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Sammanfattning 
Denna studie syftar till att bidra med kunskap om hur företag presenterar sig på 

sociala medier och vilka attribut de förmedlar för att attrahera generation Y. 

Utgångspunkt tas i modellen ”Ett attraktivt arbete” skapad av Åteg, Hedlund och 

Pontén (2004) där ett attraktivt arbete framställs med ett flertal dimensioner och 

kvalitéer.  

Studien är fokuserad på byggbranschen och hur företag inom den arbetar med att 

synliggöra attribut på Facebookflöden för att attrahera potentiell arbetskraft. 

Empirin utgörs av de tre största byggföretagen i Sverige och deras 

Facebookflöden, med premissen att de behöver göra sig attraktiva för ingenjörer 

inom branschen, en yrkeskategori det råder brist på i Sverige och kommer att göra 

ett antal år framåt. Studien utgår från en netnografisk metod som i större 

vetenskapligt perspektiv kan hänföras till hermeneutik. 

Resultatet visar att företagen använder strategier i form av en aktiv rekrytering 

där medarbetare och/eller företag förmedlar attribut som framhålls som attraktiva 

till potentiell arbetskraft enligt den teoretiska modellen Ett attraktivt arbete. 

Vidare har Facebookinläggen uppvisat attribut med karaktär av hållbar framtid, 

samhällsansvar och moraliskt ansvar, utvecklingsmöjligheter och tekniska 

förhållanden. Dessa, tillsammans med möjligheter till medinflytande och 

flexibilitet inom arbetet, är alla attribut som i tidigare studier påvisats vara 

attraktiva för generation Y och således anses bidra till ett attraktivt arbete. 
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Abstract   
The purpose of this study is to contribute with knowledge about how companies 

presents themselves at their social media channels and which attributes they are 

using to attract generation Y. Starting point is taken from the model ”Ett attraktivt 

arbete” by Åteg, Hedlund and Pontén (2004) in which an attractive job is 

displayed through a number of dimensions and qualities. The study is focused on 

the construction industry and how companies within the industry work to 

visualize attributes on the Facebook walls to attract potential employees. 

The empirical data consists of the Facebook walls of the three largest constructing 

companies in Sweden, on the premise that they have a need to be attractive to 

construction engineers. A profession in which there is currently deficiency on the 

Swedish market and most likely will be for a couple of years ahead. The study is 

based on a netnographic method that in a larger scientific perspective can be 

attributed to hermeneutics. 

The result shows that companies use strategies in terms of an active recruitment 

where the company or the employees mediates attributes that is highlighted as 

desirable to potential employees accordingly to the theoretical model, ”An 

attractive work”. Further on, the Facebook posts shown attributes with the 

characteristics of a sustainable future, social and etic responsibility, development, 

technical conditions, ability to participation and flexibility at work. Attributes that 

in previous studies have been shown to be attractive to generation Y and is 

considered to contribute to an attractive workplace. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Generation Y, recruitment, attract, social media, Facebook, engineers, 

constructing companies 

 

 

 

 



 4 

 

 

 

Förord 
 

Ett stort tack vill jag rikta till min handledare Stina Hallsén, som bidragit med ett stort 

engagemang genom hela uppsatsarbetet och kommit med värdefulla kommentarer och hjälpt 

till att sätta ord på mina tankar under resans gång.  

 

Tack,  

 

Hanna Kaponen  

Uppsala, den 23 maj 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

Innehållsförteckning 

1. INLEDNING ............................................................................................................................... 7 
1.2 SYFTE................................................................................................................................................ 8 

1.2.1 Frågeställningar...................................................................................................................... 8 
1.3 AVGRÄNSNING ................................................................................................................................... 8 
1.4 BAKGRUND GENERATION Y .................................................................................................................. 8 

1.4.1 Bakgrund och uppväxt ............................................................................................................ 8 
1.4.2 Kännetecken ........................................................................................................................... 9 
1.4.3 Informationssökande .............................................................................................................. 9 
1.4.4 På arbetsmarknaden .............................................................................................................. 9 
1.4.5 Användning av digitala plattformar och sociala medier ...................................................... 10 

2. TIDIGARE FORSKNING ............................................................................................................. 10 
2.1 SÖKPROCESS .................................................................................................................................... 10 
2.2 ATTRAHERA OCH REKRYTERA PERSONAL................................................................................................ 11 

2.2.1 Passiv, aktiv, formell och informell rekrytering .................................................................... 11 
2.2.2 Attraktiv arbetsplats ............................................................................................................. 11 
2.2.3 Attraktiv arbetsmiljö ............................................................................................................. 12 
2.2.4 Organisationen attraherar ................................................................................................... 12 

2.3 ORGANISATIONERS NYTTJANDE AV SOCIALA MEDIER ............................................................................... 13 
2.3.1 Attrahera och rekrytera ........................................................................................................ 13 
2.3.2 Varumärkes byggande.......................................................................................................... 14 
2.3.3 Innehållsmarknadsföring ...................................................................................................... 14 
2.3.4 Generation Y ......................................................................................................................... 14 

2.4 SAMMANFATTNING AV FORSKNINGSÖVERSIKTEN ................................................................................... 15 

3. TEORETISK REFERENSRAM ...................................................................................................... 15 
3.1 ATTRAKTIVT ARBETE EN MODELL ......................................................................................................... 15 

3.1.1 Attraktivt arbetsinnehåll ...................................................................................................... 16 
3.1.2 Arbetstillfredsställelse .......................................................................................................... 17 
3.1.3 Attraktiva arbetsförhållanden .............................................................................................. 17 

3.2 DEN TEORETISKA REFERENSRAMENS TILLÄMPBARHET .............................................................................. 18 

4. METOD ................................................................................................................................... 18 
4.1 NETNOGRAFI.................................................................................................................................... 18 
4.2 VAL AV FÖRETAG OCH PLATTFORM FÖR INHÄMTANDE AV MATERIAL .......................................................... 19 
4.3 DATAINSAMLING .............................................................................................................................. 20 
4.4 BEARBETNING OCH ANALYS AV DATA .................................................................................................... 21 

4.4.1 Den netnografiska raffineringsprocessen............................................................................. 21 
4.4.2 Redogörelse för denna studies metod och bearbetning ...................................................... 21 

4.5 VALIDITET OCH RELIABILITET ............................................................................................................... 22 
4.6 ETISKA FÖRHÅLLNINGSSÄTT ................................................................................................................ 23 
4.7 METOD- OCH URVALSDISKUSSION ....................................................................................................... 23 

5. EMPIRI ................................................................................................................................... 24 
5.1 PRESENTATION AV FÖRETAGENS FACEBOOKSIDOR .................................................................................. 24 
5.2 DATA .............................................................................................................................................. 25 

6. RESULTAT OCH ANALYS .......................................................................................................... 25 
6.1 ATTRAKTIVT ARBETSINNEHÅLL ............................................................................................................ 26 

6.1.1 Attraktivt arbetsinnehåll en komparativ helhetsbild ........................................................... 29 
6.2 ARBETSTILLFREDSSTÄLLELSE ................................................................................................................ 29 

6.2.1 Arbetstillfredsställelse en komparativ helhetsbild ............................................................... 32 
6.3 ATTRAKTIVA ARBETSFÖRHÅLLANDEN .................................................................................................... 32 



 6 

6.3.1 Attraktiva arbetsförhållande en komparativ helhetsbild ..................................................... 36 
6.4 SLUTSATS ........................................................................................................................................ 37 

7. DISKUSSION............................................................................................................................ 37 
7.1 ATT SKAPA ATTRAKTIVITET PÅ SOCIALA MEDIER ...................................................................................... 37 
7.2 ATT NÅ UT TILL GENERATION Y ............................................................................................................ 39 
7.3 STUDIENS BIDRAG OCH BEGRÄSNINGAR ................................................................................................ 40 
7.4 FRAMTIDA FORSKNING....................................................................................................................... 40 

8. REFERENSLISTA ....................................................................................................................... 41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

1. INLEDNING 
 

“Här är storbolagen som jagar ingenjörer” 

 
Så låter rubriken som speglar ingenjörernas verklighet, en växande arbetsmarknad med 

möjligheterna runt hörnet. Tidningen Ny Teknik, Anrell (2017, 3 juli) beskriver 

arbetsmarknaden som mycket gynnsam för ingenjörer där hög efterfrågan och låg arbetslöshet 

råder. En allt mer globaliserad värld har medfört stora förändringar i samhället, där vi går mot 

ökad digitalisering, industriell automatisering, samt ett stort hållbarhetstänkande. Denna 

förändring i samband med en högkonjunktur har ökat behovet av ingenjörskompetens. 

Samtidigt råder ett underskott av nyexaminerade sedan en tid tillbaka, vilket har orsakat brist 

på ingenjörer enligt Statistiska centralbyrån (SCB, 2018). Detta bidrar till att ingenjörer spås ha 

en ljus framtid på Sveriges arbetsmarknad (SCB, 2018).  

 

Sammantaget leder detta till en arbetsmarknad där ingenjörer kan ställa krav på arbetsgivarna 

och en arbetsmarknad där organisationer behöver lägga stor vikt vi att göra ett bra intryck för 

att attrahera och rekrytera arbetskraft. Zhou, Tao och Zhao (2015) påvisar i deras forskning att 

rekrytering av rätt arbetskraft har stor betydelse för organisationen och dess fortlevnad och även 

för organisationens utvecklingsmöjligheter. De belyser även vikten av att lyckas behålla bättre 

medarbetare längre än deras konkurrenter, samt vidhålla en kontinuerlig stark utveckling för att 

därigenom uppvisa konkurrenskraft inom branschen (Zhou et al., 2015).  

 

För en gynnsam framtid spelar medarbetarna därmed en viktig roll. En stor del av medarbetarna 

är den yngre generationen som identifieras som Generation Y eller Millennials. Till denna 

generation räknas personer som är födda mellan år 1980 och 2000 (Fishman, 2016). Enligt 

Gibson, Greenwood och Murphy (2009) karakteriseras personer inom denna generation som 

realistiska, optimistiska, miljömedvetna samtidigt som de är uppmärksamma på omvärlden. 

Generation Y eftersträvar mer än en bra lön, viktigare arbetsfaktorer för generationen är 

meningsfullhet i arbetet och utvecklingsmöjligheter (Ng, Schweitzer & Lyons, 2010). 

Följaktligen för att attrahera, motivera och behålla generation Y menar Thomsson och Gregory 

(2012) att chefer som inför en ledarstil som främjar relationer och möter individuella behov 

med hjälp av mentorskap, utvecklingsmöjligheter och regelbunden återkoppling bidrar till en 

gynnsam framtid för att bibehålla generationen på befintliga arbetsplatsen. För att möta dessa 

behov behöver företag anamma ett lärande för generationen och kunna bemöta och erbjuda det 

som efterfrågas för att vara en attraktiv arbetsplats. 

 

Jämfört med tidigare generationer har generation Y tidigt blivit exponerade för digital teknik 

vilket medfört till en generation som kommunicerar och med lätthet inhämtar information via 

digitala plattformar (Immordino-Yang, Christodoulou & Singh 2012; Phil, 2011). Detta har 

bidragit till att en viktig arena för att nå och möta generationen på ett effektivt sätt är via digitala 

plattformar. Av dessa plattformar utgör sociala medier en stor del. Sociala medier används inte 

bara i kommunikativa syften utan i större utsträckning till underhållning och tidsfördriv av 

generationen (Bolton, Parasuraman, Hoefnagels, Migchels, Kabadaya & Gruber 2013; Phil, 

2011). Vem har inte sett generationen scrollande på en smartphone i högsta hugg? Detta har 

bidragit till en arena för marknadsföring där reklam blivit ännu mer personligt anpassad genom 

den tydliga bild av individen som skapats via gilla markeringar och val gjorda på sociala medier. 
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Det har även skapat möjlighet för företag att nå sin potentiella målgrupp på ytterligare en arena 

förutsatt att de har det rätta flödet av innehåll som tilltalar och attraherar generationen. 

 

1.2 Syfte 
Denna studie syftar till att bidra med kunskap om hur företag presenterar sig på Facebook och 

vilka attribut de förmedlar för att attrahera generation Y. I studien undersöks svenska 

byggföretags inläggsflöden på Facebook med särskilt fokus på rekryteringsstrategier riktade 

mot potentiell arbetskraft. Den bild som företagen förmedlar genom sitt flöde relateras i studien 

till de preferenser generation Y har vad det gäller ett attraktivt arbete. Studien belyser således 

följande frågeställningar: 

 

1.2.1 Frågeställningar 
 

1. Hur förmedlar svenska byggföretag via deras Facebookflöden att de har attraktiva 

arbeten? 

 

2. Hur kan detta relateras till generation Ys preferenser av ett attraktivt arbete?  

 

Frågeställningarna är intressanta att undersöka ur ett pedagogiskt perspektiv då dessa visar 

hur företag presenterar sig för potentiell arbetskraft. Även ett lärande kan fås från den 

kommunikation som sker på Facebook från företag till potentiell arbetskraft. Detta bidrar med 

kunskap kring fenomenet rekrytering på sociala medier och hur företag kan göra sig 

attraktiva. 

 

1.3 Avgränsning 
Ett stort antal branscher använder sig av ingenjörskompetens. För att få ett överskådligt material 

kommer därför viss avgränsning vara nödvändig. Därav har fokus lagts på att undersöka 

företags Facebook sidor inom bygg och anläggningsbranschen där behovet av 

ingenjörskompetens har klassats som bland det största (SCB, 2018). Vidare kommer ett urval 

ske till företag med störst omsättning i Sverige för att uppnå ett empiriskt material från företag 

med liknande förutsättningar. 

 

1.4 Bakgrund Generation Y 
 

1.4.1 Bakgrund och uppväxt  
Till denna generation räknas personer födda mellan år 1980 och 2000 (Fishman, 2016). Enligt 

Gibson et al. (2009) karakteriseras personer inom denna generation som realistiska, 

optimistiska, miljömedvetna samtidigt som de är uppmärksamma på omvärlden. 

Phil (2011) visar att barn uppväxta i Sverige från denna generation har fått ha sina intressen 

ståendes i centrum och familjens aktiviteter har likaså utgått från barnens behov och intressen, 

vilket lett till begreppet “curlade barn”. Barnen har ofta fått stöttning och uppbackning i det de 

har tagit sig an. De har vanligtvis provat på många aktiviteter (Pihl, 2011). De har vuxit upp 

med teknik i hemmet vilket gjort dem vana att stimuleras utifrån och undersökningar som gjorts 

har visat att generationen klarar av att hantera i snitt information från 5 kanaler samtidigt, 

jämfört med generationen innan som i snitt kan hantera 1,4 kanaler samtidigt (Pihl, 2011). 

Vidare har generationen fått vara barn längre i avseende på att slippa hjälpa till med 

hemmasysslor. Däremot har de tidigt i livet blivit exponerade för teknikens 

informationssamhälle, vilket givit dem total insyn i vuxenvärldens krav, förväntningar och 

problem samt tidigt blivit utsatta för reklam och visuella intryck av alla dess slag (Pihl, 2011) 
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Den här generationen har fått många namn uppkallade efter sig, gemensamt för dem är att alla 

säger något om generationens beteende (Pihl, 2011). Dessa är bland annat, mingel generationen, 

kappvändarna, kameleonterna, generation C som står för consumers, Me’we som står för det 

fokus generationen har på sig själva, digitala infödingar är bara några av alla dessa namn (Pihl, 

2011). 

