruppen eftersträvar på ett eller 
annat sätt. Människan siktar alltid uppåt och strävar enligt ERG-teorin alltid efter att 
tillfredställa högre behov. Finns det inga utvecklingsmöjligheter uppstår det frustration och 
det finns risk att personen regredierar till att tillfredställa behov på en lägre nivå.    
 
• Arbets- och pendlingstider: Denna faktor är viktig för att personen ska ha tid för familj, 
vänner och andra intressen.  
 
• Trivsam arbetsmiljö: En trivsam arbetsmiljö ligger till grund för det osynliga kontrakt 
Zetterberg nämner. Trivs personen på arbetet och med sina arbetskamrater samt känner 
förtroende för chefen gör det att han är beredd att ge lite mer av sig själv på arbetet och 
känner mer engagemang och ansvar för organisationen. Detta kan både underlätta för 
personlig utveckling samt ge ökade möjligheter till utveckling på arbetet. Enligt Herzberg är 
hygienfaktorerna nödvändiga för att personen ska trivas och inte känna missnöje.  
 
• Övriga faktorer: Det svarsgruppen efterfrågar efter ovanstående faktorer beror på deras 
individuella preferenser och intressen. En persons preferenser och intressen beror på hur 
personen socialiserats och därmed vilken/a livsstil/ar han har utvecklat.  
 
Vi tror att det kan vara så att motivationsfaktorerna förändras under en persons liv, beroende 
på ålder, familjsituation, vänskapsrelationer och arbetssituation.  
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Hur förhåller sig svarsgruppens motivationsfaktorer till befintliga teorier kring 
motivation? 
 
Ingen av de motivationsteorier vi valt stämmer helt in på svarsgruppen. För att få en så 
passande bild som möjligt krävs en kombination av utvalda delar av flera av teorierna, 
eftersom de olika motivationsteorierna fokuserar på enstaka områden. Enligt oss påverkas en 
individs motivation av många olika faktorer.  
 
Vi börjar med Zetterbergs livsstilar. Om en motivationsteori innehåller dessa i kombination 
med kunskap om socialisering finns det en förklaring till skillnader i motivationen, förutsatt 
att personerna kan placeras in i de olika livsstilarna tillsammans med likasinnade. Vi tycker 
dessutom att Herzbergs idé, om att det inte är motsatser till motivationsfaktorerna som skapar 
missnöje, bör ingå i den kombinerade arbetsmotivationsteorin. Alderfers hypotes om 
frustration-regression kan ge en förklaring på svarsgruppens behov av utvecklingsmöjligheter 
och bör därför även den ingå i den kombinerade arbetsmotivationsteorin.  
 
Hypotesen om att frustration kan leda till tillbakagång talar för att arbetsgivare borde försöka 
att ta reda på anledningen till att en anställd känner sig frustrerad och, om möjligt, arbeta på 
att ta bort hindren för behovstillfredsställelse. Om dessa hinder inte kan tas bort borde 
arbetsgivare försöka leda in den anställdes beteende mot att tillfredställa ett behov på en lägre 
nivå. 
 
Vi tänker nu föra ett resonemang om Vrooms förväntningsteori. Han tar upp tre faktorer som 
påverkar arbetsmotivationen: 1. den intensitet och ansträngning som individen lägger ner på 
arbetet, 2. vad individen förväntar sig att få för resultat av arbetet och 3. det värde som 
individen sätter på resultatet av arbetet. Eftersom ingen av de studenter vi intervjuade tillhör 
den arbetsstyrda livsstilen påverkar hög intensitet och ansträngning negativt den tid personen 
kan spendera med familj och vänner samt ägna sig åt sina fritidsintressen. Det förväntade 
resultatet av arbetet samt värdet av detta resultat måste därför kompensera för den tid 
personen går miste om. Detta påverkar motivationsfaktorerna och skapar skillnader, då olika 
människor värderar samma ersättning olika. 
 
 Dock går förväntningsteorin inte att använda på alla individer, den är mindre användbar för 
att förklara vad som motiverar personer som styrs av förväntningar från personer i sin 
omgivning. När Zetterberg talar om ”social motivation” säger han att alla människor styrs av 
andras förväntningar, vilket skulle betyda att förväntningsteorin inte går att använda 
överhuvudtaget. Vi tror att andras förväntningar påverkar oss människor men att människan i 
huvudsak styrs av sina egna förväntningar på resultatet av olika handlingar och sannolikheten 
för att ett önskat resultat ska ske. 
 
