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SAMMANFATTNING 
 
Ekonomrollen i kommunal verksamhet har utvecklats genom de organisatoriska förändringar som 
ägt rum inom offentlig sektor i syfte att effektivisera verksamheten. Motivationsteorier talar för att 
offentlig verksamhet är en attraktiv arbetsplats, där personlig utveckling och meningsfulla 
arbetsuppgifter har ett stort utrymme, men i praktiken föredrar studenter att söka sig till den 
privata sektorn. Ekonomistudenters låga intresse till att arbeta inom kommunal verksamhet bör 
kunna förklaras genom att undersöka vad som genererar attityder till organisationer och framtida 
arbetsgivare. Uppsatsens syfte är att ta reda på vilka attityder ekonomistudenter har till att arbeta 
som ekonom i offentlig verksamhet. Detta har gjorts genom en kombinerad kvantitativ och 
kvalitativ metod där en enkätundersökning är den primära empirin och som genomförts för att 
mäta attityder bland ekonomistudenter. Denna information är sedan sammankopplad med hur 
Stockholms stad ser på rekryteringsprocessen av nyutexaminerade ekonomer. Resultatet av 
enkätundersökningen visar att ekonomistudenter på Stockholms universitet har en god inställning 
till att arbeta som ekonom i en verksamhet med ett starkt samhällsperspektiv. Studenterna har ett 
högt värde av Public service motivation men har en övervägande negativ attityd till kommunal 
verksamhet i jämförelse med privat verksamhet. Attitydundersökningen visar att studenter föredrar 
att söka sig till organisationer de har en tydlig bild av. Det visade sig även att ekonomistudenterna 
hade en låg kännedom om ekonomyrket i kommunal verksamhet, om hur karriärvägarna såg ut 
och de hade även en felaktig kunskap om nivån på ingångslöner i offentlig verksamhet.  
 
Nyckelord: Public service motivation, arbetsgivarimage, kommunal verksamhet, 
ekonomistudenter, attitydundersökning 
 
 
ABSTRACT 
 
The profession of the economist in municipalities have evolved through organisational changes 
that occurred in the public sector, with the objective to make it more effective. Motivation theories 
say that the public sector should be an attractive workplace, where personal development and 
fulfilling work tasks are strong components, but in practice students are more likely to approach 
the private sector. The low interest business students’ show towards working in municipal 
enterprises could be explained through an investigation in what generates attitudes towards 
organisations and future employers. The purpose of this thesis is to capture business students’ 
attitudes to work as economists for the public sector. Through a combination of a quantitative and 
a qualitative method, a poll was conducted as the primary source of empirics, this was done in 
order to measure attitudes of business students. This gathered information was connected to how 
the city of Stockholm views their recruitment process of recently graduated business students. The 
result of the poll show that business students at Stockholm University have a fairly good approach 
towards working as an economist in an organisation with a strong social perspective. The students 
received high scores of Public service motivation but have considerable negative attitudes towards 
municipal organisations compared to private enterprises. The attitude poll showed that students 
prefer organisations they have a clear picture of. It also showed that business students had little 
knowledge regarding the profession of the economist in municipal organisations, they did not 
know about the career choices in the public sector and they were wrongly informed about the 
entrance rates in the public sector.  
 
Keywords: Public service motivation, employer image, municipal enterprises, business students, 
attitude polls 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
FÖRORD 
 
Först och främst vill vi tacka Kristian Damlin, ekonomichef på Norrtälje kommun som i 
ett initialt skede var med och bidrog till uppsatsidén. Vi vill även tacka Pia Hofmeijer, 
biträdande avdelningschef på Stadsledningskontorets finansavdelning i Stockholms stad 
för intressanta synpunkter som främjat uppsatsens utveckling. Förutom 
intervjupersonerna vill vi rikta ett tack mot de 200 studenter på Stockholms universitet 
som tagit sig tid att besvara enkäterna och därmed möjliggjort den empiriska delen av 
studien. 
 
Vi vill också tacka Roland Almqvist, Olle Högberg och Niklas Wällstedt för deras 
engagemang och goda råd på vägen. Sist men inte minst vill vi tacka uppsatskollegor för 
relevant och konstruktiv kritik under arbetets gång. 
 
 
Stockholm december 2011 
 
 
 
 
 
 Elizabeth Ocen  Johanna Petell 
   



 

 1 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

1. INTRODUKTION.......................................................................................................3 
1.1 Bakgrund ........................................................................................................................ 3 
1.2 Problemdiskussion ..................................................................................................... 4 
1.3 Forskningsfrågor ......................................................................................................... 5 
1.4 Syfte och avgränsningar ............................................................................................ 5 
1.5 Disposition ..................................................................................................................... 6 

2. TEORETISKT RAMVERK........................................................................................7 
2.1 New Public Management ........................................................................................... 7 
2.2 Ekonomrollen i kommunen...................................................................................... 8 
2.3 Motivationsmodeller .................................................................................................. 9 
2.3.1 Public Service Motivation.................................................................................................. 9 
2.3.2 Motivation ..............................................................................................................................10 

2.4 Arbetsgivarimage.......................................................................................................12 
2.4.1 Etablera image bland studenter ...................................................................................12 
2.4.2 Det instrumentell‐symboliska ramverket ................................................................12 
2.4.3 Social identitetsteori..........................................................................................................13 

2.5 Tidigare studier i Sverige........................................................................................13 
2.5.1 Bilden av kommunekonomen........................................................................................14 

2.6 Konklusion ...................................................................................................................14 

3. METOD.....................................................................................................................15 
3.1 Vetenskapsteoretiskt förhållningssätt ...............................................................16 
3.1.1 Ontologi ...................................................................................................................................16 
3.1.2 Kunskapsteori ......................................................................................................................17 

3.2 En deduktiv ansats ....................................................................................................17 
3.2.1 Reliabilitet ..............................................................................................................................18 
3.2.2 Validitet ...................................................................................................................................18 
3.2.3 Enkätundersökning............................................................................................................18 
3.2.4 Kvalitativa intervjuer ........................................................................................................19 

3.3 Forskningsdesign.......................................................................................................20 
3.4 Datakällor.....................................................................................................................21 
3.4.1 Primär‐ och sekundärdata ..............................................................................................21 
3.4.2 Urval .........................................................................................................................................21 
3.4.3 Metodkritik ............................................................................................................................21 

4. EMPIRI .....................................................................................................................22 
4.1 Enkätundersökning...................................................................................................22 
4.1.1 Attityd till offentlig sektor...............................................................................................22 
4.1.2 Public service motivation ................................................................................................22 
4.1.3 Arbetsgivarimage................................................................................................................23 

5. RESULTAT OCH ANALYS ....................................................................................23 
5.1 Enkätundersökning...................................................................................................23 



 

 2 

5.1.1 Attityd till offentlig sektor...............................................................................................23 
5.1.2 Public service motivation ................................................................................................26 
5.1.3 Arbetsgivarimage................................................................................................................27 

5.2 Stockholms stad  ett exempel ...............................................................................28 
5.2.1 Rekrytering av nyutexaminerade ekonomer i kommunen...............................28 
5.2.2 Lönen i kommunen ............................................................................................................29 

5.3 Intervju med Stockholm stad.................................................................................29 
5.3.1 Bakgrund ................................................................................................................................30 
5.3.2 Stockholms stads rekryteringsbehov.........................................................................30 
5.3.3 Rekryteringsprocessen.....................................................................................................30 
5.3.4 Public service motivation i rekryteringsprocessen .............................................31 
5.3.5 Den utvecklade ekonomrollen ......................................................................................31 
5.3.6 Karriär i kommunen ..........................................................................................................32 
5.3.7  Karriär i privat eller offentlig sektor .........................................................................33 
5.3.8 Lönen........................................................................................................................................33 