 

1.4.2 Kännetecken 
För generation Y är återkoppling viktigt, något som kan ses som ett resultat av deras i allmänhet 

trygga uppväxt vilken berikats av individuell uppmärksamhet, feedback, vägledning och 

beröm. Något som synliggjordes i Ng, Schweitzer och Lyons studie (2010) en nationell studie 

i Canada som undersökte 23 413 personer ur generation Y och deras karriärsförväntningar. Ett 

resultat som var samstämmigt med Hershatters och Epsteins (2010) forskning. Hershatter och 

Epstein (2010) undersökte generation Y i USA där de kopplade samman ett flertal studier på 

generation Y med deras egna erfarenheter och bakgrund. De kom fram till en liknande slutsats 

av beskrivande egenskaper för generationen. Dessa egenskaper är att generation Y förväntar 

sig återkoppling, beröm och vägledning i deras egna karriärutveckling. Rollen som bollplank i 

arbetssammanhang förväntas av generationen att chefen i huvudsak ska uppfylla och därmed 

utgör närmaste chefen en viktig roll i hur motiverad, användbar och hängiven individen blir 

organisationen (Hershatter & Epstein, 2010; Lancaster & Stillman, 2002; Ng et al., 2010). 

Vidare konstaterar Gibson et al. (2009) att generationen i övrigt är positivt inställd till att 

frivilligt hjälpa andra människor i samhället, genomföra volontärarbete samt att de högt 

värderar en balans mellan arbete och umgänge med familj och vänner. Studier visar även att 

generationen i jämförelse med tidigare generationer är mer positiva till förändring, är mer 

tekniskt kunniga och öppensinnade för mångfald, samt är duktiga multi-taskers (Bolton et. al, 

2013). 

 

1.4.3 Informationssökande 
Generationen kan även ses som medvetna konsumenter där de med lätthet kan söka och ta fram 

information om produkter och tjänster och därmed ofta har stor kännedom kring produkter och 

tjänster som intresserar dem (Pihl, 2011). Denna kunskap har de ofta inhämtat genom 

jämförelsesajter på nätet, information från influencers, sociala medier eller annan information 

några klick bort på mobiltelefonen (Phil, 2011). Denna konsumentmedvetenhet tros bero på 

“elektronisk word of mouths” genomslag inom generationen där stor tillit till varandras åsikter 

ges istället för företagens budskap och marknadsföring kring produkter och tjänster, vilket 

synliggörs i forskning gjord av Hildebrandt (2011) och Aquino (2012). Detta menar Martin och 

Wikström (2012) kräver att arbetsgivare och organisationer behöver tänka om, då den 

traditionella marknadsföringen inte går hem hos generationen. 

 

1.4.4 På arbetsmarknaden 
Fler kännetecken för generationen är deras nyfikenhet, samarbetsvilja, resultatinriktning och 

förmåga att våga ifrågasätta (Gibson et al. 2009). Detta beteende som styrs av att söka svar och 

ifrågasätta har gjort att generationen kan uppfattas mer krävande än tidigare generationer på 

arbetsmarknaden (Thompson & Gregory 2012). Det tillsammans med generationens sätt att se 

på det psykologiska kontraktet mellan arbetstagare och arbetsgivare, där lojaliteten till 

arbetsplatsen ses som lägst jämfört med tidigare generationer, har lett till att individerna i 

generationen vid missnöje väljer att byta arbetsplats utan större hinder (Thompson & Gregory 

2012). De startar ofta sin karriärplanering i tidig ålder för att bygga ett starkt cv, vilket kan leda 

till att de redan planerat sin tid i år på den befintliga arbetsplatsen (Martin & Wikström, 2012). 
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Det gör även att de eftersträvar arbetsplatser som ser bra ut på cv:t, vilket även ställer krav på 

att organisationen eftersträvar att ha ett inflytelserikt varumärke.  

Generation Y vill också ha mer än en bra lön, viktigare arbetsfaktorer för generationen är 

meningsfullhet i arbetet och utvecklingsmöjligheter (Ng et al., 2010). 

Följaktligen för att attrahera, motivera och behålla generation Y menar Thomsson och Gregory 

(2012) att det chefer som inför en ledarstil som främjar relationer och möter individuella behov 

med hjälp av mentorskap, utvecklingsmöjligheter och regelbunden återkoppling bidrar till en 

gynnsam framtid för att bibehålla generationen på befintliga arbetsplatsen. 

För att möta dessa behov behöver företag anamma ett lärande om generationen och kunna 

bemöta och erbjuda det som efterfrågas för att vara en attraktiv arbetsplats (Åteg, 2006).  

 

1.4.5 Användning av digitala plattformar och sociala medier 
Jämfört med tidigare generationer har generation Y tidigt blivit utsatta för frekvent exponering 

av teknik, detta menar Immordino-Yang et al. (2012) både kan ha för och nackdelar vad det 

gäller utfall av emotionella, kognitiva och sociala färdigheter. Detta kan vidare ses genom att 

flera i generationen tycks vara starkt beroende av den digitala tekniken som möjliggör snabbt 

integration med andra i omgivningen och för möjligheten till underhållning (Bolton et al., 

2013). Generationen är vana med ett ständigt brus och sållar med lätthet ut innehåll som ses av 

intresse (Bolton et al., 2013). Detta menar Martin och Wikström (2012) vidare kan ses då den 

traditionella marknadsföringen inte fungerar på generation Y. För att väcka intresse hos 

generationen krävs ett nytt och underhållande material med en kvalité som bidrar till att 

mottagaren vill ta reda på mer och dela med sig av informationen (Harad, 2013). Även Bolton 

et al. (2013) påvisar i sin studie detta och menar att generation Y konsumerar sociala medier 

och flöden i underhållningssyfte. Detta bekräftar vikten av att marknadsföring med generation 

Y som målgrupp formas som intresseväckande material som får individen att vilja undersöka 

mera och därav klickar sig vidare för att ta reda på mer information. 

 

2. TIDIGARE FORSKNING 
I det här kapitlet kommer inledningsvis en redogörelse för sökprocessen, för att vidare 

behandla tidigare forskning om att attrahera och rekrytera personal. Följt av tidigare forskning 

kring sociala medier, för att därefter sammanfattas. 

 

2.1 Sökprocess 
För att hitta relevanta vetenskapliga artiklar som berör studiens syfte och forskningsfrågor 

genomfördes litteratursökning i Uppsala universitetsdatabas, DIVA, ERIC och Google 

Scholar. Sökord som användes var generation Y, attrahera, rekrytering, attrahera digitalt, 

digital rekrytering, digitala medier, employer branding, sociala medier, 

innehållsmarknadsföring och motsvarande ord på engelska. Orden användes även i olika 

kombinationer som generation Y s användande av sociala medier, attrahera+ 

innehållsmarknadsföring och liknande och även här motsvarande innebörder på engelska för 

att få en helhetsbild över forskningsområdet. All forskning som inte var ”peer-reviewed” 

valdes bort och intressanta studier sparades. För att komma i kontakt med ytterligare relevant 

forskning undersöktes referenslistor till intresseväckande studier, för att på så sätt hitta mer 

forskning inom området.  

 

Det uppkom flera vetenskapliga artiklar som berörde rekrytering, arbetsmiljö, generation Y, 

generation Y på arbetsmarknaden, innehållsmarknadsföring och sociala samt digitala medier. 

Detta skapade ett arbete med att avgränsa och hitta artiklar med relevans för studien. Det 



 11 

gjordes genom en tidsbegränsning på femton år. De vetenskapliga artiklar som berörde 

marknadsföring samt sociala medier är utvalda med en ännu kortare tidsbegränsning, eftersom 

utvecklingen går snabbt fram inom den digitala världen och artiklarna inom dessa områden 

således kräver en nyare datering för att kunna anses vara relevanta och tillämpbara. Använd 

litteratur är hämtad via sökningar på Uppsala universitetsbibliotek. Vidare söktes information 

på arbetsförmedlingen och statistiska centralbyrån för att få tillförlitlig data och statistik 

angående ingenjörers framtida förutsättningar på arbetsmarknaden.  

 

 

2.2 Attrahera och rekrytera personal 
 

2.2.1 Passiv, aktiv, formell och informell rekrytering 
I Bullard (2003) studie dela rekrytering upp i två kategorier. Den ena varianten är den så kallade 

passiva rekryteringen, där företaget lägger ut en annons när en ledig tjänst uppstår. Denna 

rekrytering kännetecknas av att den sökande aktivt själv får ta kontakt med företaget. Med 

denna typ av rekrytering menar Bullard (2003) att det finns en risk att missa kvalificerad 

arbetskraft företaget ej nått ut till eller som själva inte aktivt söker efter ett arbete. 

Den andra kategorin benämns den aktiva rekryteringen, där företag aktivt försöker möta sin 

tilltänkta målgrupp vilket görs via nätverkande (Bullard, 2003). Denna metod menar Bullard 

(2003) går ut på att ligga steget före och istället för att vänta på att det uppstår en ledig tjänst 

inom företaget söker man ständigt efter lämpliga framtida medarbetare. Fördelar med denna 

typ av rekrytering menar Bullard (2003) är att företaget inte behöver leta efter arbetskraft utan 

ofta redan har potentiella kandidater att ta kontakt med när det uppstår en ledig tjänst, företaget 

har även genom sitt ständiga sökande fått en bra bild och förståelse av arbetsmarknaden 

(Bullard, 2003).  

 

Henkens, Remery och Schippers (2005) har tagit vid Bullard (2003) resonemang efter en studie 

de gjorde i Nederländerna på 3433 företag som hade fler än nio anställda och menar att 

rekrytering kan delas upp i formell rekrytering som sker när företaget använder en mellanhand 

mellan företaget och den potentiella arbetskraften, samt informell rekrytering vilket innebär att 

företaget använder sig av kontaktnät inom organisationen för att hitta nya medarbetare 

(Henkens et al., 2005). Vanligtvis kombinerar ofta företag rekryteringsmetoder och metoderna 

går ofta in i varandra (Henkens et al., 2005). I Henkens et al. (2005) studie kunde man utläsa 

ett ökat intresse för den aktiva rekryteringen av den yngre generationen och då främst via 

sociala nätverk och därmed möjligheten som gavs till att möta sin publik. De fastställde även 

att en annan metod för att möta arbetskraft som var på väg, eller precis kommit ut på 

arbetsmarknaden var att delta i rekryteringsmässor och branschmässor för att höja sitt 

varumärke och därmed bli attraktiva hos potentiell arbetskraft. Mässorna användes även till att 

skapa ett större kontaktnät inom branschen och därmed utöka möjligheten att använda informell 

rekrytering. Ur studien gick även att utläsa att branscher som stod inför arbetskraftsbrist i större 

utsträckning använde sig av aktiv rekrytering.  

 

2.2.2 Attraktiv arbetsplats 
I Hedlund och Pontén (2006) studie påvisar de att en attraktiv arbetsplats har ett arbete som 

individen vill ha, ett arbete som individen känner engagemang för och är ett arbete individen 

vill vidhålla. Åteg (2006) beskriver vidare att en förutsättning för att lyckas attrahera 

medarbetare är att klassas som en attraktiv arbetsplats av den tilltänkta och potentiella 

arbetskraften. Något de tillsammans visar upp i forskning som har resulterat i framtagandet av 

en modell som framhåller attribut som bidrar till känslan av ett attraktivt arbete. Modellen är 
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uppbyggd av tre kategorier som vidare förgrenas ut i tjugotvå dimensioner, vilka beskrivs av 

kvalitéer som alla bidrar till attraktivitet (Åteg et al., 2004). 

 

I en studie gjord av Franzon och Lundgren (2003) på uppdrag av Svenskt näringsliv,  

undersöktes vilka preferenser unga medarbetare har på organisationer för att dessa ska uppfattas 

som attraktiva och vilken bild arbetsgivare har av ungdomar och unga medarbetare. En studie 

som kan tyckas vara ur tiden, men då den är genomförd på generation Y och vidare bekräftas 

av studier och forskning över tid, menar jag att den är tillförlitlig för att således vidare kunna 

relateras till inom denna undersökning. 

 

Franzon och Lundgren (2003) genomförde studien via enkätutskick till 669 små och medelstora 

företag i tillverkningsindustrin och tjänstesektorn, samt genom en längre tids undersökningar 

på ungdomar som var på väg att lämna gymnasiet och äntra vuxenvärlden.  

Resultatet av studien visade att en attraktiv arbetsplats för unga medarbetare erbjuder ett 

intressant och meningsfullt arbete som ger möjligheter till medinflytande och flexibilitet. En av 

de allra viktigaste faktorerna till en attraktiv arbetsplats var företagets syn på en bra 

personalpolicy, vilket följdes av företages värderingar och visioner. Vidare vikten av att 

företaget tog ett moraliskt och samhälleligt ansvar. I studien fastställdes även att arbetsgivarna 

hade en bra bild av de unga medarbetarna och deras förväntningar, men att de gjorde lite för att 

framställa sina företag som attraktiva.  

 

2.2.3 Attraktiv arbetsmiljö 
För att främja attraktiviteten på en arbetsplats är det viktigt att måna om arbetsmiljön, det 

yttersta ansvaret för arbetsmiljön står företaget för, menar Angelöw (2002). I hans forskning 

framkommer att genom aktivt arbeta med hälsofrämjande arbete bidrar företaget till en väl 

fungerande arbetsplats för medarbetarna, där det både är lustbetonat och meningsfullt att arbeta. 

Bohgard (2010) poängterar i sin studie att allt som påverkar en individ på arbetet, både psykiskt 

och fysiskt finns med under begreppet arbetsmiljö. Detta vidhålls även av Sveriges lag som 

beskriver att arbetsmiljön ska vara tillfredsställande samt att arbetsförhållandena ska vara 

fysiskt och psykiskt anpassat efter medarbetaren (Arbetsmiljöverket, 2018). 

Bohgard (2010) tog vidare fasta på att inom en välfungerande arbetsmiljö ryms viktiga faktorer 

som sociala kontakter, utvecklingsmöjligheter och självbestämmande.  

 

När samarbeten är välfungerande inom företag påverkar det medarbetarnas hälsa och 

välbefinnande positivt, detta leder i sin tur till förutsättningar för att skapa arbetsglädje hos 

medarbetarna (Angelöw, 2002). Vidare bidrar det till ett positivt arbetsklimat som enligt 

Angelöw (2002) är en grundläggande framgångsfaktor till friskare arbetsplatser som han menar 

höjer prestationsförmågan, tillfredsställelse hos medarbetarna samt engagemanget för det 

pågående arbetet och sammanhållningen i gruppen.    

 

För en god psykosocial arbetsmiljö har Rubenowitz (2004) i sin forskning vidareutvecklat 

Masholws behovstrappa och tagit fram fem miljöfaktorer som behöver uppfyllas för att 

medarbetarna ska uppnå arbetstillfredsställelse. Dessa fem faktorer innefattar egenkontroll i 

arbetet, stimulans från arbetet som utförs, god arbetsgemenskap, optimal arbetsbelastning 

samt ett positivt arbetsledningsklimat. Rubenowitz (2004) menar att om medarbetaren uppnår 

alla dessa miljöfaktorer upplevs en god psykosocial arbetsmiljö. 

 

2.2.4 Organisationen attraherar  
I Rampls (2014) forskning som gjordes i Tyskland på 927 universitets studenter kring att vara 

en attraktiv organisation och bli klassad som ett förstahandsval hos arbetstagare, framkommer 
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vikten av att ha en bra företagskultur, samt vikten av att ha arbetsuppgifter man trivs med. Dessa 

uppfattningar ligger även i linje med tidigare forskning inom området där arbetsinnehåll och 

sociala teamaktiviteter visar sig ha störst inverkan på populariteten för företagen och dess 

varumärke hos arbetstagarna (Lievens, 2007; Lievens, Van Hoye, & Schreurs, 2005). Detta kan 

även tolkas mot tidigare studier som undersökt organisationskultur och dess positiva effekt på 

arbetsinsatser och arbetes nöjdhet hos medarbetare (Yoon, Beatty, & Suh, 2001). Rampls 

(2014) menar att resultaten från hennes studie tyder på att arbetsinnehåll och företagskultur är 

aspekter att satsa på för att skapa starka företagsvarumärken hos arbetstagarna och på så sätt bli 

deras förstahandsval. 