Förförståelser 
Resultatet stämmer i stort sätt med vår förförståelse, men det är möjligt att vi har tolkat svaren 
på ett sådant sätt att de stämmer in. Nedan tänker vi reflektera över hur vår förförståelse 
passar in på resultatet av undersökningen: 
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1. Vi tror att det är relativt få av ekonomistudenterna som vill stanna kvar i Gävleborgs län 
efter att de har avslutat sina studier. Anledningen till att stanna kvar tror vi är ett etablerat 
liv med familj, vänner och fritidsaktiviteter i Gävle.  

 
Detta är inget vi direkt har undersökt dock tror vi att det låga intresset för att delta i vår 
undersökning delvis kan bero på att få ekonomistudenter vill bosätta sig i länet. 

 
2. Vi tror att i de fall där ekonomistudenterna har ett extrajobb eller sommarjobb som inte 

har direkt med deras utbildningsområde att göra så kan de tänka sig att jobba kvar där ett 
litet tag tills de får ett arbete som faller inom deras utbildningsområde. Vi tror inte att 
studenter söker extrajobb och sommarjobb för att få kontakter inom företag eller 
organisationer förrän de sista två åren innan planerad examen. 

 
Denna förförståelse bekräftas till viss del då tre i svarsgruppen som har extra-/sommarjobb 
kan tänka sig att arbeta kvar så länge de inte får ett mer intressant arbetserbjudande. Vår 
undersökning ger inget svar på när, eller ens om, studenterna börjar se extra-/sommarjobbet 
som en möjlig inkörsport till ett framtida arbete.  

    
3. Vi tror att de viktigaste motivationsfaktorerna för ekonomistudenterna är lönen, deras 

framtida arbetsuppgifter, d.v.s. hur de kommer att arbeta, är det enskilt, i grupp, utmanande 
eller varierande; möjligheter till att avancera eller jobba utomlands och personlig 
utveckling. Vi tror att lönen är en av de viktigaste motivationsfaktorerna eftersom studenter 
generellt sett har låg inkomst, förutsatt att de inte orkar arbeta vid sidan om. Vi tror att 
arbetsuppgifterna är viktiga då det är dessa som studenterna kommer att syssla med större 
delen av dagen, om arbetsuppgifterna inte är tillfredsställande så blir arbetet ett nödvändigt 
ont. Motivationsfaktorerna ”jobba utomlands” och ”personlig utveckling” är något som 
enligt oss verkar vara ”inne” just nu och som alla försöker sträva efter, eller åtminstone 
ger sken av att sträva efter. Vi tror att några andra motivationsfaktorer som kommer att 
nämnas är: intern utbildning, arbetstider, förmåner, närhet mellan hemmet och 
arbetsplatsen. Motivationsfaktorerna ”arbetstider” och ”närhet mellan hem och arbete” 
berör tiden studenten kommer att ha till att ägna sig åt andra aktiviteter, och det är ”inne” 
att umgås med familjen, vännerna och att ha en aktiv fritid. ”Intern utbildning” är ett sätt 
att uppnå personlig utveckling och ”förmåner” är något som eventuellt kan påverka en 
individs val av arbetsgivare om de viktigaste motivationsfaktorerna är likvärdiga hos två 
olika företag eller organisationer. 

 
Många av de motivationsfaktorer vi trodde skulle vara viktiga är också viktiga enligt 
svarsgruppen, men vår undersökning ger inget svar på varför just dessa faktorer är viktiga. 
Det som överraskar oss är att ekonomistudenterna inte tycker att lönen är en av de viktigaste 
faktorerna och dessutom att faktorn ”jobba utomlands” bara nämns av en student.  

 
4. Vi tror att ekonomistudenterna helst vill jobba på stora, kända företag som t.ex. Ericsson, 

IKEA och Swedbank. Vi tror inte att intresset är särskilt stort för att jobba på statliga och 
kommunala organisationer, som Försäkringskassan och Gävle kommun, då dessa anses 
vara tråkiga och erbjuda sämre lön. Men vi tror att studenter utåt sett vill visa en mer 
negativt inställning till statliga och kommunala organisationer än vad de egentligen har. 
Detta tror vi beror på att den allmänna inställningen till statliga och kommunala 
organisationer är att de är tråkiga, stela och att det där inte finns någon möjlighet till att 
vara kreativ. Ingen vill gå emot den allmänna inställningen och sticka ut. Vi tror att 
studenterna kan tänka sig att arbeta ett tag hos en statlig eller kommunal organisation, 
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även om de så småningom förmodligen kommer att byta arbete för att få högre lön och mer 
frihet att fatta egna beslut. 