6. DISKUSSION ...........................................................................................................34 
6.1 Koppling mellan empiri och teori ........................................................................34 
6.2 Resultatdiskussion ....................................................................................................35 
6.3 Forskningsbidrag.......................................................................................................37 
6.4 Förslag till vidare forskning...................................................................................38 

7. KÄLLFÖRTECKNING ............................................................................................39 

8. APPENDIX...............................................................................................................42 
8.1 Appendix A ...................................................................................................................42 
8.1.1 Enkät.........................................................................................................................................42 
8.1.2 Sammanställning data.......................................................................................................47 
8.1.2.1 Tabell 1 ‐ Respondenter.......................................................................................................... 47 
8.1.2.2 Tabell 2 ‐ Attityd......................................................................................................................... 48 
8.1.2.3 Tabell 3 ‐ Kunskap ..................................................................................................................... 49 
8.1.2.4 Tabell 4 – Public Service Motivation ................................................................................. 50 
8.1.2.5 Tabell 5 – Arbetsgivarimage/ Employer branding...................................................... 51 

8.1.3 Diagram...................................................................................................................................51 
8.1.3.1 Diagram 1 ‐ Könsfördelning .................................................................................................. 51 
8.1.3.2 Diagram 2 ‐ Åldersfördelning ............................................................................................... 52 
8.1.3.3 Diagram 3 ‐ Utbildning ............................................................................................................ 52 
8.1.3.4 Diagram 4 – Avslutade terminer ......................................................................................... 52 
8.1.3.5 Diagram 5 ‐ Läst företagsekonomi II ................................................................................. 53 
8.1.3.6 Diagram 6 – Utbildningsinriktning..................................................................................... 54 

8.2 Appendix B ...................................................................................................................54 
8.2.1 Intervjuguide Stockholms Stad .....................................................................................54 



 

 3 

1. INTRODUKTION 

 
I det här kapitlet presenteras det forskningsfält uppsatsen använder sig av för att belysa 

uppsatsens problemställning. Kapitlet presenterar hur rollen som ekonom har förändrats genom 

New public management. Detta kopplas till rekrytering av nyutexaminerade ekonomer och där 

ekonomistudenters attityd mot en karriär i offentlig verksamhet spelar en avgörande roll. 

 
 

1.1 Bakgrund 

 
Ekonomrollen har förändrats markant inom den svenska offentliga verksamheten och 
denna förändringsprocess kan i stor utsträckning förklaras med hjälp av teorier kring New 
public management. Detta skifte har fått organisatoriska effekter som även har kommit att 
påverka ekonomrollen inom kommunen. Den nya ekonomrollen i dagens offentliga 
verksamheter har drag som efterliknar den som återfinns inom det privata näringslivet.  

 
Att arbeta som ekonom inom kommunal verksamhet borde rimligtvis vara ett alternativ 
som återfinns i diskussionen bland studenter inom universitet och högskola. 
Undersökningar som gjorts visar att när Sveriges universitets- och högskolestudenter som 
läser ekonomi rankar sin ideala arbetsgivare hamnar Stockholm Stad på plats 70 och 
Göteborg stad på plats 81 (Johansson 2011). Tidigare studier (Högberg 2001) visar även 
på en negativ och dyster syn vad gäller studenters attityder till att arbeta inom kommunala 
sektorn.  
 
Från kommunernas håll har det framkommit att det varit svårt att rekrytera nyblivna 
ekonomer för att tillsätta ekonomitjänster och ett skäl till det är att många sökanden 
saknar relevant kunskap om den offentliga verksamheten (Bergqvist, Månsson & Melbi 
2002). Rekryteringsproblematiken har uppkommit till följd av de förändringar som 
beskrivs inom ramen för New public management. Den praktiska förändringen inträffade 
då idéer och tekniker kom att hämtats direkt från den privata sektorn. Efterfrågan av 
kompetens för att hantera denna nya verksamhetsstyrning förändrades men behovet av 
den nya ekonomrollen fick inte tillräckligt stort fokus (Coleman, Wallace & Jacobson 
2001). Demografiska faktorer med en åldrande befolkning och stora pensionsavgångar 
bidrar till att förstärka det kritiska läget och att belysa rekryteringsbehovet. 
 
Ekonomistudenter borde känna en större tillhörighet med den offentlig sektor då de 
förändringarna genom New public management i stor utsträckning bygger på ekonomisk 
rationalism. Det vill säga att redovisningen inte bara är ett verktyg för förändring utan 
även varit en central del av den modernisering som har format den nya offentliga 
verksamheten (Solli 2000).  Det är rimligt att anta att ekonomistudenter har kännedom 
om dessa förändringar då litteratur om New public management återfinns på 
grundläggande nivå inom företagsekonomi (Solli 2000). En förlängning av denna 
kännedom är att ekonomistudenter skulle kunna känna en trygghet i att professionen har 
varit med och format New public management och med det den offentliga verksamheten. 
I en tidigare studentuppsats (Hermansson & Östlund 2001) framkom det som förslag från 
en ung kommunal ekonom att istället för att anställa ekonomistudenter, anställa studenter 
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med annan akademisk bakgrund, då motivation till att arbeta inom den offentliga sektorn 
är viktigt. Detta har vi tagit fasta på och genom teorier kring motivationen att arbeta med 
offentliga tjänster, Public service motivation, som vi i uppsatsen valt att inte översätta till 
svenska, har tidigare forskning kunnat visa att individer som har ett högt sådant 
motivationsvärde också i större utsträckning kommer att söka sig till och arbeta i den 
offentliga verksamheten (Christensen & Wright 2011). Frågan blir då snarare om 
motivationen till att göra karriär inom offentlig sektor är något som saknas bland 
ekonomistudenter och vad som attraherar studenter till att välja privat sektor framför den 
offentliga. 
 
Faktorer som att arbetsförhållanden är goda, det är utvecklande och meningsfulla 
arbetsuppgifter och att löner och anställningsvillkor är rimliga, är återkommande 
beskrivningar av den kommunala verksamheten (Sveriges kommuner och landsting 
2011). Sammantaget borde det innebära att kommunen är en attraktiv arbetsplats. Denna 
typ av motivationsteori är därför inte tillräcklig för att förklara varför ekonomistudenter 
inte vill arbeta inom kommunen. Tidigare jämförande studier mellan privat och offentlig 
sektor har gjorts bland ekonomistudenter och visar på en negativ attityd till den senare 
(Högberg 2001). För att förklara fenomenet om varför ekonomistudenter inte vill arbeta 
inom kommunen vänder vi oss till marknadsföringslitteraturen och teorier kring 
arbetsgivarimage och byggnationen av ett arbetsgivarvarumärke. Det teoretiska gapet är 
således osäkerheten kring vad som påverkar studenters attityder till organisationer och 
vilka teorier som bäst förklarar detta. 

 

Den finns mycket forskning och undersökningar kring ekonomistudenter och deras 
karriär efter examen och vad som påverkar dessa val (Högberg 2001; Holmström & 
Renehed 2008; Law 2010; Lievens & Highhouse 2003). Dessutom skrivs många svenska 
magister- och kandidatuppsatser i ämnet bland annat Hermansson & Östlund (2001) och 
Holmqvist & Wolde (2011). Det denna uppsats vill undersöka och tillföra diskursen om 
ekonomistudenter och karriär, är att se vad ett urval av huvudstadens ekonomistudenter 
har för attityd till att arbeta som ekonom i en kommunal verksamhet genom att mäta 
ekonomistudenters värde av Public service motivation.    