 

Backhaus (2016) poängterar att precis som ett företags varumärke utger ett löfte om 

produktkvaliteten eller tjänster ut mot deras kunder, ger varumärket även ett löfte om framtida 

möjligheter i företaget till sina potentiella och nuvarande medarbetare. Hon menar vidare att 

alla företag i dag troligtvis har ett varumärke men att det är långt ifrån alla arbetsgivare som 

engagerar sig i att marknadsföra sig till potentiella och nuvarande medarbetare för att definiera 

deras plats på arbetsmarknaden, något hon menar borde ses som en självklarhet.  

Trots att alla företag inte förstått värdet i den så kallade employer branding strategin syns en 

tydlig popularitets ökning för just denna företagsstrategi på dagens arbetsmarknad (Backhaus, 

2016). Enligt Backhaus och Tikoo (2004) bör utformningen av Employer Branding (EB) 

strategin följa tre steg, där det första steget behandlar Employer Value Proposition (EVP). EVP 

står för ett medarbeteslöfte (Dyhre & Parment, 2009). Detta innefattar de värderingar ett företag 

står för och som vidare kommuniceras ut via den interna och externa employer brandingen och 

därmed utgör grund för målgruppens uppfattningar om företaget (Backhaus &Tikoo, 2004). 

Om företaget externt lyckas kommunicera en bild utåt av hur det är att arbeta i organisationen 

på ett lättbegripligt sätt finns det bra förutsättningar för den tilltänkta målgruppen att känna igen 

sig i värderingar och se sig själv på företaget, vilket är en form av personlig och organisatorisk 

matchning vilket vidare är starkt relaterat till organisatorisk attraktion (Cable & Judge, 1996).  

 

2.3 Organisationers nyttjande av sociala medier 
 

2.3.1 Attrahera och rekrytera 
I en undersökning gjord av Sivertzen, Nilsen och Olafsen (2013) på norska ingenjörsstudenter  

studerades bland annat användning av sociala medier i rekryteringssyfte. I studien framkom att 

användning av sociala medier i marknadsföringssyfte var positivt för att bygga upp ett gott 

rykte kring företaget. Sivertzen et al. (2013) uppvisade vidare att sociala medier kunde 

användas ännu mer effektivt om attributen som syntes utåt matchade med den potentiella 

målgruppen. Detta belystes i resultatet där de menade att sociala medier kunde ses som ett 

effektivt verktyg för företag i form av extern och intern marknadsföring samt vid rekrytering.  

Sociala medier kan ses likt något explicit inom sin värld menar Boyd och Ellison (2008) då det 

ger sina användare möjlighet att skapa offentliga profiler, som även ger potentiella arbetsgivare 

fördelar som att kostnadsfritt hitta nya potentiella medarbetare. En ytterligare fördel med 

sociala medier är den lättillgängliga interaktionen med kort svarstid och den obegränsade 

användningen menar (Boyd & Ellison, 2008). Dock menar Sivertzen et al. (2013) att visst 

motstånd till sociala medier finns vid rekrytering, då användarna skapar innehållet och därmed 

gör det svårt för företaget att kontrollera och styra hur bilden av företaget kommuniceras utåt, 

som i sin tur kan påverka attraktionskraften negativt i rekryterings avseende hos den potentiella 

målgruppen. 
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2.3.2 Varumärkes byggande 
I Godey (2016) studie som gjordes via fem kända lyxmärken på två typer av kund populationer; 

den franska och italienska som skulle stå för en historisk och väletablerad lyxmarkand, samt 

den kinesiska och indiska som skulle stå för en snabb och växande marknad som nyligen fått 

tillgång till denna typ av statusvanor, uppmärksammades att marknadsföring på sociala medier 

hade betydande positiva effekter för ett varumärkes eget kapital, varumärkeslojalitet samt 

villigheten att betala en form av ”överpris”. Vidare påvisades tre viktiga faktorer i varumärkes 

byggande på sociala medier. Dessa var att rikta uppmärksamhet åt innehåll som av den tilltänkta 

målgruppen upplevs aktuellt, underhållande och bidragande till engagemang och interaktion. 

Därav är det av vikt att organisationer främjar dessa aspekter generellt i sina flöden på sociala 

medier menar Godey (2016). Vidare poängterar Godey (2016) att det är viktigt att företag inte 

bara ser sociala medier som en kanal att nå ut till sin målgrupp utan även som ett 

kostnadseffektivt verktyg i ett varumarknadsbyggande perspektiv där sociala medier kan 

konkurrera ut mer traditionella marknadsföringskanaler exempelvis reklam i TV och tidningar. 

Människor förväntar sig även att större företag finns representerade på sociala medier, därav är 

det av stor vikt i ett varumärkes byggande syfte att kontinuerligt synas på dessa kanaler och 

skapa ett attraktivt flöde som lockar till sig följare (Godey, 2016). 

 

2.3.3 Innehållsmarknadsföring 
Harad (2016) menar att innehållsmarknadsföring har som avsikt att på ett trovärdigt sätt 

attrahera sin tilltänkta målgrupp och sina befintliga kunder, något som vanligtvis görs genom 

att skapa ett innehåll som inspirerar, utbildar och underhåller den tilltänkta målgruppen. Hon 

poängterar vidare att det är en av det mest kraftfulla sätten att marknadsföra företaget i dagens 

digitala värld, konsten med innehållsmarknadsföring är att regelbundet dela med sig av 

intresseväckande information till sin målgrupp. Detta menar Harad (2013) är ett sätt att 

kommunicera med sin målgrupp utan att direkt sälja. Materialet menar hon ska ha fokus på att 

generera intresse, bygga förtroende och locka till framtida affärer. För att lyckas med företagets 

innehållsmarknadsföring är det viktigt att synas på många kanaler där målgruppen befinner sig 

menar hon vidare. Exempel på kanaler kan vara på bloggar, Facebookgrupper, Linkedin, det är 

även av vikt att ansluta sig till andra digitala plattformar där dialog kring intressanta ämnen 

inom området diskuteras utan någon form av finansiell vinning menar hon vidare. Detta för att 

på ett trovärdigt sätt locka till sig intressenter. 

 

2.3.4 Generation Y 
För att lyckas nå generation Y menar Wikström och Martin (2012) att sociala medier ska vara 

i fokus när organisationer planerar sin kommunikationsstrategi. Då generationen har 

digitaliserat sina liv, blivit duktiga nätverksbyggare som är svårflörtade och inte går på den 

traditionella marknadsföringen bör möjligheten som ges via sociala medier till att bygga 

relationer till generationen och samtidigt stärka arbetsgivarvarumärket utnyttjas menar 

(Wikström & Martin, 2012). Något som även synliggörs i Hildebrandt (2011) studie som 

genomfördes i USA med 5000 medverkande respondenter som hade som utgångspunkt att 

undersöka digitala och sociala medier för att se olika generationernas vanor för att vidare 

kartlägga marknadsföringsstrategier åt ett dryckesföretag. Ur studien framkom att generation 

Y var äventyrliga och även mer engagerade i hälsa än tidigare generationer, dock inte på ett 

konsekvent sätt, vilket även speglar den generella bilden av generationen Hildebrandt (2011) 

kom fram till. Att det var svårt att sätta en tydlig profil på generationen. Istället menade hon att 

det gällde att sätta sig in i pågående tankar hos generation Y och på så sätt möta dem, något 

som urskiljer sig väldigt mycket från hur marknadsföring generellt går till (Hildebrandt, 2011). 

Hon menade att detta skulle ses som en möjlighet. En annan viktigt aspekt som framkom ur 
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hennes studie var den tekniska biten. För att möta generation Y krävdes tekniska egenskaper i 

materialet. Generellt inom generation Y synliggjordes även användandet av smartphones vid 

beslutsfattande vid inköp av produkter och tjänster, en intressant aspekt som hon menar behöver 

finnas i åtanke vid marknadsföring. Wikström och Martin (2012) poängterar vidare att 

organisationer med ambitioner att positionera sig med hjälp av sociala medier och på så sätt 

attrahera medarbetare har stora möjligheter att lyckas. Detta tar Wikström och Martin (2012) 

vidare upp i form av fem råd till organisationer. 

 

Viktigt att tänka på menar Wikström och Martin (2012) är att skapa en personlig och trovärdig 

dialog till mottagarna, ha en öppensinnad kultur utåt och berätta företagets historia och andra 

viktiga händelser och låta medarbetare beskriva hur det är att jobba inom företaget. De menar 

vidare att det är av vikt att vara aktiv i den digitala världen och ständigt ligga i teknologins 

framkant. Ge någon form av exklusivitet till individer vilka kontaktar organisationen via sociala 

medier som inte kan fås via hemsidan, samt skapa mervärde på sociala medier genom att berätta 

om karriärmöjligheter, företagskultur, förmåner och arbetsmiljö, samt se till att vara kontaktbar 

och ge möjligheter till att ställa frågor vilka företaget bör ha en snabb svarsfrekvens på 

(Wikström & Martin, 2012). 

 

2.4 Sammanfattning av forskningsöversikten 
Tidigare forskning ger intressanta bidrag till denna studie i form av preferenser generation Y 

har för ett attraktivt arbete, rekryteringsstrategier, vad som utgör en attraktiv arbetsplats, hur 

organisationer attraherar arbetskraft, marknadsföring, varumärkes byggande samt en teoretisk 

modell för att definiera ett attraktivt arbete. Studien som genomfördes av Åteg et al. (2004) 

om ett attraktivt arbete anser jag är en väl lämpad modell för att ta sig an forskningsfrågan 

kring attraktivitet och därav kommer denna modell att tillämpas och presenteras vidare i nästa 

kapitel. 

 
3. TEORETISK REFERENSRAM 
Först kommer en presentation av teoribilden vilken tillämpas i denna undersökning, vidare 

följer bakgrunden till Åteg et al.(2004) framställande av modellen, Ett attraktivt arbete.  

Därefter kommer en djupare presentation av modellen och dess kategorier och underliggande 

dimensioner som beskrivs i form av kvalitéer, följt av en motivering till teoretiska 

referensramens tillämpbarhet. 

 

3.1 Attraktivt arbete en modell 
Åteg (2006) beskriver att ett attraktivt arbete är ett arbete som med sina goda egenskaper 

attraherar medarbetare och får medarbetare i organisationen att vilja utvecklas inom 

organisationen och vidare stanna kvar och göra karriär. För att tydliggöra vad som gör ett arbete 

attraktivt har Åteg et al. (2004) tagit fram en modell som bygger på attribut vilka bidrar till 

känslan av ett attraktivt arbete.  

Modellen bygger på tre kategorier som vidare förgrenas till tjugotvå dimensioner. Dessa tre 

kategorier består av Arbetsinnehåll, Arbetstillfredsställelse och Arbetsförhållanden (se figur 1). 

Hedlund et al. (2010) beskriver kategorierna vidare där arbetsinnehåll innefattar frågorna vad 

och hur medarbetaren gör under utförandet av arbetet. Arbetstillfredsställelse omfattar vad 

medarbetaren upplever sig få ut av genomförandet av arbetet. Arbetsförhållandena redogör 

förutsättningarna för arbetet vilka till viss del är gemensamma för alla.  
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Bakgrunden till denna modell är ett utvecklingsprojekt som drevs av Högskolan i Dalarna och 

Arbetslivsinstitutet mellan 2001 och 2003, där syftet med studien var att skapa förståelse för 

vad som gör ett arbete attraktivt (Åteg et al., 2004). Konstruktionen av modellen Ett attraktivt 

arbete bygger på analyser av materialet via en iterativ process, med respondenternas yttranden 

kopplat till forskarnas tolkningar och förståelse som utgångspunkt. Studien bygger på en 

abduktiv ansats där empirin är till grund, följt av en teoretisk växelverkan. Teoretiska 

bakgrunden till modellen ligger i Scientific Management, Human Relations, Sociotekniken och 

Behovsteorier (Åteg et al., 2004). 

 

  

 
Figur 1. Kategorier och dimensioner i Ett attraktivt arbete (Åteg et al., 2004). 

 

3.1.1 Attraktivt arbetsinnehåll 
Kategorin attraktivt arbetsinnehåll omfattar sju olika dimensioner, se figur 2, (Åteg et al., 2004). 

Dessa består av arbetstakt vilken ska innehålla intensiva perioder, lugna perioder och pauser, 

dessa ska byta av varandra och på så sätt komplettera varandra. Fysisk aktivitet som innefattar 

en hälsosam belastning, det vill säga att den fysiska belastningen av att utföra arbetet ska vara 

skonsam samt ge möjlighet till rumslig förflyttning vilket sker när den anställde byter rum och 

därmed miljö. Förtrogenhet innefattar att den anställde är medveten om hur dagen kommer se 

ut och vad den anställda förväntas prestera under dagen och i framtida projekt. 

Handlingsfrihet avser möjlighet till påverkans faktorer som att organisera och styra sitt och 

andras arbeten. Praktiskt arbete innehåller möjlighet att få jobba med händerna och vara med i 

skapande projekt. Tankearbete ska innefattas i de dagliga arbetsuppgifterna, vid utveckling av 

organisationen och vid kunskapsutveckling, det är även en önskvärd faktor att få dela 

tankeverksamhet med medarbetare och ledning inom organisationen. Variation ska vara en del 
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i det dagliga arbetet för att undvika att arbetet blir för monotont, något som kan ske genom 

flexibilitet, förändrade arbetsuppgifter och arbetsrotation (Ibid). 

 

 
Figur 2. Dimensioner i kategorin attraktivt arbetsinnehåll (Åteg et al., 2004). 

 

3.1.2 Arbetstillfredsställelse 
Kategorin arbetstillfredsställelse har fem dimensioner, se figur 3, (Åteg et al., 2004). 

Dimensionen eftertraktad som har för avsikt att få den anställde känna sig behövd och därmed 

även har den rätta kompetensen för att genomföra betydelsefulla uppgifter inom organisationen. 

Erkänsla som innefattas av både den inre individuella uppfattningen av arbetets resultat, samt 

den yttre vilken innefattas av medarbetare och utomståendes uppskattning för individens arbete. 

Status som utgörs av kvaliteter som bidrar till möjligheten att uppnå framgång och stolthet för 

arbetet, samt upplevelsen av en stärkt yrkesidentitet. Stimulans inkluderar kvaliteter som får 

individen att uppnå arbetstillfredsställelse i form av ett utmanande och utvecklande arbete som 

individen upplever intressant. Resultat synliggörs i konkreta resultat, direkta och synliga 

resultat, olika produkter samt en känsla av sammanhang som alla bidrar till en ökad 

arbetstillfredsställelse (Ibid). 

 

 
 

Figur 3. Dimensioner i kategorin arbetstillfredsställelse (Åteg et al., 2004). 

 

3.1.3 Attraktiva arbetsförhållanden  
Inom kategorin attraktiva arbetsförhållanden finns tio dimensioner, se figur 4, (Åteg et al., 

2004). Adekvat utrustning som innebär att organisationen tillhandahåller modern utrustning 

vilket således underlättar arbetet och möjliggör ett effektivt arbete av hög kvalitet. 

Arbetstid som avser tiden den anställde spenderar på arbetet, eller inom arbetets ramar. Dessa 

ska innefatta fasta tider med möjlighet att påverka fördelning, flexibilitet, omfattning och 

ledighet. Fysisk arbetsmiljö innefattar den fysiska miljön arbetet sker i, det vill säga lokaler, 

inredning, ljudnivå, ventilation och lokalvård. Ledarskap avser den anställdes upplevelser i 
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form av kommunikation och förtroende uppåt och omkring sig inom organisationen. Lojalitet 

står för medarbetarnas tillförlitlighet till företaget, mellan avdelningar och mellan medarbetare. 

Lokalisering står för företagets geografiska placering, som även inkluderar närhet, transport, 

kostnader, tidsåtgång och organisationens läge. Lön avser ersättningen som ges för utfört arbete 

och själva lönenivån, där det är av vikt att den är prestationsrelaterad och successivt ökande. 

