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Vem är jag?
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FRÅGA FRÅN UNGDOMSBAROMETERN TILL 15-24-åringar:
VAD AV FÖLJANDE KÄNNS VIKTIGAST I DITT FRAMTIDA ARBETE/PÅ DIN 

FRAMTIDA ARBETSPLATS?

Ungdomsbarometern AB (c) 2015. Samtliga resultat och slutsatser häri presenterade är copyrightskyddade och får ej spridas externt utan Ungdomsbarometerns skriftliga tillåtelse. 

Att få arbeta med något som jag verkligen är intresserad av 84%

Kul kollegor/social gemenskap på jobbet 64%

Bra balans mellan arbete och fritid 60%

Att jag har en bra chef / ledarskapet är bra 58%

Hög lön/status 53%

Att jag får tydlig uppskattning för mitt arbete 50%

Att jag får hjälpa andra genom mitt jobb 38%

Att det är en jämställd arbetsplats 35%

Stort ansvar 26%

Möjlighet till snabb karriär 26%







Alibabas grundare Jack Ma i Davos

https://www.youtube.com/watch?v=pahnlwG0_
18

https://www.youtube.com/watch?v=pahnlwG
0_18
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Tre generationer av organisationer

Transformera

• Föränderliga marknader

• Fokus på tillväxt/aktieägarvärde

• Organisering för ständiga förbättringar 

och effektivitet

• Optimera processer, Lean, TQM 

• Anställda som ”presterare”

• Time Management

• Performance Management

• War for talent

• Coacha, motivera och karriärutveckla

• Utbildning styrs av organisationens 

behov

• Disruptiva marknader

• Fokus på att skapa värde i ett 

bredare perspektiv och lösa 

faktiska problem

• Organisering för transformation av 

verksamheter

• Människor som ”medskapare”

• Självledarskap

• Frigörande av mänsklig potential

• Livslång utveckling, utforskande 

lärande

• Från fokus på tid till energi

• Samarbeten, nätverk, transparens

• Värderingar och en ”mission” som 

attraherar (kunder, talanger etc)

Prestera

• Stabila marknader

• Organisering för repetitiva uppgifter

• Personal som insatsvara

• Auktoritärt ledarskap

• Standardiserad rekrytering och 

utbildning

• Fackliga förhandlingar

• HR arbetar med arbetsvillkor och 

arbetsförhållanden

Producera
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En fragmenterad arbetsmarknad

Frilans

Entreprenörer

Mikroarbetare

Fast anställda

Projektanställda
Royalty/Innehållsskapa

re

FAKTA

I USA är det 12 miljoner 

färre på arbetsmarknaden 

jämfört med före 

finanskrisen. Både 

sysselsättning och arbets-
löshet minskar samtidigt. 

Inhyrd personal

STUDIE

I en studie av PwC bland 1 300 företagsledare anger 

75 procent att brist på kvalificerade medarbetare är det 

största hotet mot deras verksamhet. 













Vision och Mission – varför finns ni och mål

Affärsplan

Strategy

Marknadsföring av era tjänster/prod

Försäljning / 

Utveckling av produkter och tjänster

Medarbetarplan

Strategy

Employer Branding – marknadsföra som AG

Rekrytering

Utveckling av medarbetare

2
0













Engagemang och tydlighet  -

ökar ambassadörsskapet!



FrihetSammanhang 

& mening
Frihet

Kompetent

Receptet







Transparent dörr – bjud in! 







ALLA VILL DELA…





Tack för idag!

• Läs gärna mer i min bok 

”Employer Branding – Så 

bygger arbetsgivare starka 

varumärken” (Studentlitteratur, 

2017)

• Anna.Dyhre@gmail.com

• www.annadyhre.com

• 0708300615

mailto:Anna.Dyhre@gmail.com
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Vill du veta mer?

Följ mig i digitala kanaler:

www.annadyhre.se

twitter.com/annadyhre

facebook.com/alltomemployerbranding

anna@annadyhre.se