2009 började Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sitt varumärkesarbete 
”Attraktiva jobb” vilket innebär att göra alla Sveriges kommuner och landsting mer 
attraktiva som arbetsgivare. Idag kan alla kommuner och landsting ta del av ett interaktivt 
verktyg, Digitala mentorn, som är utvecklat för att hjälpa kommuner i att lyckas i sitt 
arbetsgivarimagebygge (Sveriges kommuner och landsting 2011). Genom en intervju 
med Stockholms stad om vad de gör för att arbeta med rekrytering av ekonomistudenter, 
vill vi bygga en länk mellan kommuner och ekonomistudenter.  

 

 

1.2 Problemdiskussion  

 
Det praktiska gapet ses som en rekryteringsproblematik där ekonomistudenters 
uppfattning av kommuner baseras på kommunala organisationers frånvaro på den 
Företagsekonomiska institutionen i jämförelse med privata arbetsgivare. Tidigare studier 
visar på en negativ attityd bland ekonomistudenter och genom att undersöka vilka 
faktorer som påverkar och genererar attityder samt huruvida den negativa synen på 
kommunalt arbete fortfarande kvarstår. Tydligt är att detta gap inte kan förklaras enbart 
med hjälp av motivationsteori eftersom den säger att kommunen borde vara en attraktiv 
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arbetsplats för nyutexaminerade ekonomer. För att förklara den praktiska problematiken 
vänder vi oss därför till teorier kring hur organisationer förmedlar arbetsgivarimage och 
huruvida det finns ett samband mellan arbetsgivarimage och ekonomistudenters attityder 
till kommunal verksamhet.  
 
 
1.3 Forskningsfrågor  

 
Vi har formulerat en huvudfråga och två följande delfrågor uppsatsen ämnar besvara, 
huvudfrågan lyder:  
 
– Vilken attityd har ekonomistudenter vid Stockholms universitet till offentlig 
verksamhet som potentiell arbetsgivare? 
 
De två följande frågorna lyder: 
 

• Vilka bakomliggande faktorer genererar attityder hos ekonomistudenter vid valet 
av framtida arbetsgivare? 

• Hur arbetar Sveriges största kommun med rekrytering av nyutexaminerade 
ekonomer? 

 

 

1.4 Syfte och avgränsningar  

 
Uppsatsens syfte är att visa hur den förändrade offentliga ekonomrollen ser ut. Vidare ska 
det undersökas vad motivationsteorier säger om varför ekonomistudenter väljer att inte 
arbeta inom offentlig sektor och om detta är motsägelsefullt, det vill säga vad teorin säger 
och vad ekonomistudenter gör. Syftet är även se om det finns andra teorier som bättre kan 
förklara detta fenomen genom att utifrån arbetsgivarens perspektiv undersöka 
arbetsgivarimage samt om det finns ett samband med ekonomistudenters attityder till att 
arbeta inom kommunen.  
 
Vidare ska det undersökas om ett högt värde av Public service motivation återfinns bland 
ekonomistudenter. Syftet är att visa hur attityder har en förmåga att genereras genom 
olika underliggande faktorer som i denna uppsats begränsats till ekonomistudenters 
Public service motivation och kunskap kring offentlig verksamhet samt kommunala 
arbetsgivares image och marknadsföring gentemot studenter.  
 
Sammanfattningsvis är syftet att undersöka ekonomistudenters attityder till kommunen 
som arbetsplats och genom att mäta ekonomistudenters värde av Public service 
motivation samt betydelsen av arbetsgivarimage och varumärke vid studenters val av 
arbetsplats. Forskningsbidraget ska påvisa hur attityder genereras genom dessa 
underliggande faktorer samt återkoppla till hur organisatoriska förändringar påverkar 
professionen.  
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1.5 Disposition 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

I detta kapitel introduceras 
uppsatsens frågeställning, 

problem och syfte. 

 

I detta kapitel förklaras uppsatsens 
teoretiska ramverk där vald teori 

och litteratur relateras till varandra. 
 

I detta kapitel beskrivs uppsatsen val 
av metod. 

 

I detta kapitel framställs 
uppsatsens empiriska insamling. 

 

I detta kapitel presenteras 
resultatet från uppsatsens 

enkätundersökning och 
huvudintervju. 

 

Kapitel 3 
Metod 

 

Kapitel 2 
Teori 

 

Kapitel 1 
Introduktion 

 

Kapitel 5 
Resultat 

 

Kapitel 4 
Empiri 

 

 Kapitel 7 
Källförteckning 

 
ckninggggg 

 
 

Kapitel 6 
Diskussion 

 

Kapitel 8 
Appendix 

 

I detta kapitel läggs uppsatsens 
diskussion fram och ger förslag på 

framtida studier. 

 

I detta kapitel presenteras 
uppsatsens samtliga källor. 

 

I detta kapitel redovisas 
uppsatsens alla bilagor. 
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2. TEORETISKT RAMVERK 

I detta kapitel introduceras det teoretiska ramverk och den litteratur som uppsatsens 

problemställning behöver för att placera studien i sitt forskningsfält. Valda teorier som alla kan 

relateras till hur ekonomistudenten väljer arbetsplats, vad som motiverar i en rekryteringsprocess 

och vilken kännedom om offentlig verksamhet som krävs.  

 
 
2.1 New Public Management 

 
För att förstå vad som ligger bakom förändringen av ekonomrollen inom den offentliga 
sektorn i Sverige de senaste decennierna så är organisatoriska förändringar kring New 
Public Management ett användbart teoretiskt verktyg. New public management är ett 
mångfacetterat samlingsbegrepp som innefattar tankar, idéer och metoder lånade av 
näringslivet och appliceras som styrverktyg i en offentlig verksamhet (Hood 1995; Solli 
2000; Almqvist 2006). I forskarvärlden finns det en enighet om att detta fenomen föddes 
ur en kritik om ineffektiva sätt att styra den offentliga sektorn på som påverkade flertalet 
industrialiserade länder ungefär samtidigt. Denna kritik gav upphov till en likartad 
förändringsprocess även på internationell nivå där nya styrverktyg fick starkt fokus 
(Hasselbladh, Bejerot & Gustafsson 2008). Enligt Hood (1995) bygger New public 
management på en förändring i synsättet där riktningen har gått mot accountingization, 
det vill säga att sätta siffror på sådant som historiskt inte har krävt att bli definierade. Det 
skifte som New public management har inneburit kan ses som ett samlat grepp att hantera 
offentlig verksamhets arv från 1800-talet, där kontrolltänkande och byråkrati 
karakteriserade organiserandet (Hood 1995). För att sammanfatta de viktigaste aspekterna 
av New public management så är det införandet av decentraliserat resultat- eller 
kostnadsansvar, vilket ger effekten av fler och mindre organisationsenheter istället för en 
stor sammanhållen förvaltning. Offentliga verksamheter börjar skapa interna marknader 
med internprissättning och beställar-/utförarrelationer och där fokus skiftats mot 
kostnadseffektivitet och medvetenhet kring detta. Införandet av modeller och styrverktyg 
hämtade från näringslivet applicerades mer eller mindre i alla delar av verksamheten. 
Chefer på alla nivåer får tydligare ansvar och större handlingsfrihet. Att börja använda 
siffror innebär även att man börjar använda uttalade och mätbara mål för att på så vis 
kunna bedöma effektiviteten (Hood 1995; Hasselbladh et al. 2008). I synnerhet tvingades 
den offentliga sektorn i Sverige till förändring genom införandet av budgetbalanskrav 
som ställde nya krav på ekonomistyrningen i organisationerna (Hasselbladh et al. 2008). 
Detta skapade en tydligare finansiell disciplin på lokal nivå och där kostnadsansvaret var 
tvunget att genomsyra hela verksamheten långt ner i verksamhetshierarkin.  
 
