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Förstå andra generationer – en bra början 

för att kunna utveckla vilken verksamhet 

som helst
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► Digitalisering – urbanisering –

individualisering – polarisering
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Individualisering och synen på arbetstider
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► ”Allt som kan digitaliseras kommer att 

digitaliseras”
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► Vi lever alltmer i olika samhällen



20



21



22



23



24



25

► Transparens gynnar goda, granskade och 

genomlysta verksamheter – och nya nav 

utvecklas
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”Time is more valuable than money. 

You can get more money, but never 

more time.”
John Rohn

Defining Moments

• Händelser i uppväxtmiljön som formar en generation

• 17 till 23 år: “the formative years”

• Dessa värderingar bär man med sig hela livet

• Generationsvärderingar påverkar beteendet!
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Sen kom 70-talet…

• Watergate, inflation, ekonomiska 
kriser, varvskrisen, Vietnam, 
budgetunderskott…

• Samhället och dess medborgare 
blev mindre optimistiska, och mer 
inåtvända…

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfhrDVoPHTAhUEiiwKHT70BysQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fabandowest.wordpress.com%2Fgamla-annonser-med-motoranknytning%2F&psig=AFQjCNHGYKySWZ-u-vrcLSZDvVbI5kaH_g&ust=1494915586132713
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90-talister (80-/00-ister) 

växte upp med…

• Många valmöjligheter

• Ständig kommunikation

• Auktoriteter ifrågasätts

• Samhället har lärt dem att tro på 
sig själva

• Världen är närmare och mer     

transparent

• Passion viktigt

• Naturligt lägre integritetsgränser

► Stor tilltro till den egna förmågan 

att påverka samhället samt det egna 

livet
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► Hela Employer Branding-området är 

fokuserat på HR, ekonomer, ingenjörer 

och jurister
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Arbeta med något som verkligen intr mig

Kul kollegor/social gemenskap på jobbet

Får tydlig uppskattning för mitt arbete

Varierande arbetsuppgifter

Bra balans mellan arbete och fritid

Att få arbeta med det jag utbildat mig till

God etik och hög moral

Duktig chef/någon jag kan se upp till

Jobba med spännande produkter

Jämnlikhet mellan könen

Utmanande arbetsuppgifter

Inspirerande företag/organisationsledning

Företaget tar ett socialt ansvar

Företaget har ett gott rykte

Företaget är en god referens i framtiden

Får träffa mycket nya människor

Hög lön

Intern vidareutbildning/kompetensutv

Kollektivavtal

Närhet till min bostad/korta restider

Påverka samhällsutv gm mitt jobb

Stort ansvar

Möjlighet att göra internationell karriär

Mångfald bland de anställda

Övriga förmåner

Innovativt företag/organisation

Flexibel arbetstid/kunna jobba hemma

Möjligheten att få bonus/provision

Företaget framgångsrikt/marknadsl

Möjlighet till snabb karriär

Stark företags-/organisationskultur

Hög status att jobba där

Att jag får resa mycket

Få chefsnivåer

Traineeprogram
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Sist kommer…

• Möjlighet att jobba hemifrån

• Innovativt företag

• Möjligheten att få bonus

• Att företaget är marknadsledande

• Möjlighet till snabb karriär

• Stark organisationskultur

• Hög status att jobba där

• Att jag får resa mycket

• Att det är en arbetsplats med få chefsnivåer

• Traineeprogram (SIST!)
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Vad av följande ger mest status bland 

dig och dina vänner?
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Krav på service och hjälp

• Krävande… vilket kräver tydlighet

• Hur ser de på service? Var tydlig med vad de kan förvänta sig!

• Vilka delar kan standardiseras och vilka kräver ett personligt 
möte? 

► Är studie- och karriärvägledning, studenthälsa och kuratorer en 
stödjande verksamhet, eller strategiskt prioriterad?



48

Hej [professor Berg],

Jag skriver då jag har ett angeläget ämne relaterat till min son som för tillfället läser på SU, 

kandidatprogrammet i företagsekonomi.

Sonen har en omtenta i kursen Marknadsföring 2. Dessvärre krockar den med en julklapp 

som han nu nyligen fått av sin omtänksamma mormor som tycker att hennes barnbarn är i 

behov av lite semester mellan pluggandet och jobbandet. Mormor har varit lite krasslig men 

vill nu bjuda barnbarnen på en resa över jul, då hon nyligen fyllt jämnt.