Organisationen inkluderar företags framgång, storlek, trygghetskänsla, förmåner och 

karriärmöjligheter. Relationer avser det sociala inom organisationen som innefattas av empati, 

laganda, samarbete, umgänge, ärlighet och en öppenhet inom arbetsgruppen där medarbetare 

upplever att de kan hålla en rak och tydlig dialog. Social kontakt innebär att det förekommer 

mänsklig kontakt med medarbetare och kunder, vilka båda kan innefattas under arbetstid och 

raster (Ibid).  

 

 

 

Figur 4. Dimensioner i kategorin attraktiva arbetsförhållanden (Åteg et al., 2004). 

 

3.2 Den teoretiska referensramens tillämpbarhet 
Denna teoretiska referensram kan ses om en adekvat modell att tillämpa då den relaterar till 

studiens övergripande syfte och forskningsfrågor. I form av att den hjälper till att bidra med 

förståelse och kunskaper kring om vad för attribut som bidrar till ett attraktivt arbete och hjälper 

således till att se ifall de undersökta företagen innehar dessa attribut på deras Facebookflöden. 

4. METOD 
I följande avsnitt beskrivs det kvalitativa tillvägagångssättet som används i studien. 

Inledningsvis beskrivs metodvalet netnografi som i större vetenskapligt perspektiv kan hänföras 

till hermeneutik vilket det redogörs för. Därefter beskrivs urvalet, datainsamling och 

bearbetning av det insamlade materialet. Vidare presenteras validitet, reliabilitet och 

forskningsetik för att avslutats med en metod- och urvalsdiskussion. 

  

4.1 Netnografi  
Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur företag presenterar sig på Facebook 

och vilka attribut de förmedlar för att attrahera generation Y. Detta genom att undersöka 

interaktionen i form av Facebookinlägg från företagen ut till den potentiella arbetskraften på 

företagens Facebookflöden på internet, något som bidrog till metodvalet netnografi. En 

forskningsmetod som är inriktad på undersökningar på internet (Kozinets, 2011). 

 

Netnografi är en observerande-deltagande forskning vilket har sin grund i fältarbete på internet. 

Med hjälp av netnografin kan förståelse skapas för grupper på nätet, handlingar och vanor som 

sker inom dessa gemenskaper samtidigt som uppmärksamhet riktas mot ett flertal abstrakta och 
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konkreta sociala sammanhang, idéer, betydelser, språk, relationer och symbolsystem (Kozinets, 

2011). Materialet som används i den netnografiska nätverksanalysen kan vara allt från 

textbaserat, grafiskt, animerat, audiellt, fotografiskt till audiovisuellt och kan innefatta, 

rådgivning, informationsutbyte, arbetsrelaterade diskussioner, rådgivning, stöd och i vissa fall 

även erbjuda ett partnerskap (Kozinets, 2011). 

Huvudsakliga materialet i denna undersökning kommer att vara textbaserat men ofta i samband 

med bilder och filmer. Netnografimetoden kan därmed ses som ett effektivt sätt att samla in 

material som vidare bryts ner till mindre delar för att på så sätt få ett överskådligt material i en 

jämförelseprocess (Kozinets, 2011). Vidare kan den vetenskapliga ansatsen i denna studie i 

större perspektiv hänföras till hermeneutiken, den tolkande vetenskapen. Den tolkande 

vetenskapen bygger på tolkning och förståelser av texter (Bryman, 2011). Grunden i 

hermeneutiken menar Bryman är att forskaren som analyserar materialet ska få fram textens 

mening utifrån de kontextuella perspektiv skaparen av texten haft. Phillips och Brown (1993) 

och Forster (1994) har oberoende vidareutvecklat det hermeneutiska angreppssättet för att ta 

sig an och tolka företagsmaterial, som de kommit att kalla kritisk hermeneutik. Där de utökat 

fokus ytterligare på kontexten i analysen. Detta belys i kontextbundenhet i form av att forskaren 

ska ha i åtanke i vilket stadie producenten till texten befann sig i och vilket sammanhang texten 

producerats. Vem mottagaren till texten ämnar vara och hur denne kan uppfatta innehållet. 

Något jag vidare ämnar ha i åtanke när jag betraktar och analyserar det insamlade materialet. 

 

4.2 Val av företag och plattform för inhämtande av material 
Urvalet till denna studie har gjorts via ett strategiskt urval, där företag strategiskt valts ut för att 

kunna svara på en viss forskningsfråga (Bryman, 2011). Nackdelen med denna typ av urval är 

att det blir begräsningar i generaliserbarheten av resultatet och i större utsträckning kan 

resultatet snarare ses som hjälp till att bygga upp en förståelse kring ett fenomen, genom att se 

kopplingar inom det som vidare kan leda till startskott för fortsatt forskning (Bryman, 2011).  

 

Val av företag har skett med hjälp av prognoser från statistiska centralbyrån som är 

sammanställda och publicerade på arbetsförmedlingens hemsida. Prognoserna påvisar att 

civilingenjörer inom bygg och anläggningsbranschen kommer ha mycket liten konkurrens om 

jobben både inom närmaste tiden och fem år framåt (Arbetsförmedlingen, 2018). 

Därav föll valet på att undersöka hur byggföretagen arbetar med att attrahera och rekrytera 

personal på sociala medier, företagen valdes ut efter de med högst omsättning vilket även var 

företagen med flest antal anställda. Detta gjordes från en sammanställning av de 30 största 

byggföretagen i Sverige år 2016, framtagen av Sveriges byggindustrier (Sveriges 

byggindustrier, 2018). Valet gjordes med argumentet att det empiriska materialet skulle ha 

liknande förutsättningar. För att på så vis få en så representativ bild som möjligt av hur 

byggföretag presenterar sig på Facebook och vilka attribut de förmedlar för att attrahera 

generation Y 
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Tabell 1. De tre största byggföretagen i Sverige efter omsättning 2016 (Sveriges 

byggindustrier, 2018).  

 

Vidare har ett aktivt val tagits till att inom sociala medier titta på företagens Facebookflöden, 

dels då företag tenderar att lägga ut samma material och inlägg på fler kanaler vilket skulle göra 

materialet svår överskådat och dels för att materialet är offentligt och tillgängligt för 

allmänheten. En ytterligare fördel med Facebook är att företagen känner sig friare på Facebook, 

då Facebook inte är lika kontext bundet till ett seriöst innehåll som exempelvis Linkedin kan 

upplevas vara. Detta ser jag som en fördel i denna studie då företagen kan utgå från att skapa 

ett attraktivt och underhållande material som fångar intresse och bjuder in till interaktion för 

den potentiella arbetskraften. 

 

4.3 Datainsamling   
Insamling av material har gjorts via data mining en form av informationsutvinning från 

offentligt tillgängligt material från olika offentliga online gemenskaper och datornätverk 

(Kozinets, 2011). Efter ett aktivt val tagits att studera företags Facebookflöden och således inte 

klicka sig in vidare på länkar sparades inlägg från företagens Facebooksidor i form av PDF-

filer ner. Vidare gjordes kopior, markeringar och kommentarer i intressanta delar för att vidare 

bearbeta materialet i excel-filer, för att på så sätt skapa en översikt och förenkla sorteringen och 

sammanställning av materialet. Inläggen som sparades ner gjordes med utgångspunkten i att 

uppnå empirisk mättnad av materialet, det vill säga att insamlingen pågick tills en mättnad 

uppnåddes och ingen ny relevant data tillkom (Bryman, 2011). I denna studie ledde det till 

motsvarade 450 inlägg, varav 150 stycken från vartdera företagets Facebooksida. Materialet 

hämtades den 17 april 2018 kl.16.04 och vidare bakåt i tiden för att täcka upp 150 inlägg från 

vartdera företagets Facebooksida. Valet gjordes med utgångspunkten att få ett material som gav 

företagen samma förutsättningar att uppvisa ett attraktivt arbete. För att således bidra till en 

bättre helhetsbild av hur fenomenet ”att göra företaget attraktivt” generellt utspelar sig i 

byggbranschen. Detta resulterade i att tidsrummen av inläggen skiljer sig åt mellan företagen, 

ett val som aktivts togs med vetskapen om den skilda tidsaspekten på inläggen, men med 

argumentet att ha lika mycket material att undersöka från varje företag.  
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4.4 Bearbetning och analys av data  
Den netnografiska analysen bör ses som en kvalitativ undersökning med en induktiv ansats, det 

vill säga att förståelse uppnås genom att samla in material som bidrar och utgör grunden till 

regelbundenheter som därmed leder till en teori om en viss företeelse (Bryman, 2008). Det 

innebär att underlaget till analysen kommer bestå av att gå igenom alla de insamlade Facebook 

inläggsflödena från företagen i sin helhet, för att vidare bryta ner dessa i mindre grundläggande 

delar för att på så sätt kunna uppnå ett jämförbart material (Kozinets, 2011). 

Detta görs genom att alla inlägg kopieras för att vidare kunna bearbetas med ett förhållningssätt 

i kritisk hermeneutik som vidare behandlas genom netnografins raffineringsprocess med 

utgångspunkt i Åteg et al. (2004) teoribild. Kategoriseringen av materialet görs efter Åteg et al. 

(2004) tre kategorigrenar Attraktivt arbetsinnehåll, Arbetstillfredsställelse och Attraktiva 

arbetsförhållanden och även vidare in i de förgrenade dimensionerna som presenterats under 

den teoretiska referensramen. 

4.4.1 Den netnografiska raffineringsprocessen  
Kodning, sker vid kategorisering av materialet eller när man med hjälp av koder märker upp 

likheter i materialet som uppkommer genom att gå igenom materialet ett flertal omgångar, 

vilket även bemärker att processen sker induktivt (Kozinets, 2011). Anteckningar, när 

”memon”/kortare kommentarer noteras i marginalen som minnesanteckningar. Abstraktion och 

komparation, den sorterande abstraktionsprocessen som bygger på att upptäcka ytterligare 

likheter i uttryck, ordningsföljder, samband och även markant tydliga skillnader. Genom 

processen görs de tidigare kategorierna eller uppmärkta koderna i materialet ännu tydligare, 

som innebär att kategorierna uppgraderas i en allmänt högre ordning, efter processer eller i 

sedda mönster. Vidare i komparationsprocessen söker man återigen efter likheter och skillnader 

i materialet. Kontroll och förfining sker genom att fortsätta bearbetning och genomgången av 

materialet med åtanke att kontrollera, rama in och förfina förståelsen av processerna, mönster 

och sambanden och skillnaderna inom materialet. Generalisering sker vid uppkomst av 

material som förklarar en viss samhörighet i delar inom materialet. Teoretisering, vid 

jämförelse av de generaliseringar som uppkommit inom materialet med tidigare kunskaper, 

teorier och forskning inom området (ibid).  

4.4.2 Redogörelse för denna studies metod och bearbetning  
Då syftet med denna studie var att bidra med kunskap om hur företag presenterar sig på 

Facebook och vilka attribut de förmedlar för att attrahera generation Y, valdes teoretiska 

referensramen Ett attraktivt arbete ut. Med fokus på att redogöra för hur ett attraktivt arbete ser 

ut. Medveten om att denna modell framtogs via intervjustudier och skapades för att påvisa ett 

attraktivt arbete för att vidare kunna tillämpas inom företag, fanns även aspekter jag var tvungen 

att fundera kring, exempelvis som att inte kunna ställa följdfrågor eller ha en inre vetskap om 

företaget. Något jag var förberedd på och därmed även skulle kunna hantera genom att tillämpa 

vissa justeringar i modellen i form av dimensioner som inte skulle komma att synliggöras i 

samma utsträckning i resultatet då de eventuellt skulle kunna tänkas vara av för personlig 

karaktär. Detta var något som uppdagade sig under studiens gång och framgår i resultat och 

analysavsnittet. Där redogörs det för de dimensioner som i större utsträckning inte uppträdde i 

materialet. Då dessa ansågs kunna vara allt för bundna till individen och dennes personliga 

preferenser, vilket således skulle kräva en djupare inblick och därmed inte skulle ge rättvisa i 

denna studie, vars avsikt var att behandla det faktiska flödet för att därigenom skapa en 

förståelse för innehållet. 

 

En ytterligare tanke som framkom kring empirin var att inlägg skulle kunna komma att beröra 

fler dimensioner än en och på så vis relateras under fler, något som uppstod och hanterades allt 
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eftersom. En uppkomst i materialet som inte bör ses som en begränsning utan snarare anses 

som positivt, då det lyfter attraktiviteten genom att det uppvisar fler dimensioner i samma 

inlägg. Svårigheten kring detta låg ur presentationssynpunkt då jag ville uppvisa en variation 

av inläggen i resultatet, likt empirin och inte använda mig av samma citat och inlägg alltför 

återkommande. 

 

Genomförandet av raffineringsprocessen började med att alla inläggen sparades ner i PDF-

format från företagens Facebookflöden. Därefter lades även varje inlägg i sin helhet med text 

och rubrik in i Excelfiler efter datum för varje företag, med utgångspunkt att ha som 

komplement till alla företags hela inläggflöden. För att på så sätt skapa en bättre överblick av 

empirin och därigenom enklare göra kodningen av materialet. Fördelen med Excel var att det 

var lätt att lägga till anteckningar och göra sökningar i materialet för att på så vis upptäcka 

likheter och skillnader. Vidare bearbetades materialet om och om igen, via genomläsning av 

alla företagens Facebookflöden ett flertal gånger, för att märka upp samhörigheter i materialet  

med hjälp av färgkoder och områden för återigen tydliggöra och rama in mönster i empirin. De 

områden som uppkom var övergripande för hela materialet vilket även ledde till att vissa av 

inläggen kunde placeras inom flera områden likt dimensionerna. Dessa områden hjälpte mig 

framförallt i bearbetningsprocessen för att skapa en förståelse och helhetsbild av empirin, 

områdena uppträder vidare i resultat och analysavsnittet i form av beskrivelser för 

dimensionerna och de mest framträdande områdena lyfts upp i diskussionsdelen. Vidare hjälpte 

områdena till att sortera upp materialet under dimensionerna för att på så vis skapa 

generaliseringar och vidare en helhetsbild av det framkomna resultatet. Helhetsbilden 

bearbetades därefter i försök till att framställa diagram av det uppkomna resultatet. Till slut 

valdes resultatdelarna att presenteras genom citat i den löpande texten för att tydliggöra 

dimensionerna var för sig och bidra till förståelsen av processen och det framkomna resultatet. 

För att vidare analysera det uppkomna resultatet och jämföra det mot tidigare forskning och 

bakgrunden om generation Y.    

I bearbetningsprocessen framkom att två dimensioner inom kategorin ”attraktivt 

arbetsinnehåll” kunde slås samman då dessa med sina beskrivande kvalitéer framträdde 

gemensamt i empirin, likt två dimensioner inom ”attraktiva arbetsförhållanden” som även de 

uppkom gemensamt i empirin vilket synliggörs i resultatet. 