Mascarenhas (1993) för ett kritiskt resonemang kring New public management och menar 
att skiftet inom offentlig verksamhet är mer än bara en organisatorisk förändring och att 
detta kräver andra typer av kunskaper om hur verksamheten ska styras. En företagskultur 
inom privat sektor ser annorlunda ut och innebär bland annat större befogenheter och 
resultatansvar vilket i sin tur förutsätter en annan typ av kompetenskrav av dem som styr 
verksamheten. Ju mer verksamheterna försöker att koncentrera befogenhet och ansvar till 
avdelningscheferna, desto mer upptäcker man att dessa utan tvekan är ömsesidigt 
beroende av varandra (Mascarenhas 1993). Förståelsen för komplexa institutionella och 
mellanmänskliga kontakter är därför oerhört viktiga om man ska jobba inom offentlig 
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sektor (Elmore 1986 se Mascarenhas 1993, s.85). Redan 1993 påpekade Mascarenhas att 
vikten av nätverkande inom offentlig sektor var något som New public management 
rörelsen hade missat eller undvikit att ta hänsyn till. Beroenderelationerna mellan 
professioner och det gränsöverskridande samarbetet inom offentlig sektor är frågor som 
är viktiga men som inte har fått tillräckligt med uppmärksamhet och utrymme inom 
forskningen. Otydligheten kring hur offentliga organisationer bör styras har säkerligen 
fått en effekt på den otydlighet som även ekonomrollen idag ger sken av.  
 
 
2.2 Ekonomrollen i kommunen 

 
Inom New public management talar man om två olika förgreningar, där den ena är 
marknadsinfluerad och den andra en företagsorienterad modell. Den svenska kommunala 
verksamheten har mer inslag av den senare, ett företagande ideal (Almqvist 2006).  Detta 
innebär att förändringen ligger i ledarskapets egenskaper. Ett annat skifte är LOU, lagen 
om offentlig upphandling (2007:1 091) och synsättet att tjänster tillhandahållna av det 
offentliga inte nödvändigtvis måste drivas i offentlig regi, utan kan med fördel utföras av 
privata företag (Almqvist 2006). En viktig effekt av det är att utsätta den offentliga 
sektorn för konkurrens och på så sätt få en effektivare kommunal verksamhet. 
 
Själva ekonomrollen har utvecklats i och med att kommunerna har tilldelats ett allt 
starkare grepp om sin egen ekonomi (Bergqvist et al. 2002). Många kommunbudgetar 
överskrider årsomsättningen i jämförelse med de största svenska företagen idag och 
hamnar i en klass av 100 miljoner kronor (Bergqvist et al. 2002). Enligt Bergqvist et al. 
(2002) kanske det betyder att en kommunal ekonom idag ska kunna fungera som en 
sifferkonstnär som hjälper politikerna att genomföra de satta politiska målen eller att som 
en VD styra ekonomin i form av ramar och prioriteringar. Det finns många önskemål från 
kommuners håll, men en gemensam insikt är att en ekonom av idag behöver ha 
kompetens som sträcker sig längre än den traditionella hanteringen av pengar (Bergqvist 
et al. 2002).  
 

[Kommuner ] föredrar en ekonom som har kunskap om den offentliga sektorns villkor. 
Som kan förstå det avancerade uppdraget att utföra och ”producera” tjänster i en 
komplicerad organisation, som styrs av bl. a ”kundnytta”, politiska visioner, lagar, 
lokala förordningar, enskilda medborgares önskemål, markandsekonomiska villkor, 
olika yrkesgruppers professionella kunskap och utifrån principen om en ”non profit 
business”. Allt övervakat och påverkat av lokala och centrala medier. (Bergqvist et al. 
2002, s. 9) 

 
Andra kommuner önskar sig ekonomer som kan fungera som marknadsanalytiker och 
strateger med kunskaper om hur de ska tolka omvärlden och vilka konsekvenser det kan 
ha för den enskilda kommunens ekonomi och verksamhet (Bergqvist et al. 2002). Det 
finns andra kommuner som istället vill att dessa nya ekonomer ska kunna bidra i rollen 
som intern konsult. Där deras sociala och ekonomiska kompetens kommer att gynna även 
andra yrkesgrupper inom kommunen i frågor om de ekonomiska villkoren (Bergqvist et 
al. 2002). 
 
Den forskning som finns angående ekonomrollen i offentlig verksamhet har koncentrerat 
sig på att finna definitionen på kommunekonomen av idag. Det är en hög utbildningsnivå 
då 90 procent av alla ekonomer i offentlig verksamhet har någon form av akademisk 
ekonomiutbildning. Den andelen är betydligt större hos de yngre ekonomerna än hos den 
äldre generation ekonomer i offentlig verksamhet. Idag finns chefer inom kommuner med 
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ekonomiskt ansvar för budgetar på över tio miljoner kronor men som i stor utsträckning 
saknar ekonomiutbildning på högskolenivå (Bergqvist et al. 2002). Ekonomer i offentlig 
verksamhet har lång anställningstid då två tredjedelar har en anställningstid på elva år 
eller längre, de allra flesta i minst 16 år (Hellström & Ramberg 2006). 
 
Centralt från det tidigare kommunförbundet, idag SKL och ifrån kommunerna själva 
finns en medvetenhet om att ekonomrollen har förändrat från att vara en ”anonym 
administratör till efterfrågad strateg, controller, planerare och även chef med styrningsansvar” 
(Bergqvist et al. 2002, s. 10). Vidareutbildning är ett intressant område, då ekonomer i 
större grad vidareutbildas i redovisning medan chefsekonomer inom kommun går i 
motsatt riktning och i större grad väljer vidareutbildningar i ekonomistyrning och 
ledarskap. En annan viktig trend är att det finns en tro inom offentlig verksamhet på 
specialistkunskap och den yrkesgrupp inom kommun som tvärtemot tror på att behålla 
den generella kompetensen är controllers. Som yrkesgrupp befinner de sig mitt emellan 
ekonomen och cheferna. Ett skäl till att controllers inte i samma utsträckning tror på att 
specialisera sig kan vara för att de som yrkesgrupp interagerar med flera andra 
yrkeskategorier och använder andra former av beslutsdata (Hellström & Ramberg 2006).  
 
 

2.3 Motivationsmodeller  

 

2.3.1 Public Service Motivation 

 
Public Service Motivation beskrivs som den predisposition en individ har som känner en 
dragning åt de motiv som primärt finns i offentliga institutioner och organisationer (Perry 
& Wise 1990). En utveckling av teorin om Public service motivation har skett och nu 
talar man om modellen i termer av en mer generell osjälvisk motivation att verka för olika 
gruppers intressen eller som rena motiv kopplade till en nytta för den generella 
allmänheten (Christensen & Wright 2011). 
 
Det finns många akademiker och yrkesverksamma inom statsförvaltningen som vittnar 
om att verka inom offentlig sektor, kräver ett särskilt typ av kall (Perry 1996). Man kan 
tala om en form av offentlig etik som påverkar individers handlande. Då det inte finns 
särskilt omfattande empiriska undersökningar kring denna teori arbetade Perry (1996) 
fram en modell och en skala varpå man kan mäta Public service motivation utifrån 
empirisk data såsom enkätundersökningar. Modellen utarbetades fram genom 
fokusgrupper på ett amerikanskt universitet och forskarna jämförde magisterstudenter i 
förvaltningsvetenskap med magisterstudenter i företagsekonomi, därför att de ansåg att 
den första gruppen antagligen skulle få ett starkare utslag på skalan.  
 