Sonen tog upp detta med kursansvarig som sa att om inte sonen tar tentan så förlorar han 

också de 5 kreditpoäng som han fått för den tillhörande seminarieserien. Är detta verkligen 

möjligt?! Min fråga är om det finns någon möjlighet för sonen att ta tentan kvällen innan, den 

18:e december…

. 

Mormor betyder mycket för sonen, men skolan betyder allt för sonen just nu, som nu är helt 

inställd på att stanna hemma, utifrån det svar han fick idag, vilket vi alla familjen tycker vore 

väldigt tråkigt, då detta är en unik resa som förmodligen inte kommer att kunna genomföras 

igen på grund av mormors hälsotillstånd.

Tacksam för svar så snart som möjligt då vi måste lämna definitivt besked på resan imorgon. 

Vänliga hälsningar

Mamma

Marketing Manager

From: Klassföreståndare åk 3 

Sent: den 9 september 2016 18:28

Subject: En bra reflektion

Hej!

Jag har fått den relevanta frågan huruvida barnen ska få köpa glass/dricka på 

utflykter eller inte. Jag tycker frågan är mycket bra och befogad. Det är svårt att idag 

begränsa intag av socker för våra barn. Vi vill ju att de ska må bra och ha fina 

tänder som inte behöver lagas i tid och otid.

Jag är av uppfattningen av att de få gånger skolan låter eleverna ta med pengar till 

glassköp (hittills 3-4 gånger på 6 terminer) inte är det som är avgörande för hur 

elevernas tänder eller hälsa blir. Det är alla andra gånger, fredagsmys, 

lördagsgodis, en glass på kvällen eller en kaka då och då som gör den stora 

skillnaden. Eleverna är så stora nu att man kan föra resonemang med dem, kanske 

kan man hoppa över sylten till pannkakorna, eller den varma chokladen till förmån 

för en glass.

Om behov finns kan vi prata vidare om detta på föräldramötet efter jul. Innan dess 

kommer vi inte göra någon mer utflykt än på onsdag där eleverna får köpa glass.

Trevlig helg!

/Klassföreståndaren
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Karriärplanering

• ”Det gäller ju att komma igång med sin karriär innan man får barn, så 
man har en plattform sen, en barnvagn kostar ju typ 10 papp 
nuförtiden.”

• ”Första jobbet får man väl ta det man får... finns möjligheterna till 
personlig utveckling finns det inget som säger att man måste byta 
arbete.”

• ”Det farliga med att bli chef är att man kann få budgetansvar, det är 
min värsta mardröm, sitta och flippa papper och liksom ’nu måste vi 
skära ner på kostnaderna’... jag vill vara mer spindeln i nätet.”

• ”Jag skulle inte gå till jobbet för att göra nån annan glad, jag gör det 
för att jag tycker det är kul, utvecklande.”

• ”... jag tror att jag kommer att vara chef” - Varför chef? – ”Jag ser mig 
själv som nån typ av spindel i nätet, jag gillar att bestämma och jag 
är lite dominant på gott och ont men jag tror ändå att jag kan va det 
på ett sunt sätt.”
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Anledning till val av studiesäte 

bland 90-talister

• Har en specifik utbildning som intresserar mig 57%

• Rykte/anseende 50%

• Hög standard på undervisningen 47%

• Attraktiv studieort 43%

• Fräsch studiemiljö 38%

• Erbjuder en av de bästa utbildningarna inom valt område 33%

• Bra kontakt lärare-student 30%

• Attraktivt på arbetsmarknaden 29%

► 80% tror att man är mer attraktiv för en arbetsgivare om man tar 

examen sent men gör annat under studietiden

I en typisk medarbetarundersökning

• Ger en säker anställning

• Ger  anställda  goda möjligheter till utveckling

• Ger anställda möjlighet att arbeta självständigt/ta egna initiativ

• Ger anställda uppskattning för det de gör

• Ger anställda goda möjligheter att arbeta för medborgarnas bästa

• Har bra chefer i organisationen

• Är organisationer där de anställda  känner till mål och visioner

• Är väl fungerande organisationer

• Gör de anställda delaktiga i de beslut som fattas

• Ger rimlig lön till sina anställda

• Är organisationer där nyutbildade har lätt att  få fast anställning

• Har anställda som uppskattar sina arbetsgivare

• Är organisationer som är bra på att hantera förändringar

• Ser till att de anställda får utnyttja sin kompetens till fullo

• Är en bra arbetsgivare för småbarnsföräldrar

• Har anställda som får utlopp för sitt engagemang

• Ger de anställda möjlighet att förena arbete med familj

• Erbjuder de anställda meningsfulla arbeten
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Company
Ranking 2013, US

Universum, n=55,000

Walt Disney Company 1

United Nations 2

U.S. Department of State 3

Google 4

Teach for America 5

FBI 6

Peace Corps 7

Apple 8

National Security Agency (NSA) 9

NBCUniversal 10

American Cancer Society 11

Nike 12

Facebook 13

National Institutes of Health 14

EPA 15
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Vem anser Du i allmänhet är bäst lämpad 

att sköta följande service?
(Källa: Välfärdsstatsundersökningen 2010, Umeå universitet)
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Vad belönas på arbetsmarknaden?