 
Vi trodde att statliga och kommunala organisationer skulle nämnas av fler studenter på 
frågan om vilka organisationer studenten helst inte vill arbeta hos eftersom detta i så fall 
skulle bekräfta vår uppfattning att intresset för dessa organisationer inte är så stort. Vi vet 
dock inte hur länge svarsgruppen kan tänka sig att arbeta hos en statlig eller kommunal 
organisation. 

 
5. Vi tror att ekonomistudenterna gärna skulle vilja ha mer näringslivsintegration i 

utbildningen, allra helst praktik men även möjligheter att skapa kontakter med företag och 
organisationer i regionen. Vi tror det är så eftersom det inte finns många möjligheter att 
komma i kontakt med framtida arbetsgivare under utbildningen och få användning av sina 
teoretiska kunskaper i praktiken innan studenten är utexaminerad och förväntas kunna 
använda det han har lärt sig under utbildningen. 

 
Detta bekräftas framför allt av Qvarnström och Wigrens undersökning, men även vår 
undersökning visar att studenterna vill ha mer samarbete, det är dock inte lika klart i vilken 
form. 

 
6. Vi tror att den som har mycket fritidsintressen kanske inte ser arbetet som viktigt ur en 

social synvinkel, eftersom personen i det fallet får de sociala behoven tillfredställda genom 
dessa fritidsintressen. Vi tror att personer med ett rikt fritidsliv arbetar mest för att klara 
uppehället och för att kunna utföra sina intressen. 

 
Denna förföreståelse har vi inte undersökt, men vår undersökning visar ändå att flera av 
studenterna sätter familj, vänner och fritidsaktiviteter framför arbete. 

 
7. Utan att ha djupare insikt i existerande motivationsteorier tror vi att de motivationsfaktorer 

som vi får från ekonomistudenterna kommer att delvis stämma överens med ett flertal av de 
existerande motivationsteorierna. Om det inte fanns någon överensstämmelse mellan 
teorierna och verkligheten skulle de inte användas än idag utan blivit motbevisade och 
förkastade. 

 
Detta har vi redan reflekterat över i avsnittet ”Frågeställningar” ovan. 

 
Övriga funderingar 
I bakgrunden i början av uppsatsen ställde vi oss frågan ”vad som kan gör Gävle till en 
attraktivare stad att stanna kvar i efter avslutade studier” och om en bättre kontakt mellan 
företag/organisationer i regionen och studenterna var lösningen. Vi tror att bättre kontakt är en 
del av lösningen men vad spelar bra kontakter för roll om det inte finns något utbud av 
tjänster. Det krävs ett ordentligt uppsving på arbetsmarknaden för att få fler studenter att vilja 
stanna. Dock ligger kontrollen av arbetsmarknaden inte i någon enskilds händer utan kräver 
att flera aktörer och faktorer samverkar, bl.a. krävs ett bättre företagsklimat. 
 
Vi känner att det faktum att vi blev tvungna att ändra vår arbetsprocess från att börja med 
empiri till att istället börja med teori i slutändan var bra, eftersom det gav ökad förståelse för 
vad som motiverar människor och framför allt fick vi insyn i andras idéer och tankar om 
motivation. Dock är vi glada över att vi gjorde diskussionsunderlaget innan vi satte oss in i 
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teorierna, då det gjorde att våra frågor i diskussionsunderlaget inte blev inriktat mot en del av 
de redan befintlig teorierna inom motivation.  
  
Efter att ha genomfört undersökningen känner vi fortfarande att fokusgrupper hade varit den 
bästa metoden eftersom vi tror att det hade gett oss ett djupare och mer intressant resultat. 
Mailintervjuerna gav inte samma möjligheter till att följa upp intressanta svar, dessutom tror 
vi att svaren blev mer styrda av våra frågor än de hade blivit i en fokusgruppsdiskussion. 

8.1 Förslag till fortsatta studier 
Efter att ha genomfört denna undersökning har vi förslag på hur detta ämne kan undersökas 
vidare.  
 
Våra förslag är:  
Utexaminerade studenter: Denna grupp kan vara intressant att undersöka eftersom vi tror att 
motivationsfaktorerna ändras från tiden som ekonomistudent till anställd. Vi tror att studenter, 
generellt sett, ser arbetet som ”bara” ett jobb där det viktiga är det som syns, som en bra lön 
och en hög position i företaget. Medan den anställde värderar andra saker högre, som trivsel 
på arbetsplatsen och trevliga arbetskamrater, då arbetet inte längre ses som ”bara” ett jobb 
utan utgör en stor del av ens liv. 
 