Modellen utgår ifrån sex olika dimensionerna som alla på ett eller annat sätt handlar om 
en individs personliga dragning mot den offentliga sektorn (Perry 1996). Den första 
dimensionen handlar om att vara attraherad av att skapa politiska gärningar. Vilket 
kommer att tilltala individer som finner detta spännande och kan även bidra till personens 
bild av sig själv som viktig. Den andra handlar om ett engagemang gentemot offentliga 
intressen och det finns de som menar att detta motiv är rent altruistiskt, det vill säga ett 
osjälviskt motiv att vilja arbeta för samhällets bästa. Den tredje dimensionen handlar om 
en etik som bygger på ett intresse för medborgerliga rättigheter, vilket kommer ifrån den 
offentliga sektorns suveränitet och förklaringen att är man en del av den kommer den 
makten att spilla över på individen. Den fjärde dimensionen handlar om social rättvisa 
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och häri ligger ett intresse för att öka välbefinnandet för den grupp i samhället som saknar 
ekonomiska och politiska resurser. Den femte dimensionen handlar om medmänsklighet 
och syftar till individens faktiska kärlek till sin medmänniska. Den sista dimensionen är 
självuppoffring och handlar om att frivilligt vilja göra nytta för andra människor 
samtidigt som man gör avkall på egen ekonomisk kompensation. 
 
Tidig forskning om Public service motivation utgick ifrån att modellen uteslutande 
handlade om den offentliga verksamheten. Men senare forskare ser att modellen även går 
att använda på den privata sektorn, då modellen inte är sektorspecifik. Idag tror man att 
Public service motivation handlar mindre om motivation specifikt riktad mot att sektorn 
ska vara offentlig och mer mot att organisationen ska ha hög grad av allmängiltighet. 
 
Genom Public service motivation går det att utläsa att personer med högt Public service 
motivation har större benägenhet att söka sig till organisationer som arbetar med frågor 
som ligger i linje med intresset att göra gott för allmänheten. De studier som har kunnat 
visa att personer med högt Public service motivation också tycker att offentlig 
verksamhet är en attraktiv arbetsplats har sett att dessa individer i stor grad tycker att 
områden som har en hög inneboende grad av allmänhetsservice som socialtjänst, 
utbildning och kultur har större attraktion än andra områden inom offentlig verksamhet. 
Vad som däremot inte framkommit i några studier är om dessa personer som tycker att 
offentlig verksamhet är en attraktiv arbetsplats även tar steget och accepterar en 
anställning där. Det som däremot framkommit är att personer med högt Public service 
motivation söker sig till den offentliga verksamheten i högre grad senare i karriären 
(Christensen & Wright 2011). 
 
Christensen och Wright (2011) har studerat de mekanismer som är avgörande för hur man 
passar för ett arbete och en organisation, i kontrast till mycket av studier gjorda inom 
Public service motivation så vill författarna se vad som kan kopplas samman med val av 
sektor. Det intressanta med Public service motivation är att de studier som gjorts på 
anställda inom offentlig verksamhet visar på bara något större grad av Public service 
motivation än individer i privat sektor (Christensen & Wright 2011). Vilket belyser att 
relationen med en anställning i det offentliga och Public service motivation är något 
problematiskt. 
 
Tidigare årtionden har karaktäriserats av en management teori kring den rationella 
människan och dess egenintresse till skillnad från Public service motivation som ger en 
annan syn på motivationsfaktorer. Perry, Hondeghem och Wise (2010) nämner vikten av 
ett övergripande synsätt då man undersöker sambandet mellan attraktion – val – retention 
och att detta är ett komplicerat samspel av Public service motivation, personliga 
preferenser och organisatoriska faktorer som påverkar utfallet. Osäkerheten kring den 
relativa vikten av Public service motivation i förhållande till inre och yttre faktorer är 
dock osäker och varierande (Perry et al. 2010). Det går således inte att applicera denna 
modell rakt av på samtliga organisationer inom offentlig sektor utan att man gör en 
situationsanpassad bedömning.  
 
 

2.3.2 Motivation 

 
Att identifiera värdedrivare för anställda innebär att man strävar efter att belysa och förstå 
vad studenter uppfattar som motiverande faktorer kopplat till yrkesval. En 
sammanhängande målbild där individens mål sammanfaller med organisationens mål 
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både övergripande och ner på enhetsnivå leder indirekt till att de anställda också blir mer 
motiverade och resultatdrivna (Coleman et al. 2001). På individnivå uppnås 
tillfredställelsen av att arbeta mot meningsfulla mål och genom belöning direkt kopplat 
till den egna prestationen (ibid.).  
 
Man kan relatera motivationsteorier med hur Statens kommuner och landsting i Sverige 
arbetar kring detta. Relationen mellan prestationsmätning och styrning används i stor 
utsträckning inom SKL i form av nyckeltal som underlag för riktmärkning och som 
sammanställs i kommun och landstingsdatabasen Kolada. Den grundläggande idén om att 
implementera mätsystem är att kunna använda resultaten som beslutsunderlag om hur 
verksamheten bäst ska styras. Valet av prestationsmått har stor betydelse för beslut som 
fattas inom den offentliga verksamheten. Prestationsmått har dock visat sig vara svåra att 
standardisera inom offentlig sektor särskilt då man hämtar dessa direkt från den privata 
sektorn utan att modifiera utifrån förutsättningarna inom den offentliga sektorn (Adcroft 
& Willis 2005). Ytterligare en kritik som riktar sig mot dessa typer av styrmedel är att det 
saknas mått som är långsiktigt funktionella och där resultaten är konsekventa i det man 
ämnar mäta (Nicholson-Crotty, Theobald & Nicholson-Crotty 2006). Risken finns annars 
att chefer väljer mätstrategier som ger de bästa resultaten i deras specifika organisation 
och som skiftar fokus från att lärande organisationer ska generera förbättring (ibid.). 
Personliga mål ska stämma överens med organisationens övergripande mål för att 
belönings- och prestationssystem ska ha en relevant funktion. Det handlar om att mäta på 
rätt sätt samtidigt som rätt saker skall mätas, med andra ord att nyckeltalen är relevanta 
för målet och syftet. Att mäta och uppskatta prestationer inom servicesektorn kan vara 
extra svårt och dessutom visar tidigare forskning på negativa bieffekter. Tidigare 
forskning visar att belöning som är kopplad till prestation och måluppfyllelse tenderar att 
främja lägre satta mål och att fokus förflyttas från syftet med att uppnå målet till att 
istället uppnå belöningen i sig (Pynes 1997 se Coleman et al. 2001, s. 604). Detta riskerar 
att resultera i att den professionella kompetensutvecklingen inom organisationen 
avstannar i och med att den inte längre är förankrad i belöningssystemet. 
 