4.5 Validitet och reliabilitet  
Validitet avser i vilken utsträckning en studie undersöker eller mäter det studien är avsedd för, 

vilket står till grund för studiens trovärdighet (Bryman, 2008). Netnografi som metodval för 

denna uppsats passar bra då undersökningen  avser att ta reda på hur ett attraktivt arbete utspelar 

sig på sociala medier och på så sätt skapa kunskap kring det och bidra till förståelse. Detta gör 

netnografi till en bra metod för ändamålet då netnografin utgår ifrån ett kvalitativt tolkande 

perspektiv (Berg, 2015). Det är något som överensstämmer med denna uppsats frågeställningar 

och syfte, att skapa en förståelse för fenomenet för att på så vis bidra till fortsatt forskning inom 

området. För att styrka trovärdigheten menar Winter Jørgensen och Phillips (2000) att det är av 

vikt att synliggöra vart citat kommer ifrån och i vilket sammanhang de är producerade i, något 

som i denna studie synliggörs genom presentation av företagen och deras Facebooksidor där 

citaten är tagna ifrån. Det ger även möjlighet till att eftersöka inläggen då det är offentligt 

tillgängliga. En ytterligare viktig aspekt för att öka validiteten av studiens resultat är enligt 

Winter Jørgensen och Phillips (2000) att de tolkningar som görs kan underbyggas av citat och 

vidare vara refererade till den text de är tagna från. Detta tydliggörs i denna studie genom att 

citateten som tolkas är uppmärkta med företagsnamn och datum. 
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Reliabiliteten står för undersökningens tillförlitlighet, som innebär i vilken utsträckning samma 

resultat kan uppnås igen vid upprepning av undersökningen (Bryman, 2008). För att tydliggöra 

reliabiliteten i denna studie har materialet analyserat utifrån en tydlig ordning med en teoretisk 

utgångspunkt som har förbestämda kategorier att relatera materialet till. Något som väglett 

analysarbetet av materialet, dock har hänsyn tagits till den netnografiska utgångspunkten som 

tillhör den tolkande vetenskapen vilket kräver viss flexibilitet hos undersökaren för att vara 

öppensinnad för nyanseringar i materialet (Konzinets, 2011).  

 

4.6 Etiska förhållningssätt 
Vid forskning bör genomgående hänsyn tas till de fyra riktlinjer vetenskapsrådet (2002) tagit 

fram och förespråkar. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. I denna studie där undersökningen syftar till att skapa förståelse för hur 

företag attraherar arbetskraft på sociala medier via offentligt gjorda inlägg av företagen på deras 

Facebooksidor, menar jag att dessa principer inte har samma vikt. Materialet som undersöks är 

redan offentliggjort och därmed tillgängligt för allmänheten.  

Jag har gjort ett aktivt val att inte ta kontakt med företagen för samtycke då jag inte ser det som 

nödvändigt. Däremot eftersträvar jag att behandla materialet respektfullt och ta hänsyn till 

materialets kontext i tolkningsarbetet och kommer därav även att anonymisera personuppgifter 

som framkommer i det empiriska materialet. 

 

4.7 Metod- och urvalsdiskussion 
Valet av metod uppkom då jag ville se hur fenomenet utspelar sig på företagens sociala medier. 

Det innebär att jag gör ett antagande att företagen vill göra sig attraktiva för arbetskraft på 

sociala medier och undersöker det. Detta styrks av Collin och Finnäs (2000) forskning som med 

hjälp av exempel visar att företag vill framstå som attraktiva arbetsgivare med utgångspunkt att 

locka till sig ny arbetskraft. Vidare Söderlunds (2003) studier som visar att företag vill framstå 

som attraktiva arbetsplatser i branscher där det råder arbetskraftsbrist och det därmed finns en 

ökad konkurrens vid rekrytering och även för att lyckas behålla befintliga medarbetare. Något 

jag branschorganisatoriskt styrker med statistiska centralbyråns undersökningar som påvisar ett 

stort underskott av ingenjörer i förhållande till den faktiska arbetsmarknaden. Detta borde 

således innebära ett behov av eller framtida behov av att lyckas anställa och behålla ingenjörer 

i byggbranschen. 

 

En annan variant av metod hade kunnat vara en intervjustudie där företagen hade blivit 

tillfrågade hur de arbetar med att framställa ett attraktivt flöde på Facebook för att attrahera 

arbetskraft och då främst generation Y, men med utgångspunkt att studera och skapa förståelse 

för ett visst pågående fenomen utifrån så passade netnografiska undersökningsmetoden i detta 

fall bättre. 

 

Vid en återblick på det empiriska materialet finns vissa aspekter som bör diskuteras, dels 

skillnaden mellan inläggstätheten hos företagen, där Skanska och NCC uppdaterade sin 

Facebooksidor oftare än Peab och hade flera följare. Detta kan bero på att Peab har en ytterligare 

Facebooksida som är större och heter Peab Bostad med 26 984 följare (Facebook, Peabbostad). 

Detta kan leda till att människor väljer att följa den istället för den officiella Peab sidan. Valet 

att hämta materialet från den officiella sidan gjordes med detta i åtanke men med 

utgångspunkten att uppnå ett jämförbart material. Därav valdes de officiella sidorna ut då 

kommunikation inte skulle vara specifik eller riktad mot ett område från början. 

 



 24 

5. EMPIRI 
I detta avsnitt kommer först ett diagram som redovisar varje företags följarantal på Facebook, 

därefter följer en presentation över varje företags Facebooksida. Vidare presenteras den 

inhämtade empirin som ligger till grund för denna studie, som vidare förtydligas i en tabell. 

 

Diagrammet nedan visar en sammanställning av företagens följarantal på Facebook: 

 
 

Tabell 2. Antalet följare på företagens Facebooksidor (Facebook, 17 april 2018). 

 

5.1 Presentation av företagens Facebooksidor 
Peab profileras utåt som ett byggföretag, det finns telefonnummer, länk till hemsidan och 

möjlighet att skicka ett direkt meddelande på Facebook (med status svarar vanligen inom några 

timmar). Det är 4675 personer (se tabell 2) som följer Peabs Facebooksida (Peabs 

Facebooksida, 17 april 2018). Peab utmärker sig genom att många liknande inlägg kommer i 

följd, liknande teman. Utöver detta utmärker sig Peab genom att rikta många inlägg till följare 

och potentiell arbetskraft genom att återkommande ha inlägg som förmedlar ”vi behöver fler 

som du. Och du. Och du” och riktade inlägg med budskapet ”jobba hos oss”. De marknadsför 

sig även i from av att lägga ut information om vilka universitet, högskolor och mässor de 

besöker för att på så sätt skapa möten med potentiell arbetskraft. I flödet synliggörs även 

artiklar, bilder och filmer återkommande. Utöver har Peab sedan oktober 2017 arbetat fram en 

inramning av återkommande inläggsstrukturer i form av färgsättning och textinramning som 

skapat ett tydligare budskap och en högre igenkänningsfaktor för följarna. Peab uppvisar även 

något det kallar ”Framtidsresan”, ett test du kan göra för att se vad för typ av arbetsroll och 

möjligheter som passar just dig. 

 

Skanska profileras utåt som ett byggföretag, det finns telefonnummer, länk till hemsidan, 

möjlighet att skicka ett direkt meddelande på Facebook (med status svarar vanligen inom några 

timmar). Utöver har de även en presentation av företagets historia. Det är 17 497 personer (se 

tabell 2) som följer Skanskas Facebooksida (Skanskas Facebooksida, 17 april 2018). Skanska 

arbetar mycket med välgjorda informativa filmer i flödet som är redigerade och kompletterande 

med text i ”deras egen” font som gör formatet lätt igenkännlig. Utöver dessa är bilder från ett 
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ovanperspektiv återkommande. De använder sig av korta budskap i samband med dessa filmer 

och bilder. Det uppvisar även frågeställningar i flödet, likt ” visste du att?” Samt kommer med 

tips, exempelvis hur du ska sätta upp saker på ett säkert sätt hemma. Skanska uppvisar även 

historiska inlägg i flödet i form av bilder med kortare text tillsammans med hashtaggen #tbt 

vilket står för Throwback Thursday, vilket syftar på en tillbakablick som visar bilder från början 

av 1900-talet. I Skankas flöde återfinns även artiklar, en av dessa har rubriken ”Nästa 

generation i arbetslivet: hellre livskarriärist än chef”. Detta är något som kan förstås som en 

uppmärksammad medvetenhet kring generation Y och deras preferenser. 

 

NCC profileras utåt som ett byggföretag, det finns telefonnummer, adress med karta, länk till 

hemsidan och möjlighet att skicka ett direkt meddelande på Facebook (med status svarar 

vanligen inom några timmar). Det är 18 751 personer (se tabell 2) som följer NCCs 

Facebooksida (NCCs Facebooksida, 17 april 2018). NCC utmärker sig genom att ha ett 

generellt mer varierande flöde än de övriga företagen. De har satt en tydlig prägel och en röd 

tråd genom att återkommande använda sig av begreppet ”beyond construction” som står för 

deras blogg där medarbetare turas om att berätta mer ingående om sina arbeten och pågående 

projekt. NCC uppvisar regelbundet artiklar, bilder, välgjorda filmer, podd, tävlingar och 

samarbeten i flödet och har ”sin egna” hashtag #everydayproblemslovers. De genomför även 

vid ett tillfälle en undersökning om vad som tycks om innehållet på deras digitala kanaler, vilket 

påvisar en medvetenhet kring skapandet av ett attraktivt innehåll i flödet. Det använder sig även 

av intro texten ”Now hiring” när ”jobba hos oss” budskapet uppträder i flödet.  

 

Ur materialet framträder mycket som är lika på de olika företagens Facebooksidor, samtliga ger 

exempelvis möjligheten till direktmeddelanden med kort svarstid. De tycks också alla använda 

sig av illustrativa bilder och filmer på ett genomtänkt sätt i sina flöden. Men det är också mycket 

som är specifikt för respektive sida som exempelvis NCCs användande av återkommande 

hashtags, Skanskas uppvisande av företagshistorik och Peabs mer offensiva marknadsföring 

kring uttalanden som att ”just du” behövs hos dem.  

 

 

5.2 Data 
Data som sparats ner utgör totalt 450 inlägg, 150 inlägg från vartdera företagets Facebooksida 

(se tabell 3). Ofta är som nämnts ovan texten sammankopplad med en artikel, bild, eller film. I 

denna studie är det främst innehåll i form av text som ligger till grund för analysen.  

 

Företag Peab Skanska NCC 

Antal inlägg 150 150 150 

Tidsrymd Från 2018-04-17 bakåt 

till 2016-11-06 

 

Från 2018-04-17 bakåt 

till 2017-10-20 

Från 2018-04-17 bakåt 

till 2017-10-27 

 

Tabell 3. Överblick av den insamlade empirin med inkluderad tidsrymd. 

6. RESULTAT OCH ANALYS 
I detta avsnitt skildras studiens resultat genom Åteg et al. (2004) teoretiska referensram, Ett 

attraktivt arbete. Det empiriska materialet presenteras i Åteg et al. (2004) tre övergripande 

kategorier; Attraktivt arbetsinnehåll, Arbetstillfredsställelse och Attraktiva 

arbetsförhållanden. Där empirin behandlas och tolkas genom Åteg et al. (2004) dimensioner. 

Därefter analyseras och sammanfattas empirin för att vidare relateras till vad som tidigare 

studier visat attraherar generation Y. 
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6.1 Attraktivt Arbetsinnehåll 
Den empiri som kategoriseras under ”Attraktivt arbetsinnehåll” kretsar kring dimensionerna 

”Handlingsfrihet”, den hopslagna dimensionen ”Praktiskt arbete och variation” samt 

”Tankearbete”. Att inte dimensionerna ”Förtrogenhet”, ”Arbetstakt” och ”Fysisk aktivitet” 

framträder lika tydligt kan dels vara en konsekvens av det empiriska materialets karaktär, det 

vill säga på företags officiella sociala mediers direkta flöde är det svårt att delge information 

som är personligt bunden och mer beroende av personliga preferenser och den specifika 

yrkesroll medarbetaren har på företaget. Dimensionerna är således också beroende av att en 

medarbetare berättar om dimensionens kvalitéer för att dessa ska upplevas som trovärdiga. 

 

Vad det gäller handlingsfrihet, en dimension som innefattar kvalitéer av ett skapande arbete 

med möjligheten till att styra och därigenom påverka, är det framförallt genom medarbetares 

egna röster som företagen försöker påvisa olika kvalitéer som gör att arbetsinnehållet upplevs 

attraktivt. Inlägg där medarbetare från företagen berättar om sin yrkesmässiga situation är en 

av variant. Ett exempel på en sådan medarbetarbild kommer från PEAB: 

 

”Är du bra på att kommunicera och leda andra? Kanske gillar du att ta ansvar och 

ha möjlighet att påverka. Då kan rollen som arbetschef vara intressant för dig. Möt 

medarbetare X, arbetschefen med tusen järn i elden.” (PEAB, 17/4 2018) 

 

Citatet kan förstås som att företaget vill påvisa medarbetares möjligheter till att påverka och 

leda andra. Vidare blir det tydligt att ansvarstagande lyfts fram som något attraktivt och positivt. 

Genom att använda uttrycket ”tusen järn i elden” påvisar också företaget att variation och 

handlingskraft är något som uppmuntras hos arbetschefer inom detta företag.  

I citatet nedan, synliggörs handlingsfriheten tillsammans med ledarskap, med betoningen på de 

möjligheter som kommer med storleken på projekten företagen arbetar med: 

 

”Västlänken är ett projekt i en storlek för sig. Det är både spännande och 

utmanande att skapa samt leda en organisation som utgörs av medarbetare från 

olika företag, kulturer och länder ….” (NCC, 22/3 2018) 

 

Utöver dessa utsagor från medarbetare är direkta argument riktade till potentiella framtida 

medarbetaren vanligt förekommande. Denna mer aktiva rekryteringsstrategi (Bullard, 2003)  

där företagen försöker få potentiell arbetskraft att kontakta dem genom att hela tiden ligga steget 

före, exemplifieras genom citatet nedan som är taget från NCC, där nya medarbetare eftersöks: 

 

” … Vill du vara med och leda stadsutvecklingen i Göteborg? Just nu söker vi 

engagerade och kompetenta medarbetare till ett av de största 

infrastrukturprojekten i Göteborgs historia.” (NCC, 22/3 2018) 

 

Ur citatet framgår att engagemang och kompetens är något som premieras hos nya medarbetare. 

Genom att hänvisa till ”ett av de största infrastrukturprojekten i Göteborgs historia” synliggörs 

också hur företaget försöker attrahera individer som vill göra skillnad och uppleva 

meningsfullhet i sin yrkesroll. 

 

Det är vanligt förekommande att genom medarbetares röster lyfta fram nästa dimension 

”variation och praktiskt arbete” lyfts fram. Inlägg som påvisar att medarbetares vardag präglas 

av arbetsrotation, ett skapande och flexibilitet inom och mellan arbetsuppgifter är 

återkommande inom samtliga företags flöden. 
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”Hon värnar om en trygg arbetsplats med varierande arbetsuppgifter och flexibla 

lösningar. Arbetsglädje för medarbetare X är hennes kollegor och den inkludering 

hon känner i arbetslaget.” (Skanska, 7/11 2017) 

 

Som framgår av citatet kopplas variation och flexibilitet samman med arbetsglädje och trygghet 

på arbetsplatsen, attraktiva attribut för unga individer på väg ut i arbetslivet. Företag vill här 

visa upp att de lyckats skapa ett attraktivt arbetsinnehåll som bidrar till arbetsglädje hos 

medarbetaren. Praktiskt arbete och variation, men även tankearbete blir synligt i citat likt dessa, 

där även vissa budskap berättas utifrån ett mer organisatoriskt perspektiv: 

 

”Här jobbar Skanska med att förhindra husen från att sjunka.” (Skanska, 13/3 

2018)  

 

”I det här jobbet finns ingen handbok, du måste känna berget och ha erfarenhet.” 