Arbetssökande utexaminerade studenter: Har de sänkt sina krav när det gäller arbetsgivare 
bara för att öka möjligheten till att få ett arbete? 
 
Andra studentgrupper: Skiljer sig motivationsfaktorerna åt beroende på studiernas inriktning? 
 
Andra lärosäten: Det kan vara intressant att undersöka om motivationsfaktorerna skiljer sig åt 
mellan ekonomistudenter på olika högskolor och universitet. Krävs det en speciell inställning 
hos studenten för att vilja studera på en viss ort? 
 
Ekonomistudenter vid Högskolan i Gävle som inte planerar att stanna i Gävle: Drivs personer 
som inte planerar att stanna av andra faktorer än de som planerar att stanna? 
 
Uppföljning: Det vore intressant med en undersökning som kontinuerligt följde upp ett antal 
ekonomistudenter och den process de går igenom från tiden som student, med ett-två år kvar 
till examen, till tiden som anställd. Hur mycket förändras motivationsfaktorerna beroende på 
livssituationen, var personen befinner sig i jobbsökarprocessen och hur länge han har arbetat? 
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Bilaga 1. Arbetsmarknadsläget och förändringar på arbetsmarknaden 
 

 
 
Diagram 1. Källa: Thomas Lundberg, Länsarbetsnämndens UVAS-databas111. 
 
X = Gävleborgs län 
 
 

 
 
Diagram 2. Källa: Thomas Lundberg, Länsarbetsnämndens UVAS-databas. 
 
Ri = Riket 
 

                                                 
111 Länsarbetsnämndens UVAS-databas är en individbaserad databas över antalet inskrivna arbetslösa. 
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Diagram 3. Källa: Thomas Lundberg, SCB:s RAMS-databas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Diagram 4. Källa: Thomas Lundberg, SBC:s AKU. 
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Diagram 5. Källa: Thomas Lundberg, Länsarbetsnämndens UVAS-databas. 
 
Af-Gävle = Arbetsförmedlingen-Gävle 
 
I diagrammen nedan så används ett bristindex, siffrorna i bristindex definieras som följer:112 1 
= stort överskott, 2 = överskott, 3 = balans, 4 = brist och 5 = stor brist. 
 

 
 
Diagram 6. Källa: Thomas Lundberg, Arbetsmarknadsstyrelsens rapport ”Var finns jobben år 2006?” 

                                                 
112 Arbetsmarknadsstyrelsens rapport Var finns jobben år 2006? s. 14 
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Diagram 7. Källa: Thomas Lundberg, Arbetsmarknadsstyrelsens rapport ”Var finns jobben år 2006?” 
 
 
 

 
 
Diagram 8. Källa: Thomas Lundberg, Länsarbetsnämndens UVAS-databas. 
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Diagram 9. Källa: Thomas Lundberg, Länsarbetsnämndens UVAS-databas. 
 

 
 
Tabell 1. Källa: Arbetsmarknadsstyrelsens rapport ”Var finns jobben år 2006?” 
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Bilaga 2. Förväntningar på arbetsmarknaden 
 
Enkät 

Programstudenters förväntningar inför arbetslivet! 
 
Enkäten är en del av en undersökning som två studenter gör i kursen 
Projektledning A på Högskolan i Gävle. Dina uppgifter kommer att behandlas 
konfidentiellt. 
 
”Syftet med undersökningen är att belysa en fråga som alla studenter funderar över någon gång, och det 
flesta ganska ofta: hur kommer mitt framtida arbetsliv se ut? 
 
Genom denna undersökning vill vi skapa en debatt kring frågan och informera om studenternas 
förväntningar på arbetslivet, och genom detta skapa bättre förutsättningar för samarbete mellan skola och 
arbetsliv. 
 
Idag finns en mängd projekt för samverkan mellan arbetslivet och skolan men hur fungerar informationen 
till er studenter? Vet du vilka möjligheter som finns?”  
 
Ringa in det alternativ som passar bäst eller följ instruktionerna som ges vid 
frågan. 
 