Inom motivationsteorin diskuterar man jämförelser mellan inre och yttre 
självförverkligande. Inre självförverkligande syftar till känslan av tillfredställelse såsom 
kompetensutveckling, självständighet och frihet medan yttre självförverkligande är 
faktorer som status, uppmärksamhet och uppskattning (Maslow 1954). De inre faktorerna 
är de som på sikt genererar tillfredsställelse och motivation medan de yttre faktorerna 
endast är kortsiktiga lösningar som inte skapar självförverkligande kopplat till den egna 
personen (Maslow 1954). Perry et al. (2010) menar att när den anställdes preferenser 
stämmer överens med organisationens värderingar så skapas lojalitet parallellt med 
motivation. De flesta modeller som mäter denna typ av relation mellan individ och 
organisation urskiljer individuella inre preferenser och miljömässiga yttre faktorer som 
separata variabler som genererar mänskliga beteenden och attityder till organisationen. 
Ekonomistudenters syn på kommunen som arbetsgivare skulle då kunna förklaras som 
resultatet av personliga inre egenskaper i kombination med yttre miljömässiga aspekter 
som syftar till organisationen. Detta kan ses som en vedertagen sanning inom litteraturen 
bland forskare men har trots det varit svårt att bevisa empiriskt. Betydelsen av explicita 
faktorer i form av belöningssystem är en faktor som sägs påverka beteenden och 
motivation hos individen, även om relevansen i förhållande till exempel inre faktorer och 
Public service motivation är svår att säkerställa (Perry et al. 2010). Maslow (1954) menar 
dock att yttre erkännande inte skapar motivation till självförvekligande och att detta kan 
ses som en kortsiktig lockelse. Det främsta erkännandet på ett väl utfört jobb inom 
kommunal verksamhet enligt Ramberg och Hellström (2006) är att ekonomen får i 
fallande ordning frihet, ett erkännande eller ett ökat ansvar, vilket bekräftar Maslows 
(1954) teori.  
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Att bli befordrad inom offentlig verksamhet är ingen vanligt förekommande belöning och 
ekonomer anser inte att kommunal verksamhet rimmar bra ihop med att göra karriär 
(Ramberg & Hellström 2006). Vad gäller tillfredsställelse i form av lön så är 
kommunekonomen relativt nöjd med sin lön om man jämför med andra yrkesgrupper 
inom offentlig verksamhet. Detta skulle kunna förklaras genom att applicera Maslows 
(1954) behovstrappa att om ekonomen är relativt nöjd med lönen så är detta behovet 
tillfredställt och individens motivation riktas mot andra områden. Detta bekräftar att 
motivationsteorier inte är en uttömmande källa för att förklara studenters negativa syn på 
kommunalt arbete.  
 
 
2.4 Arbetsgivarimage 

2.4.1 Etablera image bland studenter 

 
Att attrahera arbetskraft är egentligen ett problem som de flesta branscher som är 
intresserade av den nyutexaminerade ekonomens kompetens ställs inför. För 
organisationer inom samma bransch är detta ett ännu större problem då det är liten 
skillnad på arbetsuppgifterna (Lievens & Highhouse 2003). Ett ytterligare lager på detta 
dilemma är att studenter i slutfasen av sin utbildning och i startfasen av ett 
rekryteringsskede i regel har ganska basala kunskaper om den mångfald av möjliga 
arbeten på vilken de ska använda sina kunskaper för att ta ett anställningsbeslut (Lievens 
& Highhouse 2003). Det finns ett starkt samband mellan studenters tidiga intryck av en 
organisations image och ett slutgiltigt val av arbetsgivare (Lievens & Highhouse 2003). 
Studenter gör en bedömning av arbetsgivaren och tillskriver en stämpel på dem vilket 
också influerar hur de upplever organisationens image. Studenter faller sig mer attraherad 
av arbetsgivare som stämmer väl överens med de egenskaper studenter själva anser vara 
åtråvärda. Enligt Lievens och Highhouse (2003) är komplexiteten i denna process att 
avgöra om det är studenters egna tillskrivna egenskaper som avgör valet av arbetsgivare 
eller om det ändå i slutänden är de traditionella aspekterna av en organisations egenskaper 
i form av lön, karriärmöjligheter, personlig utveckling som avgör valet. Lievens och 
Highhouse (2003) menar att det inte går att förklara studenters val av arbetsgivare på 
enbart organisatoriska och formella aspekter utan att det i större grad avgörs av hur 
studenter förhåller sig till de symboliska meningar som tillskrivs en organisation på ett 
tidigt stadium. På grundval av dessa informella associationer väljer således studenter att 
differentiera en arbetsgivare från en annan. 
 

2.4.2 Det instrumentell-symboliska ramverket 

 
Genom att se på rekryteringsprocessen som ett marknadsföringsverktyg ur det 
instrumentell-symboliska ramverket då ser man att produktens varumärke bygger på 
uppdelningen av en instrumentell- och en symbolisk mening. Det betyder att en 
organisations varumärke har både funktionella attribut och symboliska meningar (Lievens 
& Highhouse 2003). Det betyder för de potentiella arbetsgivarna att studenter bedömer 
verksamheter utifrån både dess konkreta egenskaper, vad de faktiskt kan erbjuda i form 
av en anställning med lön, trygghet och förmåner, vilket är verksamhetens instrumentella 
funktioner och studentens nyttomaximerande sida. De symboliska associationer en 
verksamhets varumärke ger är inte produktspecifika utan ger sig till känna genom bilder 
formade av studentens egna upplevelser och erfarenheter. Kännedomen kring reformer 
som New public management kan därför påverka och skapa attityder hos studenter i ett 
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initialt skede i universitetsmiljön. Dessa symboliska slutsatser är tätt sammanvävda med 
studentens behov av att behålla, utrycka eller öka sin egen identitet. Varumärken har 
symboliska värden eftersom vi väljer att applicera mänskliga egenskaper på dem (Lievens 
& Highhouse 2003). Studenter väljer i och med detta inte bara arbetsplats utifrån 
verksamhetens formella egenskaper utan även vad studenten tillskriver för personlig 
mening på just den verksamheten. Betydelsen av den symboliska personliga meningen 
ökar ju färre verkliga skillnader som återfinns bland arbetsgivare (Lievens & Highhouse 
2003).  
 
 

2.4.3 Social identitetsteori 

 
Det finns även andra förklaringar till att potentiella arbetstagare använder sig av 
symboliska egenskaper på arbetsgivare för att utrycka sin egen identitet. Detta går att 
förstås genom till exempel social identitetsteori som säger att en av de avgörande 
faktorerna som bestämmer en människas sociala identitet och självuppfattning kommer 
från vart man arbetar (Lievens & Highhouse 2003). Häri ingår även att arbetstagare 
använder sig av en verksamhets image som ett sätt att bli bedömda av utomstående på. 
Om organisationen är högt rankad så slår det igenom på den egna personen och vice 
versa, är verksamheten lågt rankad, så får det negativa konnotationer för individen i 
omgivningens ögon (Lievens & Highhouse 2003). 
 
 
2.5 Tidigare studier i Sverige  

 
Anställningstryggheten, den tillåtande attityden gentemot föräldra- och tjänsteledighet 
samt möjligheten till flexibel arbetstid är faktorer som respondenter i sina kommentarer 
framhåller som stora fördelar förknippade med anställning inom offentlig sektor. Det är 
måhända därför så många stannar på sin tjänst så länge. (Hellström och Ramberg, 
2006, s. 21).  