(NCC, 6/3 2018) 

 

”Skanskas medarbetare X älskar att vara med och skapa byggnader.” (Skanska, 

28/2 2018) 

 

 ”När man bygger skyskrapa behövs innovativa lösningar” (Skanska, 16/1-18) 

 

”Det är högt tempo, högt i tak och korta beslutsvägar som gäller, vilket skapar 

variation, säger medarbetare X, geokonstruktör om sitt arbete. ….”(PEAB, 23/11 

2017) 

 

I dessa citat framträder meningsfullheten i yrket genom att hänvisa till flexibiliteten det innebär 

att vara involverad i projekt utan färdiga lösningar. Det är upp till medarbetarna att hantera 

situationer och använda sina kunskaper och färdigheter i relation till icke givna 

händelseförlopp. Citaten bidrar till en bild av ett lösningsorienterat arbete med variation i 

vardagen. Detta kan förstås som att arbetsuppgifterna tycks innehålla skapande moment och 

därigenom uppfylla kriterierna för ett variationsrikt och praktiskt arbete men också ett arbete 

som kräver tankearbete. I citatet nedan, från NCC hänvisas till några av företagets medarbetare 

som ramas in som ”everyday problem solver”: 

 

”Varje dag ställs vi inför utmaningar som kräver att vi tänker till, samarbetar och 

utvecklar nya smarta lösningar. På NCC kallar vi det att vara en everyday problem 

solver. Här berättar några av våra medarbetare om sin vardag, ett stolt ögonblick 

eller det roliga med att jobba tillsammans.” (NCC, 10/4 2018) 

 

Citatet kan utläsas som ett organisatoriskt försök att locka till sig medarbetare genom att påtala 

att de utvecklar smarta lösningar och påvisa samarbeten inom företaget som bidrar till 

positivitet och engagemang och genom detta visa upp ett gemensamt tankearbete som en 

självklarhet i arbetsinnehållet. Överlag blir det synligt i empirin hur företagen vill förmedla en 

bild av sig själva som flexibla och lösningsorienterade. Detta inte bara i relation till projekt utan 

också gentemot sina kunder: 

 

”Partnering innebär ett strukturerat och tätt samarbete där vi tillsammans med 

beställaren skapar ett värde för samhället. ….” (Skanska, 16/11-17) 
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Det förekommer också inlägg som visar på att företagen vill bidra till tankeverksamhet utanför 

företagets egna projekt, till exempel i citatet nedan från NCC: 

 

”Tillsammans med Mattecentrum vill NCC visa hur mycket kul man kan använda 

matte till när man kommer ut i arbetslivet. ….” (NCC, 24/1 2018) 

 

Detta citat, visar förutom att NCC anser att matematik är ett viktigt och roligt område, att 

företaget vill bidra med utbildning till en uppväxande generations matematikintresse. Detta kan 

tänkas vara en strategi framtagen inom företaget för att locka till sig framtida medarbetare. 

Genom detta, kan också tänka sig, liksom i föregående citat att företaget vill skapa en positiv 

bild av sig själva som en god samhällsaktör. Strategin att skapa en positiv bild av företaget som 

en aktiv och medveten samhällsaktör är återkommande i empiri och berör ett flertal inlägg. 

Utöver de mer generella formuleringarna om att bidra till ett bättre samhälle, likt citaten ovan 

förekommer mer specifika formuleringar, kopplade till aktuella samtida samhällsproblem som 

för en hållbar framtid som exemplifieras i citaten nedan: 

 

”Klimatförändringen, Skanska bidrar till grönare framtid. För att minimera 

klimatpåverkan och bidra till en grönare framtid går vi över till förnybara fossila 

bränslen” (Skanska, 9/4 2018) 

 

”Hållbar stadsutveckling betyder för oss att bygga stadsdelar med flera funktioner 

och goda livsvillkor för alla, en ödmjuk och engagerande planeringsprocess där 

medborgardialog får ta plats och att som företag ta samhällsansvar ….” (PEAB 

10/10 2017) 

 

Citaten ovan handlar om att påvisa ett aktivt företagsgemensamt beslut om att arbeta mot en 

hållbarare framtid. Det uppvisas även en vilja att värna om människorna och de boende i 

städerna där det byggs genom att bjuda in till dialog, vilket kräver ett gemensamt tankearbete 

hos företagen. 

Tankearbete lyfts även inlägg som behandlar jämställdhet och mångfald likt kommande citat 

som var och ett är tagna från alla medverkade företag i denna studie: 

 

”Med “Introduce a Girl to Engineering day” vill NCC locka fler tjejer till 

byggbranschen. ….” (NCC, 23/3 2018) 

 

"Mångfald är så mycket mer än det man kan se. Mångfald är allt som gör oss 

människor unika. Den man är som person, helt enkelt. Vi på Skanska försöker 

verkligen ta tillvara på människors olikheter, det är det som gör oss bättre 

tillsammans." (Skanska, 10/11 2017) 

 

”Att bli mer jämställda och mer ”mångfaldiga” är bra och nödvändigt inte bara 

ur ett mänskligt perspektiv. Det ger bättre affärer också. Hur då? Läs intervju med 

medarbetare X, expert mångfald och diskrimineringsjuridik här:” (PEAB, 8/3-17) 

 

Citaten ovan uppvisar att företagen lyfter gemensamma frågor inom branschen, samt företagens 

gemensamma vilja av att ta till vara på alla medarbetares unika egenskaper och därigenom 

skapa mervärden. Något som lyfts fram som viktiga faktorer där det behövs ett gemensamt 

bakomliggande tankearbete hos företagen.  
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6.1.1 Attraktivt arbetsinnehåll en komparativ helhetsbild  
Helhetsbilden av inläggen uppvisar en skillnad mellan företagen och deras eventuella strategier 

kring att uppvisa handlingsfrihet. Peab arbetar aktivt med att försöka rekrytera via uppvisande 

av medarbetare som berättar om sitt faktiska arbete och även i form av att aktivt skriva ut till 

den potentiella arbetskraften att de ska jobba hos dem. Ett resultat som påvisar en aktiv 

rekrytering enligt Bullard (2003). Skanska använder sig av få inlägg i den här kategorin, 

inläggen är generellt sett korta. Skanska uppvisar knappt några inlägg där företaget aktivt 

skriver ut ”jobba hos oss” till en potentiell arbetskraft. NCC uppvisar en jämn fördelning mellan 

inlägg där medarbetare berättar om sitt faktiska arbete och inlägg där de aktivt skriver ut ”jobba 

hos oss” till en potentiell arbetskraft. Däremot betydligt färre än Peab som sticker ut i antalet 

inlägg med budskapet ”jobba hos oss” under den här dimensionen. 

 

Inlägg som berör praktiskt arbete och variation i empiriska materialet innefattar inlägg där 

medarbetare ges möjlighet att berätta om sitt arbete och även där företaget berättar om deras 

pågående projekt och arbetstillfällen och därigenom skapar möjligheten att uppvisa praktiskt 

arbete och variation. Inläggen tyder på en relativt jämn fördelning mellan företagen. Den största 

skillnaden syns främst mellan Peab som använder medarbetare i förmedlingssyfte medan 

Skanska använder sig av företaget i sin helhet och uppvisar inlägg i form av vad för projekt 

som är igång. I sammantaget uppvisas attraktivitet hos samtliga företag då arbetet bidrar till 

variation och ett praktiskt utvecklande arbete som bekräftar det som Bohgard (2010) och Ng et 

al., (2010) visat i tidigare forskning kring attribut för ett attraktivt arbetsinnehåll.  

 

Tankearbete kan ses som en komplex dimension som uppvisas i flertal tänkbara inlägg av 

medarbetare och från företagen, citat som bland annat uppvisar hållbarhet, jämställdhet och 

arbetsmiljö. En skillnad i materialet är att Skanska påvisar en majoritet i inlägg som uppvisar 

en hållbarframtid, medan Peab uppvisar större antal inlägg som berör jämställdhet medan NCC 

ligger i mitten i både kategorierna av den här typen av inlägg. Resultatet som uppvisar ett 

gemensamt tankearbete inom företagen bekräftar Angelöw (2002), Bohgard (2010) och Rampls 

(2014) studier kring vikten av goda sociala kontakter och samarbeten inom arbetet för att 

företagen utåt ska uppvisa ett attraktivt arbetsinnehåll och således bli förstahandsval hos 

arbetstagare. 

 

6.2 Arbetstillfredsställelse 
Det empiriska materialet som uppkom under kategorin ”Arbetstillfredsställelse” berör främst 

dimensionerna ”Erkänsla”, ”Stimulans” och ”Resultat”. Att dimensionerna ”Eftertraktad” och 

”Status” inte framkommer lika tydligt i empirin kan dels bero på att kvalitéerna som beskriver 

dessa dimensioner är mer individuella och därav mer bundna till personliga upplevelser. Dessa 

dimensioner är på grund av detta även beroende av medarbetares utsagor i större utsträckning 

än de andra dimensionerna, som kan framställas och uppvisas på fler sätt i Facebookflödet. 

 

När det gäller dimensionen erkänsla synliggörs den i empirin genom att medarbetare berättar 

och där igenom framhåller viktiga faktorer för en upplevd erkänsla, som visad uppskattning av 

kollegor och en personligt upplevd utveckling. Detta är faktorer som skapar 

arbetstillfredsställelse och därav utgör en betydande och viktig del för medarbetarna inom 

företaget. Ett exempel på ett sådant citat, tas från Skanska: 

 

” Ett stort kontaktnät, personlig utveckling och anställning inom Skanska. Det är 

vad Skanska 21 har betytt för medarbetare X som gick ut programmet våren 2013. 

Hon har även fått vänner för livet.” (Skanska, 15/1 2018) 
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Citatet kan förstås som att företaget uppvisar en satsning och uppbackning av medarbetaren, 

som vidare har givit utdelning tillbaka till företaget genom tacksamhet hos medarbetaren.  

Erkänsla belyses även genom Facebookinlägg som är skrivna från ett mer organisatoriskt 

perspektiv där företaget lyfter lyckade projekt och individer inom dessa. Denna typ av 

Facebookinlägg är också vanligt förekommande och synliggörs i empirin, likt detta citat nedan, 

som tas från NCC: 

 

”Duon bakom NCCab:s Loop Rocks, medarbetare X och medarbetare X, prisade 

för positiva bidrag till hållbar byggnads- och Fastighetsutveckling på Sweden 

Green Building Awards 2017 igår! Läs pressmeddelandet här” (NCC 24/11 2017) 

 

Ur citatet framgår att NCC verkar för en grönare framtid genom att bygga hållbart men även en 

form av nöjdhet för sina anställda som har ansvarat för detta bidrag. Företaget uppvisar även 

en form av stolthet för sina anställda genom detta inlägg och en vilja att satsa på att ligga i 

framkant och uppvisa resultat. Viket går i linje med generation Ys preferenser och även nästa 

dimension under arbetstillfredsställelse, resultat som vidare blir synliga i citat likt dessa: 

 

”På måndag utses vinnaren i Årets Bygge 2017. Vi på Peab är glada och stolta 

över att ha fem fina projekt med bland nomineringarna: ….” (PEAB, 24/3 2017) 

 

Citatet kan anses likt det föregående, skillnaden framträder främst i att här uppvisar företaget 

vad de har åstadkommit och därav försöker framhäva en attraktivitet i form av flertal lyckade 

projekt med möjligheten till prisutmärkelse. Det tidigare citatet lyfte i större utsträckning 

specifika medarbetare, som enligt den teoretiska modellen bidrar till möjligheten för en upplevd 

inre erkänsla hos dessa medarbetare. 

Under dimensionen resultat syns både inlägg där medarbetare berättar och beskriver de 

pågående projekteten, samt inlägg där projekten beskrivs genom företagets bild det vill säga  

med en mer ”vi” karaktär i utformningen av budskapet. Citaten nedan uppvisar båda dessa 

beskrivna varianter:  

 

”Det har hänt mycket hos oss under 2017! Titta och ta del av några av våra 

guldkorn.” (Skanska, 26/12 2017) 

 

”Vi är mitt uppe i ett av Sörmlands mest omfattande projekt under modern tid. Läs 

X, produktionschef på NCC, inlägg om Framtidens Sjukhus.” (NCC, 15/3 2018) 

 

”Nyfiken på ett av Europas största och mest avancerade järnvägsprojekt? Läs 

medarbetare X, avdelningschef NCC Infrastructure, inlägg om arbetet med 

Västlänken i Göteborg och se alla lediga tjänster i projektet: ” (NCC, 30/1 2018) 

 

Citaten kan tolkas som att företagen vill påvisa deras framgångar och deras vunna projekt för 

att på så vis visa upp en attraktiv bild utåt som bidrar till en känsla av arbetstillfredsställelse. 

För att sedan även visa att det finns plats för fler i de avancerade och stora projekten genom att 

påvisa ”jobba hos oss” till en potentiell arbetskraft, genom att länka till lediga tjänster. En annan 

strategi som synliggörs är att företagen väljer att visa upp direkta och konkreta resultat av 

arbeten i deras flöden genom att göra resultaten synliga för mottagaren likt citaten nedan, som 

även framställs med filmklipp: 

 

 ”Eld i berget! Här pågår losshållning i Skanskas anläggning i Överhörnäs.” 

(Skanska, 24/11 2017) 
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” …. Kolla in de här proffsen som är med och flyttar Kiruna:” (PEAB, 31/8)  

 

En annan variant på uppvisande av resultat kan se ut likt detta citat, som är hämtat från NCC: 

 

”Östra länken i Luleå blev utsett till Årets Bygge 2018! Läs projektchef  X 

blogginlägg om det fantastiska jobb och engagemang som alla bidragit med:”  

(NCC 4/4 2018) 

 

Citatet påvisar ett resultat som framhävs genom vad företaget gemensamt har åstadkommit, 

vilket påvisar en känsla av sammanhang som tydliggörs när projektchefen lyfter engagemanget 

som alla involverade bidragit till och därmed möjliggjort detta lyckade resultat. 

 

Vad det gäller dimensionen stimulans är det likt de tidigare dimensionerna en blandning av 

medarbetares utsagor och från ett företags perspektiv dessa inlägg skrivs. Dimensionen 

stimulans beskrivs i form av kvalitéer som ett utvecklande, utmanade och intressanta något som 

framhävs i citat likt detta, som är taget från PEAB:  

 

”I Peab finns massor av intressanta roller och arbetsuppgifter! Brinner du, som 

medarbetare X, för hållbarhet och rätt teknikval och utvecklas av att få fördjupa 

dig i ett område? Då kan rollen som KMA-samordnare vara något för dig. Möt 

medarbetare X och passa på att göra vårt test Framtidsresan här:” (PEAB 26/10 

2017) 

 

Citatet kan förstås som en blandning av medarbetare och företaget i sig, som berättar vad som 

arbetsrollen och företaget har att erbjuda. Med hjälp av att hänvisa till ”brinner du som 

medarbetare X för …” kan vi också se att företaget påvisar att de vill attrahera arbetskraft som 

stimuleras av utvecklingsmöjligheter kring att skapa fördjupad kunskap inom specifika 

områden på företaget. I citatet framgår även att företaget tagit fram ett ”framtidstest” till 

potentiell arbetskraft för att fånga in och möta arbetskraften, ett sätt att vidare påvisa på 

möjligheter som ges inom företaget. Stimulans ses även genom kvaliteten utmaning som 

påvisas i empirin likt detta citat, taget från NCC:  

 

”Utmärkande för projektet är att vi är så många aktörer som samverkar. Det är en 

utmaning, men också vår främsta styrka”. …. (NCC, 21/12 2017) 

 

Citatet kan förstås som att arbetssituationen bidrar till utmaning men kan vidare förstås som 

något positivt då det främjar utveckling och gemenskap i arbetet. Genom citatet ses även ett 

upplevt mervärde då utmaningen i att vara flera aktörer i samverkan bidragit till en styrka hos 

företaget. Något som vidare kan tolkas som att företaget är vana och säkra på att hantera många 

och stora projekt samtidigt där flera bollar är i luften. Stimulerande arbete syns även i inlägg av 

hållbarhets karaktär likt detta: 

 

”Visste du att man kan bygga hus av restprodukter från lantbruket? Möt det 

Biologiska huset, resultat av ett dynamiskt samarbete mellan EEN TIL EEN, NCC, 

3XN/GXN. Vår vision är att förnya vår bransch. Låter det intressant? Du hittar alla 

våra lediga jobb på:” (NCC 8/12 2017) 

 

Citatet kan tydas som att företaget erbjuder ett stimulerande arbete där det behövs tankekraft 

och uppvisar även på samarbeten över organisationsgränser. Detta kan anses som attraktivt i ett 
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stimulerande syfte, vidare kan citatet även förstås som en matchning där företaget försöker 

bygga upp ett intresse hos potentiell arbetskraft för att sedan påvisa att företaget har intressanta 

lediga arbetstjänster.  