Födelseår: ______  Kön:    Man Kvinna    
 
Utbildningsprogram: ________________________________________ 
 
Förväntat examinations år: _________ 
 
Frågor: 
1. Varför har du i första hand valt att studera? (ringa in ett alternativ) 

• Vill få ett bra arbete 
• Är intresserad av programämnet 
• Vill vidareutbilda mig inom mitt nuvarande yrke 
• Vill vidareutbilda mig inom nytt yrke 
• Alternativ till att vara arbetslös 
• Annat ___________________   

 
 
2. Var Högskolan i Gävle (HIG) ditt förstahandsval som studieort? 
 Ja Nej 
  
3. Hur viktigt är det med ett samarbete mellan HIG och arbetsmarknaden?  
(ringa den siffra som bäst överenstämmer med din åsikt) 
 

Mycket viktigt    1    2    3    4    Inte alls viktigt   Vet ej 
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4. Tror du att din utbildning motsvarar arbetsmarknadens krav för att anställa dig? 
(ringa den siffra som bäst överensstämmer med din åsikt) 

 
Mycket bra    1    2    3    4    Inte alls bra Vet ej 

 
5. Hur säker är du på att du kommer att få ett arbete inom 6 månader efter din examen?  
(ringa den siffra som bäst överensstämmer med din åsikt) 

 
Mycket säker    1    2    3    4    Inte alls säker Vet ej 

  
6. Hur säker är du på att du i framtiden kommer att arbeta med det som du utbildar dig 
till? 
(ringa den siffra som bäst överensstämmer med din åsikt) 

 
Mycket säker    1    2    3    4    Inte alls säker Vet ej 

 
7. Tycker du att HIG som organisation har ett bra samarbete med arbetsmarknaden?  
(ringa den siffra som bäst överensstämmer med din åsikt) 

Mycket bra    1    2    3    4    Inte alls bra Vet ej 
 
8. Hur bra tycker du att  arbetsmarknadsintegreringen är i utbildningens kurser? (ringa 
den siffra som bäst överensstämmer med din åsikt) 
 Mycket bra    1    2    3    4    Inte alls bra Vet ej 
 
9. Hur tycker du att HIG skulle kunna hjälpa dig till bättre förutsättningar i ditt framtida 
arbetsliv? (Rangordna 3 alternativ, 1= bästa alternativet) 
  
____ Studiebesök 
____ Gästföreläsningar 
____ Organisera examensarbete med arbetslivet 
____ Fadderföretagsarbeten 
____ Praktik i utbildningen 
____ Mentorskap 
____ Bättre marknadsföring av utbildningsprogrammen i arbetslivet 
____ Övrigt _______________________________ 
  
 
10. Vilka av HIG:s arbetsliv- och utbildningsintegrerade projekt har du kommit i kontakt 
med? (exempelvis NU!, FRAMFÖR, Projektbaserad Ingenjörsutbildning mfl.) 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
Tack för din medverkan! 
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Antal män och kvinnor i 
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Diagram 1. Källa: ”Hur ser Högskolan i Gävles programstudenter på sitt framtida arbetsliv?”  
 

Programrepresentation i undersökningen
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Diagram 2. Källa: ”Hur ser Högskolan i Gävles programstudenter på sitt framtida arbetsliv?”  
 

1. Varför har du i första hand valt att studera?
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Diagram 3. Källa: Lena Wigren (egen bearbetning) 
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3. Hur viktigt är det med ett samarbete mellan HIG 
och arbetsmarknaden?
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Diagram 4. Källa: Lena Wigren (egen bearbetning) 
 

9. Hur tycker du att HIG skulle kunna hjälpa dig till 
bättre förutsättningar i ditt framtida arbetsliv?
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Diagram 5. Källa: Lena Wigren (egen bearbetning) 
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8. Hur bra tycker du att 
arbetsmarknadsintegreringen är i utbildningens 

kurser?
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Diagram 6. Källa: Lena Wigren (egen bearbetning) 
 

4. Tror du att din utbildning motsvarar 
arbetsmarknadens krav för att anställa dig?
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Diagram 7. Källa: Lena Wigren (egen bearbetning) 
 

5. Hur säker är du på att du komer att få ett arbete 
inom 6 månader efter din examen?
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Diagram 8. Källa: Lena Wigren (egen bearbetning) 
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6. Hur säker är du på att du i framtiden kommer att 
arbeta med det som du utbildar dig till?
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Diagram 9. Källa: Lena Wigren (egen bearbetning) 
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Bilaga 3. Universums FöretagsBarometer 
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Diagram 1. Källa: www.liu.se/gf/er/karriarcentrum/ - Företagsbarometern – Ekonomer (egen bearbetning) 
 