 
Hellström och Rambergs studie (2006) bygger på en enkätundersökning riktade till alla 
ekonomer i Sveriges kommuner, landsting och regioner och i denna studie framgick att 
offentliganställda ekonomer helst bytte tjänst inom samma sektor. En knapp tredjedel 
hade bytt tjänst två eller tre gånger och en knapp fjärdedel hade bytt tjänst fyra eller fem 
gånger. Mönstret som följde var att ju längre en ekonom arbetat i sektorn desto fler 
tjänstebyten. De ekonomer som aldrig hade bytt tjänst hade arbetat högst fem år inom 
verksamheten. De offentliganställda ekonomerna bytte inte gärna arbetsgivare och mindre 
än två arbetsgivare var det vanligaste. En stor del av ekonomerna i offentlig verksamhet 
hade ingen eller mycket liten erfarenhet av att ha arbetat i det privata näringslivet. 44 
procent hade högst ett års erfarenhet från privat näringsliv, häri ingick även de som aldrig 
hade arbetat inom privat sektor. En fjärdedel av ekonomerna hade två till fem års 
erfarenhet från privat en arbetsgivare. Drygt hälften av ekonomerna hade aldrig bytt tjänst 
inom den privata sektorn. Ungefär en fjärdedel av ekonomerna angav att chansen att de 
kommer att söka sig till det privata näringslivet under de kommande åren var 50 procent 
eller mer och sex till sju procent av ekonomerna var 100 procent säkra på att söka 
anställning i det privata näringslivet inom de kommande åren (Hellström & Ramberg 
2006). Det var relativt hög medelålder på ekonomer i offentlig verksamhet som 2006 var 
46,4 år med en median på 47 år. För ekonomichefer rådde något högre siffra, 49,7 år.  
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Det var absolut vanligast att kommunekonomen var en kvinna, 60 procent av alla 
ekonomer var kvinnor. När det kommer till ekonomichefer var det tvärtom, då var 65 
procent män. Kvinnor hade genomgående lägre lön än sina manliga kolleger. Bland de 
kvinnor som hade mellan sex till tio års erfarenhet hamnade knappt 30 procent i 
medianintervallet på 27 000-29 999 kronor år 2006, där är siffran nära 39 procent för 
männen samma år (Hellström & Ramberg 2006). 
 
Högberg (2001) genomförde en enkätundersökning bland ekonomistudenter på 
företagsekonomiska institutionen på Stockholms universitet för att ta reda på 
ekonomistudenters attityd till att arbeta i den offentliga verksamheten. Resultatet från 
denna studie ingick i en publicerad handbok utgiven av SKL och skriven av Bergqvist et 
al. (2002) i syfte att berätta för unga blivande verksamma ekonomer om hur arbetet som 
ekonom i en kommun kan se ut. 2001 skrev ekonomistudenterna Hermanson och Östlund 
en kandidatuppsats med titeln: ”Vad krävs för att locka unga ekonomer till Stockholms 
stad?” på Stockholms universitets företagsekonomiska institution där de genomförde en 
enkätundersökning och tre djupintervjuer bland verksamma ekonomer under 35 år i 
Stockholm stad .  
 
 

2.5.1 Bilden av kommunekonomen 

 
Enligt Bergqvist et al. (2002) är utvecklingen och organisationen i sig ett riktmärke på 
definitionen av ekonomrollen inom offentlig sektor. Stora förändringar inom offentlig 
sektor bekräftas av forskning och teorier om New public management samt tidigare 
forskningsstudier. Problemet tycks dock vara att bilden av vad en kommunekonom gör är 
otydlig, negativ eller till och med felaktig.  
 
Inom de närmaste åren väntar pensionsavgångar inom offentlig verksamhet och med det 
ett behov av nya ekonomer. Det problematiska med hur åldersfördelning ser ut för 
kommun-, region- och landstingsekonomer idag är att åldersgruppen för ekonomer som är 
mellan 56-65 år är större, med sina 23 procent, än den unga gruppen ekonomer som 
återfinns i verksamheten, de mellan 26-35 år vilket är knappt 16 procent (Hellström & 
Ramberg 2006).  Denna åldersfördelning ger upphov till frågeställningar och farhågor 
inför framtiden om hur kunskapsöverföringen ska ske när den stora äldre generationen 
kommunala ekonomer går i pension (Hellström & Ramberg 2006). Det bör således finnas 
ett intresse från kommunens sida att etablera ett intresse för den typen av arbete som detta 
innebär bland ekonomistudenter på universitet och högskolor. 
 
 
2.6 Konklusion 

 
I detta kapitel har tidigare studier och undersökningar beskrivits och belysts. Utifrån 
dessa har uppsatsens teoretiska ramverk successivt kommit att utformas. Internationellt 
sett har New public management (Hood 1995; Solli 2000; Almqvist 2006) tillfört ett nytt 
övergripande tillstånd och ett arbetssätt som inneburit en tydligare formulering av mål, ett 
annat effektivitetstänk och ett nytt resultatansvar som har kommit att påverka rollen hos 
den enskilde ekonomen i offentlig sektor. Ytterligare en faktor som har bidragit till denna 
utveckling och förändring i ekonomens roll är att kommuner i Sverige har fått ett annat 
ekonomiskt ansvar om sin egen ekonomi (Bergqvist et al. 2002). 
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Det teoretiska ramverket som vi kommer att använda oss av för att genomföra uppsatsens 
empiriska undersökning är teorin om Public service motivation (Perry 1990; Christensen 
& Wright 2011) för att fånga tendenser om huruvida ekonomistudenter har ett högt eller 
lågt värde. Motivationsteorier (Maslow 1954; Perry et al. 2010) kommer att användas för 
att förklara och belysa vilka faktorer som generellt sett har betydelse och som påverkar 
den anställdes motivation att arbeta inom en viss typ av verksamhet. Lievens och 
Highhouse (2003) används som teoretisk grund för att undersöka tendenser kring hur 
arbetsgivarimage påverkar synen på organisationen och därmed studenters val av 
arbetsgivare. Dessa teorier leder sammantaget fram till utformandet av följande för syftet 
relevanta hypoteser som vi kommer att undersöka i empirikapitlet:   
 

i. Ekonomistudenter har en övervägande negativ attityd till en framtida karriär 
inom offentlig sektor. 

 
ii. Ekonomistudenters negativa attityd till offentlig sektor innebär att värdet av 

Public service motivation är övervägande lågt bland dessa studenter.  
 

iii. Kommuners arbetsgivarimage och dess varumärke påverkar 
ekonomistudenters attityder vid val av arbetsgivare. 

 
Vid en analys av dessa hypoteser kommer Högbergs (2001) studie på ekonomistudenter 
att användas för att undersöka huruvida attityderna ekonomistudenter har gentemot 
offentlig verksamhet fortfarande är ihållande negativa i den stora utsträckning som 
tidigare påvisats. Genom Hellström & Rambergs (2006) studie kommer vi att använda 
oss av informationen för att kunna formulera relevanta frågor till Stockholms stad 
angående rekrytering och det blir den teoretiska grunden för syftet och utformandet av 
intervjun.  

3. METOD 

I detta kapitel presenteras uppsatsens val av metod för att kunna besvara problemformuleringen. 
Inför studien har det genomförts en enkätundersökning bland ekonomistudenter och en intervju 
med en respondent från Stockholms stad. Det vetenskapsteoretiska förhållningssättet kommer 
att presenteras samt uppsatsens forskningsdesign, datakällor och metodkritik. 