 

6.2.1 Arbetstillfredsställelse en komparativ helhetsbild  
Inlägg som berör erkänsla syns främst i form av inlägg där medarbetare berättar och där 

företagen framhåller priser och utmärkelser. En tydlig skillnad som uppmärksammats i empirin 

är att NCC och Peab framhåller utmärkelser och priser och även nomineringar gentemot 

Skanska som enbart uppvisar inlägg som berör mottagna prisutmärkelser. Citaten i sin helhet 

belyser erkänsla som vidare kan uppvisa en meningsfullhet i arbete som överensstämmer med 

Franzon och Lundgren (2003) och Ng et al. (2010) studier om vad som anses vara en viktig del 

i ett attraktivt arbete för generation Y. 

 

I resultat dimension uppvisar företagen resultat genom berättelser om vad som pågår och har 

presterats under året. Flest inlägg som berör denna dimension syns på Skanskas Facebookflöde 

som kan förstås av mängden inlägg som genom ett företags perspektiv uppvisar färdigställda 

och pågående projekt. Peab uppvisar en mindre mängd inlägg som berör denna dimension då 

de knappt genom företagsperspektiv uppvisar pågående projekt i det direkta flödet utan främst 

genom medarbetare som berättar. NCC lägger sig någonstans emellan Peab och Skanska i 

denna typ av inlägg. Resultat av uppvisande prestationer kan förstås positivt ur generation Ys 

preferenser enligt Gibson et al. (2009) studie som utger att generation Y generellt anses vara 

resultatinriktade. 

 

Inom dimensionen stimulans uppvisar NCC och Peab fler inlägg som berör dimension vilket i 

ett större perspektiv handlar om att Peab och NCC använder sig av medarbetare som berättar, 

vilket skapar en mer personlig kommunikation gentemot Skanska som använder en mer 

organisatorisk kommunikation, i form av mer korta och koncisa budskap om vad som pågår på 

företaget.   

 

 

6.3 Attraktiva arbetsförhållanden 
Under attraktiva arbetsförhållanden framträder framförallt dimensionerna ”Adekvat 

utrustning”, ”Ledarskap”, ”Lojalitet”, ”Organisationen” och den hopslagna dimensionen” 

Relationer och social kontakt”. Att dessa dimensioner framträder tydligast i materialet beror 

eventuellt på att dessa dimensioner kan uppvisa en mer övergripande bild för hela företaget i 

jämförelse med dimensionerna ”Lön”, ”Arbetstid”, ”Lokalisering” och ”Fysisk arbetsmiljö”. 

Något som grundas på kvalitéerna som beskriver dessa och deras mer individuella karaktär.  

 

Vad det gäller adekvat utrustningen utgörs Facebookinläggen generellt av de tekniska 

förhållandena på företagen. En återkommande strategi som synliggörs i empirin är inlägg där 

företagen själva eller med hjälp av en medarbetare berättar om hur de arbetar med den senaste 

tekniken, som blir synligt i citat likt dessa: 

 

”En lyftkran Lieherr 630 EC-H 20 står nu i Slussen, visst är den fin?” (Skanska, 

15/3 2018) 

 

”Det finns mycket som är häftigt med projekt Västlänken. Läs medarbetare X, VDC 

Manager på NCC, inlägg om hur vi använder den senaste digitala tekniken i arbetet 

med Västlänken:” (NCC 9/3 20189 
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”Skanska utvecklar ett automatiserat robotsystem som tillverkar armeringskorgar 

ute på arbetsplatsen. Genom den smarta digitala lösningen kommer både 

säkerheten och arbetsmiljön bli bättre.” (Skanska, 3/1 2018) 

 

Citaten kan tolkas som om det är av vikt att uppvisa kvalitativ utrustning och ett deltagande i 

den senaste tekniska utvecklingen för att skapa en bättre framtid. I det senaste citatet synliggörs 

också vad företaget förväntar sig av denna robotsatsning i form av en utökad säkerhet och 

därmed även en bättre arbetsmiljö. Dimensionen adekvat utrustning uppvisas även i citat där 

man försöker utnyttja senaste tekniken för att framhålla företaget och där med locka till sig 

medarbetare, likt citatet nedan, som tas från NCC: 

 

”Vi testar ständigt ny teknik för att förbättra våra projekt. Här kan du se hur vi 

använder virtual reality för att utveckla bättre upplevelse och funktion i den färdiga 

byggnaden. Vår vision är att förnya vår bransch. Låter det intressant? Här kan du 

läsa mer om hur det är att jobba på NCC:” (NCC, 11/1 2018) 

 

 

Citaten ovan påvisar en medvetenhet kring de tekniska förhållandena och uppvisar ett 

deltagande i den tekniska utvecklingen för att framställa företaget attraktivt och därmed även 

visa upp attraktiva arbetsförhållanden för en potentiell arbetskraft. 

 

Dimensionen ledarskap gör sig synlig i empirin i form av ett förtroende för medarbetare 

uppifrån företaget och även i motsats riktning, men även i form av kommunikation och 

uppmuntran till ett deltagande. Något som gör sig synligt i citat likt detta som är taget från 

Skanska: 

 

"Vi vill verkligen attrahera de bästa inom många områden. Olika erfarenheter 

berikar hela Skanska". Skanskas Internationella Ledarprogram (ILP) riktar sig till 

utrikesfödda ingenjörer med arbetslivserfarenhet från produktionsarbete inom 

byggbranschen. Programmet är en viktig del i vårt mångfaldsarbete. (Skanska, 

18/4 2018) 

 

Citatet påvisar att företaget värnar och vill ta vara på all arbetskraft i Sverige. Genom att skriva 

ut ”vi vill verkligen attrahera de bästa inom många områden” uppvisar även företaget en vilja 

för att möta och förstå den potentiella arbetskraften för att där igenom kunna uppvisa en 

attraktivitet som attraherar deras potentiella målgrupper. Ur citatet påvisas även ett pågående 

arbete för att berika företaget genom mångfald. Ledarskap påvisas även genom medarbetares 

utsagor som i detta citat, taget från PEAB: 

 

”Är du bra på att kommunicera och leda andra? Kanske gillar du att ta ansvar och 

ha möjlighet att påverka. Då kan rollen som arbetschef vara intressant för dig. Möt 

medarbetare X, arbetschefen med tusen järn i elden.”(PEAB, 17/4 2018) 

 

Citatet påvisar vikten av en bra kommunikation i det dagliga arbete, vidare nyanseras även 

andra attribut som kan anses attraktiva för att på så vis uppvisa ett intressant arbete med ledning 

i fokus. För att sedan ge möjligheten att läsa en medarbetares egna ord om denna typ av 

arbetsroll för att på så vis locka andra likasinnade till denna position. Dimensionen ledarskap 

syns även i uppmuntran till utbildning, eller i form av inbjudande till ett deltagande likt detta 

citat från NCC: 
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”Den 11 februari stänger vi ansökan till traineeprogrammet 2018! Läs NCC:s 

nuvarande trainee X senaste inlägg om det inspirerande traineeminglet i Göteborg 

och skicka in din ansökan:” (NCC, 28/1 2018) 

 

I citatet framgår att traineeprogrammet möjliggör någon form av startskott till en framtid inom 

företaget, genom att använda målande ord, som det inspirerande traineeminglet framgår även 

att programmet är utformat till att skapa en form av mervärde ifall du som trainee är mottaglig. 

Det går även att tyda att företaget hoppas att minglet tillsammans med trainee X inlägg ska leda 

till framtida potentiella medarbetare ska söka detta program. 

 

Vad det gäller dimensionen lojalitet uppvisas det i empirin främst ur ett samhälleligt 

ansvarsperspektiv, det vill säga med ett fokus på hur företagen visar upp lojalitet över gränser, 

samt genom ett uppvisande av projekt av en hållbar karaktär, vilket synliggörs i citat likt dessa: 

 

”NCC ger 1 miljon kronor till hjälporganisationer med fokus på barn istället för 

julklappar till kunder och personal.” (NCC, 19/12 2017) 

 

”Skanska investerar i solcellspark! Målsättningen i Sverige är att all energi ska 

vara förnyelsebar och först ut är Sthlm 03 (Stockholm New) som kommer att 

försörjas med solenergi från Törneby Solpark i Kalmar.” (Skanska, 7/12 2017) 

 

”Nu inför vi Svanen och el märkt med Bra Miljöval i alla våra flerbostadshus! 

− Kunden ställer fler och tuffare krav på oss entreprenörer och utvecklare. Det gör 

oss bättre och samhället mer hållbart, säger Peab Bostads vd X. 

Läs mer om hur medarbetare X ser på hur ett ansvarsfullt företagande bidrar till 

ett långsiktigt hållbart samhälle:” (PEAB, 4/7 2017) 

 

Citaten belyser att företagen inte bara vill uppvisa lojalitet inom organisationen utan även 

utanför och över organisationsgränser med en hållbar framtid som utgångspunkt. Även i 

samarbeten över organisationsgränser som synliggörs i citatet nedan, taget från NCC: 

 

"Partnering gör stora byggprojekt billigare". Läs debattartikeln i Dagens samhälle 

där medarbetare X, Sverigechef på NCC Building, föreslår att stora byggprojekt 

ska bedrivas i samverkan.” (NCC, 9/11 2017) 

 

Citatet kan förstås som en uppmaning till fler samarbeten över företagsgränser, som även skulle 

leda till en bättre ekonomisk vinning enligt Sverigechefen på detta företag. Något som bidrar 

till en ”win-win situation” ur fler företags perspektiv vilket denna chef menar borde betraktas 

och bejakas vidare i framtiden för att skapa fler samarbeten. 

 

Dimensionen organisationen innefattar en stor del information om företaget, dess storlek, 

framgångssaga men även hur företaget är utformat för de anställda. Något som framgår i citat 

av flertalet karaktärer. En återkommande strategi hos företagen är inläggen av typen  

jämställdhet och mångfald, likt detta citat, som är hämtat från PEAB: 

 

"Vi jobbar på att bli fler kvinnor framöver. Läs intervjun med medarbetare X som 

efter ett par år som arbetsledare på NCC sökte till NCC:s platschefsprogram, och 

nu har arbetat i rollen sedan 2016. inget kön ska utgöra mer en 70% är visionen 

2020.” (NCC, 4/12 2017) 
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”Umeå i mars: Uppstart av kvinnligt nätverk i Nord. 90 medarbetare tog 

tillsammans fram förslag på hur vi kan fortsätta utveckla ett jämställt och 

inkluderande arbetsklimat och locka till oss nya kvinnliga medarbetare. Läs mer 

om hur Peab jobbar med jämställdhet och mångfald här.” (PEAB, 20/3 2018) 

 

Citateten påvisar en medvetenhet kring en aktuell samhällsproblematik som är extra tydlig i 

byggbranschen, något företagen väljer att ta ett ställningstagande emot. Genom citatet går det 

även att tyda att företagen arbetar med dessa frågor för att skapa förändring. 

 

Citat som även hör till denna dimension är uppvisande av företagens storlek och framgång 

något som synliggörs på fler sätt, en variant är tagen från ett citat på Skanskas flöde: 

 

”Visst du att? Skanska Rental har 44500 stora och små maskiner till uthyrning.” 

(Skanska, 4/4 2018) 

 

Citatet kan tolkas som om att företaget har stora tillgångar, men genom att visa upp att det går 

att hyra dessa maskiner skapas en positiv bild av företaget som ger sammanhanget en mildare 

framtoning. En annan variant på uppvisande av organisationen ger Skanska genom en tillbaka 

blick i historien: 

 

”En vision, en arbetsplats, ett bygge och en arbetsgrupp tbt bild från Gbg 1909, 

mycket har förändrats men inte gemenskapen och viljan att skapa något för 

framtiden.” (Skanska, 5/4 2018) 

 

I citatet framgår att mycket har förändras och utvecklas till det bättre, samtidigt som det går att 

förstå att kulturen kan ses som djupt rotad inom företaget, liksom gemenskapen och viljan att 

skapa något för framtiden. En annan typ av inlägg som uppkommer under dimensionen är denna 

variant som uppvisar att företaget bryr sig om sin anställda genom att satsa på kontor som bidrar 

till välmående, likt detta citat taget från Skanska: 

 

”…. WELL är en ny internationell certifiering som är baserad på medicinsk och 

vetenskaplig forskning. Att WELL-certifiera ett kontor innebär att fokusera på 

människors välmående och förstärka de kvalitéer som en redan miljöcertifierad 

byggnad har. I praktiken kan det handla om möjligheten till rörelse under 

arbetsdagen, vilket kaffe eller mat som serveras och tillgång till platser för 

rekreation och återhämtning.”(Skanska, 5/12 2017) 

 

Avancemangsmöjligheter hör också till dimensionen organisationen och framhålls likt citat 

som dessa:  

 

”Jag tror det är få tjänster som erbjuder samma utvecklingsmöjligheter direkt efter 

studietiden som arbetsledarrollen på ett byggprojekt. …”(NCC, 23 /2 2018) 

 

”Det var fantastiskt att få en intern utbildning som gav mig chansen att 

växa.” (NCC, 22/11 2017) 

 

Vilka kan tolkas som att organisationen eftersträvar att möta individen och därigenom skapa 

möjligheter för att få individen att utvecklas inom företaget. 
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Den slutliga dimensionen i empirin kom att behandla relationer och social kontakt. Denna 

dimension kan i ett större perspektiv hänföras till förtegens arbetsmiljö. Då den behandlar 

viktiga faktorer som kommunikation, ett tillåtande klimat och det generella umgänget som 

skapas av medarbetare men som förteget är med och formar. Detta kan kopplas till citat likt 

dessa: 

 

”Medarbetarna är hjärtat i vår verksamhet - varje dag. …” (Skanska, 8/3 2018) 

 

”Om du är den smartaste personen i rummet, så är du i fel rum. …”. (NCC, 6/2 

2018) 

 

”Att se till att ha en bra kommunikation är en väg till en bättre arbetsmiljö. …” 

(PEAB, 31/8 2017) 

 

”Vi vill ha en byggbransch som är öppen för alla. Hur vill du att byggbranschen 

ska se ut?” (PEAB, 9/3 2018) 

 

 

Citaten påvisar en medvetenhet och en ödmjukhet hos och för medarbetarna, det går att utläsa 

genom tolkning en pågående satsning på relationsskapande hos företagen som främjar 

arbetsförhållandena till det positiva och således bidrar till attraktivitet för företagen.  

 

6.3.1 Attraktiva arbetsförhållande en komparativ helhetsbild  
I materialet utläs en större mängd inlägg kring de tekniska och digitala förhållandena på NCC 

och Skanska, gentemot Peab. Inlägg kring adekvat utrustning ses som en bidragande faktor för 

attraktiva arbetsförhållanden. Detta bör även ses som en fördel för att framstå som en attraktiv 

organisation för generation Y, något som överensstämmer med generation Ys tekniska och 

digitala kunskaper och orädds la för förändring enligt studier av Bolton et al. (2013) Gibson et 

al. (2009) och Phil (2011).  

 

I empirin som handlar om lojalitet utmärker sig Skanska och NCC som båda uppvisar dubbla 

mängden av dessa inlägg gentemot Peab. Ett uppvisande av lojalitet är något som samstämmer 

med generation Ys preferenser angående ett attraktivt arbete enligt Gibson et al. (2009) och 

Franzon och Lundgren (2003). 

 

Inlägg som berör dimensionen organisationen uppvisar bland annat organisatoriska 

värderingar, visioner och till viss del personalpolicy som enligt Franzon och Lundgrens (2003) 

studie var en bidragande faktorer för att ett arbete skulle anses som attraktivt av generation Y. 

Till skillnad från NCC och Peab använder Skanska även historiska inlägg med bilder från förr. 

Däremot uppvisar NCC och Peab fler inlägg som berör jämställdhet inom organisationen. 