 
Tabell 1. Källa: www.universum.se/Pressrelease_F%C3%B6retagsBarometern__2006.pdf 
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Diagram 2. Källa: www.liu.se/gf/er/karriarcentrum/ - Företagsbarometern – Ekonomer (egen bearbetning) 
Diagrammet visar topp 15 av totalt 35 svarsalternativ på den här frågan. 
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Diagram 3. Källa: www.liu.se/gf/er/karriarcentrum/ - Företagsbarometern – Ekonomer (egen bearbetning) 
Diagrammet visar vilka karriärmål ekonomistudenterna hoppas kunna uppnå inom de tre 
första åren efter examen. 
 

 65



Attraktiva arbetsgivaregenskaper  
  
Varierande arbetsuppgifter 35%
Internationella karriärmöjligheter 34%
Intern vidareutbildning/fokus på kompetensutveckling 26%
Trygg anställning 26%
Uppgifter som innebär allt större utmaningar 25%
Konkurrenskraftig ersättning 23%
Inspirerande kollegor 22%
Flexibel arbetstid 18%
Traineeprogram 15%
Möjligheter till snabb karriär 15%
Ledande befattning 14%
En god referens för min framtida karriär 14%
Mentorskap 9%
Projektbaserat arbete 6%
Annat 1%

Tabell 2. Källa: www.liu.se/gf/er/karriarcentrum/ - Företagsbarometern – Ekonomer (egen bearbetning) 
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Diagram 4. Källa: www.liu.se/gf/er/karriarcentrum/ - Företagsbarometern – Ekonomer (egen bearbetning) 
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Bilaga 4. Diskussionsunderlag 
 

Diskussionsunderlag till nuvarande studenter 
 
Bakgrund: 
Är Ni ifrån Gävle? 
 
Varför sökte Ni till Högskolan i Gävle? 
 
Har Ni ett extra-/sommarjobb? Planerar ni att jobba där efter avslutade studier? 
 
Hur långt har Ni kommit i jobbsökarprocessen? 
 
Ser ni positivt på arbetsmarknaden i Gävleborgs län? 
 
Motivation: 
När Ni tittar på en framtida arbetsgivare vad tittar Ni då på? (lön, arbetsuppgifter) 
 
Vilka tre företag skulle Ni helst vilja arbeta hos? 
 
Vad skulle kunna få Er att inte jobba hos ett visst företag? 
 
Vilka tre företag skulle Ni absolut inte vilja jobba hos? 
 
Hur tycker Ni att kommunikationen är mellan Er och framtida arbetsgivare? 
 
Hur viktigt är arbetet i relation till fritidsaktiviteter, vänner, och familjeliv? 
 
Önskar Ni mer näringslivsintegration i utbildningen? (t.ex. NU!-projektet) 
 
Ett attraktivt Gävle: 
Vad skulle kunna få Er att stanna kvar i Gävle? 
 
Vad tror Ni skulle kunna attrahera studenter till att stanna kvar i Gävle? 
 
Slutfråga:
Har Ni något att tillägga? 
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Diskussionsunderlag till arbetsgivarrepresentanter 
 
Bakgrund: 
Vilket företag/organisationen kommer du ifrån? 
 
Hur länge har du arbetat där? 
 
Vad arbetar du med inom företaget/organisationen? 
 
Ser ert företag/organisation positivt på arbetsmarknaden i Gävleborgs län? 
 
Motivation: 
Vad tror Ni gör ert företag/organisation till en attraktiv arbetsgivare? 
 
Lyckas Ert företag/organisation förmedla en positiv bild av företaget/organisationen som 
arbetsplats till ekonomistudenterna? 
 
Vad tror Ni ekonomistudenterna tittar på hos framtida arbetsgivare? (allmänt sett) 
 
Vilka tre företag tror Ni att ekonomistudenterna helst vill arbeta hos? 
 
Vilka tre företag tror Ni att ekonomistudenterna helst inte vill arbeta hos? 
 
Vad får Ert företag/organisation ut av att vara med i NU!-projektet? 
 
Skulle Ert företag/organisation vilja ha mer samarbete med Högskolan i Gävle? 
 
Ett attraktivt Gävle: 
Vad tror Ni skulle kunna attrahera ekonomistudenter till att stanna kvar i Gävle? 
 
Tycker Ni att Gävle har ett bra företagsklimat? 
 
Slutfråga:
Har Ni något att tillägga? 
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