• Year-in-office → Förmåga

• Noggrannhet →  Flexibilitet

• Tidigare prestationer → förväntade prestationer

• Ålder → Marknadsvärde

• Ökad lönespridning

• Tydliga lönekriterier

• Individer mer benägna att byta jobb

► Detta, och mer alumni-nätverk, gör kopplingen mellan socialt liv 

och arbetsplats svagare – men kopplingen mellan studier och 

arbetsliv starkare…?

Mer marknadskrafter på arbetsmarknaden

• Mer makt till medarbetare - Facket svagare

• Individer byter jobb oftare

• Individer mindre bundna till arbetsplatsen

• Individualisering och ändrad argumentation

• Flexibilitet i lönesättning, semester- och pensionsvillkor etc.

• Når högsta lön tidigare

► Detta gäller i högre grad för högpresterande
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Vad skapar ett starkt erbjudande?

 Vad vill målgrupperna ha (ni 

måste inte fånga alla – de 

viktigaste är de som ingår i 

er målgrupp)?

 Kan ni hålla det ni lovar?

 Håller era anställda med 

er?

 Vad har ni som 

konkurrenterna saknar?

ATTRAKTIVT:

TROVÄRDIGT:

SÄRSKILJANDE:
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► Minskad lojalitet

► Matilda
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Exit-samtalet… och utbildningens 

motsvarighet

► Vilka är framtidens yrken…?
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► Meningsfullhet i arbetet allt viktigare

► Medier och populärkultur 

påverkar bilder av yrken
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► Enkelt byta jobb – de vill inte låsa in sig!
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► Varumärkessamhället 

– en självklarhet för unga

Corporate Branding

Employer Branding

Personal Branding

Place Branding

School Branding
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► Estetisering
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► Förbereda elever inför yrkeslivet
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► Maktförskjutningar
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► Elever, studenter och medarbetare har 

större möjlighet att påverka. Vad innebär 

det?

Strukturella förändringar

• Gig-ekonomin

• Delningsekonomin

• Digitalisering och ökad konkurrens – utslagning 

• Åldersnoja

• Krokiga karriärvägar

► Personalomsättning är ett tveksamt nyckeltal
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Tre generationer av organisationer

Transformera

• Föränderliga marknader

• Fokus på tillväxt/aktieägarvärde

• Organisering för ständiga förbättringar 

och effektivitet

• Optimera processer, Lean, TQM 

• Anställda som ”presterare”

• Time Management

• Performance Management

• War for talent

• Coacha, motivera och karriärutveckla

• Utbildning styrs av organisationens 

behov

• Disruptiva marknader

• Fokus på att skapa värde i ett bredare 

perspektiv och lösa faktiska problem

• Organisering för transformation av 

verksamheter

• Människor som ”medskapare”

• Självledarskap

• Frigörande av mänsklig potential

• Livslång utveckling, utforskande lärande

• Från fokus på tid till energi

• Samarbeten, nätverk, transparens

• Värderingar och en ”mission” som attraherar 

(kunder, talanger etc)

Prestera

• Stabila marknader

• Organisering för repetitiva uppgifter

• Personal som insatsvara

• Auktoritärt ledarskap

• Standardiserad rekrytering och 

utbildning

• Fackliga förhandlingar

• HR arbetar med arbetsvillkor och 

arbetsförhållanden

Producera

Fragmenterad arbetsmarknad

Frilans

Entreprenörer

Mikroarbetare

Fast anställda

Projektanställda
Royalty/Innehållsskapa

re

FAKTA

I USA är det 12 miljoner 

färre på arbetsmarknaden 

jämfört med före 

finanskrisen. Både 

sysselsättning och arbets-

löshet minskar samtidigt. 

Inhyrd personal

STUDIE

I en studie av PwC bland 1 300 företagsledare anger 

75 procent att brist på kvalificerade medarbetare är det 

största hotet mot deras verksamhet. 
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Tack för att du lyssnade!

anp@sbs.su.se

www.andersparment.com

0705-130363
.
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