 

Inom empirin under dimensionen relationer och social kontakt syns en medvetenhet och 

satsning på relationsskapande vilket främjar arbetsförhållandena till det positiva. Något 

samtliga företag uppvisar och som vidare anses positivt av generation Y för ett attraktivt arbete 

enligt forskning av Bohgard (2010), Gibson et al. (2009) och Ng et al. (2010). 
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6.4 Slutsats 
Det sammantagna resultatet visar att företagen använder strategier i form av en aktiv rekrytering 

där medarbetare och/eller företag förmedlar attribut som framhålls som attraktiva till potentiell 

arbetskraft. Företagens Facebookinlägg har bearbetas enligt den teoretiska modellen, Ett 

attraktivt arbete Åteg et al. (2004) och påvisar dimensioner inom kategorierna attraktivt 

arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse och attraktiva arbetsförhållanden. Dessa bidrar 

gemensamt till att arbetet ska anses attraktivt, enligt Åteg et al. (2004).   

I resultatet synliggörs även en diskrepans mellan företagens strategier vad det gäller 

presentationssätt ut till potentiell arbetskraft på deras Facebookflöden. Ett av företagen 

använder i större utsträckning medarbetare när de förmedlar attribut som kan anses vara 

attraktiva, medan ett annat företag nästan bara använder sig av ett organisatoriskt ”vi” 

budskap vid kommunikation ut på deras Facebookflöde. Det tredje företaget använder en 

kombination av dessa strategier. Trots diskrepansen hos företagen och deras 

kommunikationsstrategier ut till potentiell arbetskraft, kan alla dessa strategier anses utgöra 

en aktiv rekrytering, då företagen uppvisar attraktiva attribut och förmedlar att de direkt eller 

indirekt behöver anställa fler. Det vill säga att det löpnade arbetar med att attrahera arbetskraft 

till deras företag. 

Vidare har företagens Facebookinlägg relaterats till generation Ys preferenser och uppvisar då 

attribut med karaktär av hållbar framtid, samhällsansvar och moraliskt ansvar, 

utvecklingsmöjligheter och tekniska förhållanden. Tillsammans med möjlighet till 

medinflytande och flexibilitet inom arbetet, attribut som alla i tidigare studier påvisats attraktiva 

för generation Y och således anses bidra till ett attraktivt arbete. 

 

 

7. DISKUSSION 
I följande avsnitt diskuteras studiens resultat i förhållande till tidigare forskning på området. 

Vidare ges en återblick på studiens bidrag och begräsningar, för att sedan behandla framtida 

forskning.  

 

7.1 Att skapa attraktivitet på sociala medier 
Det övergripande syftet med denna studie var att skapa förståelse och bidra med kunskap om 

hur företag presenterar sig på Facebook och vilka attribut de förmedlar för att attrahera 

generation Y. Detta skulle göras genom att svara på frågeställningarna; Hur förmedlar svenska 

byggföretag via deras Facebookflöden att de har attraktiva arbeten? Hur kan detta relateras 

till generation Y s preferenser av ett attraktivt arbete?  

 

Resultatet visar att byggföretagen använder en aktiv rekryteringsstrategi på deras 

Facebookflöden där medarbetare och organisationen förmedlar attribut som framträder som 

attraktiva till potentiell arbetskraft enligt den teoretiska modellen, Ett attraktivt arbete. Detta 

görs i form av Facebookinlägg som visar upp dimensionerna, vilka i den här studien med dess 

empiriska karaktär kunde påvisa ett attraktivt arbete. Detta tyder på en medvetenhet kring att 

framställa företaget attraktiv för potentiell arbetskraft enligt Åteg et al. (2004) teoribild. 

Däremot skiljer sig företagens inläggsflöden åt och utmärks av att de satt sin egen prägel på 

innehållet och flödet. Det kan handla om textutformning, visuella återkommande kreationer 

eller andra likheter som uppfattas återkommande.  

 

För att vidare jämföra det uppvisade resultatet gentemot generation Ys preferenser synliggör  

alla företagen på deras Facebookflöden ett varierande arbete där de visar upp arbetsuppgifter 
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och utvecklingsmöjligheter, något som anses positivt av generationen vilket bekräftar Bohgard 

(2010), Ng et al. (2010) och Wikström och Martin (2012)  tidigare studier på området. 

Företagen uppvisar även i inläggen möjligheter till medinflytande och flexibilitet inom arbetet 

vilket kan förstås attraherande för generationen som även fastställs som attraktiva attribut i 

Franzon och Lundgrens studie (2003) som vidare är bekräftade i studier gjorda av Bohagard 

(2010) och Thomsson och Gregory (2012). I resultatet av min studie framkommer också inlägg 

av teknisk karaktär. Detta var något som även uppkom i Hildebrandts (2011) forskning som 

gjordes i USA på främst generation Y, men även över generationsgränser med totalt 5000 

respondenter. Där låg fokus på att undersöka digitala och sociala medier för att se 

generationernas vanor för att vidare kartlägga marknadsföringsstrategier åt ett dryckesföretag. 

I hennes studie framkom att generation Y var äventyrliga och även mer engagerade i hälsa än 

tidigare generationer, men dock inte på ett konsekvent sätt, vilket även speglar den generella 

bilden av generationen (Hildebrandt, 2011). Hon menade att det var svårt att sätta en distinkt 

profil på generation Y, utan istället gällde det att sätta sig in i pågående tankar hos generationen 

och på så sätt möta dem i marknadsföringssyfte. Något som urskiljer sig väldigt mycket från 

hur marknadsföring generellt går till, något hon menade skulle ses som en möjlighet. En 

ytterligare viktig aspekt som framkom ur hennes studie var den tekniska biten, för att möta 

generation Y krävdes tekniska egenskaper i materialet. I resultatet av min studie synliggjordes 

inlägg av teknisk karaktär när företagen uppvisade ett användande av utrustning och 

möjligheter som gavs vid olika unika projekt samt vid ett berättande om den senaste tekniken. 

Det gick även att se genom inläggen och dess utformning och därigenom se tekniska egenskaper 

i exempelvis utformning av filmer till flödet för att således bidra till ett attraktivt visuellt 

innehåll i inläggen. Generellt sätt för generation Y i Hildebrandt (2011) studie synliggjordes 

även användandet av smartphones vid beslutsfattande, som vid inköp av produkter och tjänster. 

En intressant aspekt som hon menar behöver finnas i åtanke vid marknadsföring till 

generationen, då det ger möjligheter till att skapa digitala förbindelser till generationen med 

snabb respons. Att finnas på sociala medier är en självklarhet 2018, dock finns potential för att 

ytterligare nyttja digital interaktion. 

 

Vidare i min studie uppvisar företagen en bild av moraliskt ansvar och samhälles ansvar vilket 

även framkom som en viktig faktor hos generationen vid val av arbetsplats enligt Franzon och 

Lundgren (2003) forskning. Något som även framhålls i Gibson et al. (2009) studie som 

uppvisar generationens miljömedvetenhet och inställning för en hållbar framtid, samt deras 

positiva inställning till att hjälpa medmänniskor. Detta i motsats till vad som 

uppmärksammades i Sivertzen et al. (2013) enkätstudie som gjordes på norska 

ingenjörsstudenter på väg ut att äntra arbetslivet med syftet att undersöka vilka faktorer 

arbetsgivare borde fokusera på i deras employer branding. En studie som till viss del 

överensstämmer med min studie och anblick på svenska byggarbetsmarknaden för ingenjörer 

från generation Y. I Sivertzen et al. (2013) studie framkom att dimensioner som samhälles 

ansvar och ekonomiskt värde inte hade något samband med ingenjörsstudenternas tyckande av 

företagets rykte. En intressant aspekt och något som även går till motsats om hur den generella 

bilden kring generation Ys preferenser framställs i den teoretiska bakgrunden till denna studie. 

I Sivertzen et al. (2013) studie framkom vidare bristen på betydelse av socialt värde inom 

arbetet, som de förklarade med att dessa studenter inte kommit ut i arbetslivet och därmed inte 

känt av denna typ av värde. Något som andra studier uppvisar har en betydande roll för att ett 

arbete ska anses attraktivt (Rampls, 2014). I resultatet av min studie synliggjordes en bild av 

att arbeten på företagen innehöll social kontakt och ett gemensamt tankearbete. Det framkom 

även att medarbetare kände arbetsglädje för den sociala inkludering de upplevde i arbetslaget.  
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Ur Sivertzen et al. (2013) studie framkom även andra intressanta aspekter i förhållande till min 

studie. De kunde bland annat se att relationen till ett företags rykte i form av nyttjandet av 

sociala medier, ett innovationsvärde i form av uppvisande av produkter och tjänster, hade ett 

positivt samband. Likaså det psykologiska värdet i form av att få potentiell arbetskraft tro att 

de kommer må bättre och känna sig självsäkra på att kunna utföra ett bra arbete på företaget 

hade ett direkt samband med potentiell arbetskrafts benägenhet att ansöka om ett visst arbete 

på ett specifikt företag. En intressant aspekt som ökar relevansen för att framställa och uppvisa 

mer av produkter och tjänster samt inlägg som behandlar psykologiska faktorer i arbetet på 

bland annat sociala medier för att således attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. 

 

En annan viktigt aspekt för generationen var vikten av balans i livet Gibson et al. (2009) det 

vill säga en balans av arbete och privatliv och innehavandet av en bra personalpolicy hos 

företaget något som kan innefattas under området arbetsmiljö, som enligt tidigare forskning på 

generationen var av vikt (Franzon & Lundgren, 2003). I mitt resultat synliggörs arbetsmiljön 

under dimensioner som tillsammans uppvisar en bild som framhåller vikten av medarbetarna, 

av att ha en god kommunikation och ett öppet arbetsklimat samt möjligheten till ett utvecklande 

arbete. Däremot fanns en viss avsaknad i materialet angående aspekter som berättade mer om 

specifika förhållanden på företagen, exempelvis i form av personalförmåner och liknande som 

enligt Franzon och Lundgren (2003) studie var av intresse för generation Y, något det till viss 

del finns potential att berätta mer om på de undersökta företagens Facebookflöden, för att på så 

sätt berika flödet ytterligare för generation Y. 

 

7.2 Att nå ut till generation Y 
Vid en ytterligare återblick på den tidigare forskningen och denna studie verkar ändå inte den 

största svårheten ligga i att uppvisa ett attraktivt arbete utan snarare i att nå ut till generation Y 

med ett intresseväckande material som gör att generationen får upp ögonen för just ett specifikt 

företag (Backhaus &Tikoo, 2004; Bolton et al., 2013; Harad, 2016; Sivertzen et al., 2013; 

Wikström & Martin, 2012). Något som blir allt mer viktigt i branscher där det råder brist på 

utbildad arbetskraft och kanske främst för de mindre bolagen som inte har ett känt varumärke 

att luta sig emot. 

 

För att lyckas nå ut till generationen behöver materialet i flödes anses aktuellt, inspirerande, 

underhållande, utbildande och bidragande till interaktion med den viktiga faktorn regelbundet 

(Harad 2016; Sivertzen et al. 2013). Vidare krävs en personlig och trovärdig dialog, ett 

uppvisande av företagskulturen, en inblick som visar att företaget satsar på senaste tekniken, en 

utgiven exklusivitet via sociala medier och ett skapande av mervärde för mottagaren i form av 

berättande av förmåner, arbetsmiljö och andra arbetsrelaterade ting (Hildebrandt, 2011;  

Wikström & Martin, 2012). Lyckas då organisationerna i denna studie med detta?   

 

Ja det finns inlägg som tyder på det, men samtidigt upplevdes att det finns potential att förbättra 

och förfina detta ännu mer för att nå ut till en potentiell arbetskraft med ett ännu mer 

attraherande och underhållande material som uppvisar mer av organisatorisk kultur, 

personalpolicy och personalförmåner, överlag mer av en intern employer branding. Ett innehåll 

som generellt sätt skulle kunna utökas på de undersökta företagen för att skapa ytterligare 

attraktivitet. Då den interna employer brandingen innehåller och delger viktiga faktorer enligt 

generation Y, för att ett arbete ska anses attraktivt enligt tidigare studier gjorda av Backhaus 

och Tikoo (2004), Franzon och Lundgren (2003) och Wikström och Martin (2012). 

Vid genomgång av företagens hemsidor återfinns mer information av detta slag vilket tyder på 

en möjlighet att kunna dela med sig mer av det. De undersökta företagen är samtidigt så pass 

kända på arbetsmarknaden att de kanske inte i samma utsträckning behöver lyfta fram detta 
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som mindre bolag. Ytterligare faktorer är hur ofta och hur varierande materialet ska vara för att 

göras så attraktivt som möjligt ur ett mottagar perspektiv för generation Y, en intressant aspekt 

att ta reda på mer om och något som det behövs mer forskning kring. 

 

 

 

7.3 Studiens bidrag och begräsningar 
Denna studie har bidragit med ökad kunskap kring fenomenet rekrytering på sociala medier, 

samt vidare skapat förståelser för vad för attribut som gör ett arbete attraktivt för generation Y 

och hur det framställs på byggbolags Facebooksidor. Genom att utveckla dessa kunskaper har 

studien bidragit till forskningsfältet inom arbetslivspedagogik. 

 

Vidare medför studiens urval och metodval vissa begränsningar. Valet att studera tre företag 

inom byggbranschen medför att resultatet inte kan anses representativt för hela 

byggbranschen i statistisk mening. Således minskar studiens generaliserbarhet. Detta urval 

motiveras med att studien inte avser att uppnå statistisk signifikans utan snarare skapa en ökad 

förståelse för hur fenomenet utspelar sig hos de största byggförtegen i Sverige. Med detta som 

utgångspunkt var det ett medvetet val att studera ett litet antal företag för att möjliggöra en 

djupare förståelse och analys av fenomenet.  

 

Studiens metodval har behandlats och lämnas därav till det tidigare metodkapitlet. En annan  

begräsning av studien som kan diskuteras är den teoretiska mallens tillämpbarhet. Efter 

genomgång av det empiriska materialet valdes vissa dimensioner bort. Dimensioner som 

ansågs vara av hög personlig karaktär togs bort då dessa hade krävt en djupare förståelse för 

individers upplevelser som inte kunde fångas in av studies empiriska material. Dock anser jag 

den teoretiska mallen vara tillämpbar för studien då den är omfattande och fångar in många 

attribut och aspekter av ett attraktivt arbete, vilket möjliggjorde en djupare analys. 

 

Följaktligen kan ytterligare en aspekt diskuteras i förhållande till ovanstående, det aktiva valet 

att inte klicka vidare in på artiklar och länkar. Dessa skulle med stor sannolikhet beröra de 

dimensioner som inte framträdde i resultatet och även fler dimensioner på ett djupare plan och 

på så vis bidra till mer information. Främst drabbade det troligen Facebookinlägg där 

medarbetare berättar om företaget och deras arbetsuppgifter, dessa skulle antagligen givit en 

djupare och bredare bild av hur företaget såg ut internt. Men med utgångspunkten att 

generation Y sållar inläggen och bara klickar in på vad som anses intressant var det ett aktivt 

val att inte klicka vidare. Fokus låg att undersöka på de befintliga och faktiska 

Facebookflödena. 

 

7.4 Framtida forskning 
I framtida forskning skulle det vara intressant att genomföra kvalitativa intervjustudier för att 

förstå mer av företags strategier kring att attrahera generation Y på sociala medier. För att på 

så sätt skapa en djupare förståelse för fenomenet rekrytering på sociala medier och om vad som 

ger respons och fungerar. Vidare skulle det vara intressant att inkludera fler företag och se hur 

de arbetar med att attrahera potentiell arbetskraft beroende på företagsstorlek. Det skulle även 

vara av intresse att studera information och material på företagens hemsidor och jämföra utfallet 

med materialet på företagens Facebookflöden. Detta för att se om det finns skillnader i 

företagens strategi gällande rekrytering av potentiell arbetskraft på olika digitala plattformar.  
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