 
 
Denna studie ämnar till att problematisera ett praktiskt rekryteringsproblem genom att 
använda valda teorier i syfte att undersöka och i förhoppning generera ny kunskap. 
Utgångspunkten är dels att undersöka och förklara ekonomistudenters attityder till en 
framtida karriär i kommunal verksamhet men ser det även som en nödvändighet att 
klargöra vilken image arbetsgivaren förmedlar gentemot potentiella arbetstagare. Genom 
motivationsteorier och teorier kring arbetsgivarimage ska den empiriska studien kunna 
förklara hur dessa två sidor förhåller sig till varandra och vilket samband som finns 
däremellan. Den empiriska studien vill skapa en förståelse för den 
rekryteringsproblematik som i dagsläget karaktäriserar offentlig sektor i allmänhet och 
kommunal verksamhet i synnerhet. Studien är avgränsad till att studera Stockholms stad 
som kommunal arbetsgivare som en del av den svenska offentliga sektorn samt 
ekonomistudenter vid Stockholms universitet som framtida potentiella arbetstagare.  
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3.1 Vetenskapsteoretiskt förhållningssätt 

 
Tidigare forskning säger att ekonomistudenter inte vill arbeta inom offentlig sektor då 
den inte ses som en attraktiv arbetsplats ur flera perspektiv. Denna studie vill undersöka 
om ett ekonomjobb i offentlig verksamhet är en reell möjlighet för ekonomistudenter när 
karriär kommer på tal. Studien ska även visa vad Stockholms stad gör för att rekrytera 
nyutexaminerade ekonomer och därtill vad de gör för att motivera de yngre ekonomerna 
som finns i staden idag att stanna kvar.  
 
Ökad efterfrågan i kombination med besparingskrav och nedskärningar är den framtida 
realiteten för offentlig sektor. Ur ett demografiskt perspektiv ökar antalet äldre och 
därmed antalet pensionsavgångar som måste ersättas med nya tjänstemän samtidigt som 
kommunerna tvingas skära ner på kostnader och balansera sina budgetar över tid. 
Behovet av att effektivisera befintliga resurser och en verksamhetsstyrning som tar 
hänsyn till samtliga intressenter utvecklar därmed behovet av rätt sorts kompetens för att 
hantera detta. Kompetensförsörjningen är en kritisk förutsättning för en fungerande 
kommunal verksamhet nu och i framtiden. Rekryteringsprocesser måste säkras så att rätt 
personal hamnar på rätt plats och att kommunal verksamhet kan möta konkurrensen om 
den rörliga arbetskraften. Ekonomens roll kan sägas vara betydelsefull och viktig ur flera 
perspektiv och denne måste ha ett brett kunnande kring kommunikation, ansvarstagande, 
effektivitet och kontroll. Detta bör inte nödvändigtvis ses som ett problem i dagsläget 
men på sikt kommer många ekonomer i Stockholms stad att gå i pension och därmed 
måste kommunen behålla sin ekonomkompetens.  
 
Genom en enkätundersökning till ekonomistudenter vid Stockholms universitet vill vi 
dels fånga deras attityder till att arbeta inom offentlig verksamhet generellt samt kunskap 
och attityd till kommunal verksamhet i synnerhet. Vi kommer att ta hänsyn till tidigare 
studier och rapporter (Högberg 2001; Bergqvist et al. 2002; Hermanson & Östlund 2001) 
då vi analyserar primärdata med förutsättningen att ett knappt decennium har gått sedan 
dessa studier genomfördes. Därför är det av intresse att undersöka och fastställa hur 
tendenserna vad gäller attityder ser ut idag. Som empiri kommer även en kvalitativ 
intervju med biträdande avdelningschef på Stadsledningskontorets finansavdelning i 
Stockholms stad att göras. Syftet med intervjun är att ta reda på hur rekryteringen av unga 
ekonomer ser ut idag. Det vetenskapsteoretiska förhållningssättet ämnar även till att 
undersöka hur arbetsgivarimage förmedlas från Stockholms stads sida samt hur denna 
uppfattas från studenters sida. 
 
 

3.1.1 Ontologi 

 
För att kunna studera ekonomistudenters attityder kommer vår vetenskapliga 
forskningsansats vara viktig att formulera då våra förutfattade meningar om verkligheten 
styr vårt val av modell. En ontologisk hållning kan anta en objektiv syn på världen eller 
så är verkligheten en subjektiv upplevelse (Hatch 2006). Detta förhållningssätt, att se på 
vissa saker som verkliga och därmed avfärda andra som illusioner bidrar till att det bildas 
olika perspektiv (Hatch 2006). Som subjektivist finns en tro på att saker och ting bara får 
sin mening när någon upplever den och alla individer skapar och uppfattar världen på 
unika sätt eftersom alla har unika subjektiva upplevelser som formar ens förutfattade 
meningar (Hatch 2006). Objektivister å andra sidan tror att verkligheten finns oavsett om 
någon är i den och att vi kommer att reagera på förutbestämda sätt därför att beteenden är 
en del av den materiella världen.  
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3.1.2 Kunskapsteori 

 
En del hävdar att endast kunskap som genereras genom erfarenhet och via våra sinnen 
kan ses som accepterad kunskap medan ytterligare en ståndpunkt är att insamling och 
slutsatser genom fakta är ett legitimerande mål i sig (Bryman & Bell 2011). Epistemologi 
handlar om att veta hur du kan veta (Hatch 2006) och hänger tätt samman med ontologi i 
det att kunna besvara epistemologiska frågor är vi beroende av våra ontologiska 
förutfattade meningar.  
 
Vi tror att ett bra sätt att undersöka ekonomistudenters attityder till en kommun som 
arbetsplats är genom att samla in data och undersöka på ett systematiskt och vetenskapligt 
sätt hur dessa attityder ser ut. Detta är ett empiriskt tillvägagångssätt som ansluter sig till 
att generera kunskap utifrån insamling av data och slutsatser utifrån detta. För att ge en 
mer nyanserad bild av en problematik som speglar både hur image medvetet eller 
omedvetet skapas och förmedlas men även hur den uppfattas av andra är endast en 
kvantitativ ansats inte tillräckligt. För att spegla den typen av problematik och det 
dynamiska förhållningssättet däremellan har studien en kombination av en kvantitativ 
metod med en kvalitativ intervju. Dessutom har vi tagit del av officiella dokument från 
olika offentliga organisationer för att kunna göra en sammansatt bild av uppsatsämnet. 
Denna kombinerade metod benämns av Bryman och Bell (2011) som triangulering och 
innebär att resultatet av den kvantitativa delen i denna studie kontrolleras mot resultatet 
som genereras genom den kvalitativa delen av empirin. På detta sätt ökar sannolikheten 
att resultatet är tillförlitligt (Webb et al. 1966 se Bryman & Bell 2011).  
 
Resultatet av enkätundersökningen kommer att användas som underlag i analysen och 
genom att koppla samman den semistrukturerade intervjun med studenternas attityder vill 
vi tolka empirin från den intervjuade respondenten och därmed få mer än ett perspektiv. 
Denna uppsats har en form av kvalitativt tolkande approach, vilket är inspirerade av det 
tolkande hermeneutiska synsättet. Hermeneutik, i samband med samhällskunskap, 
handlar om på vilket sätt och med vilken metod vi kan tolka och gestalta mänskliga 
beteenden (Bryman & Bell 2011). Alfred Schultz (Bryman & Bell 2011) menar att det 
inte är möjligt att jämföra forskning i naturvetenskap med forskning om organisationer 
eftersom människorna i organisationerna har en mänsklig relation till den. Om man som 
vi är intresserad av vad som påverkar ekonomistudenters attityder till val av arbetsplats, 
då vilar det på ett antagande om att valen görs utifrån vad som är meningsfullt för dem 
och detta även är något studenter agerar på.  
 
 
3.2 En deduktiv ansats 

 
Genom en deduktiv ansats utgår vi ifrån användandet av sekundärdata (Högberg 2001) 
som tydligt visar ekonomistudenters negativa attityder till att arbeta som ekonom i 
kommuner. En deduktiv ansats innebär att forskare utgår från teori och gör förutsägelser 
om empirin. Då sekundärdata visar att unga verksamma ekonomer i Stockholm stad är 
mest missnöjda med sin lön (Hermansson & Östlund 2001) tar vi avstamp i den negativa 
bilden för att undersöka om den har förändrats. Ett deduktivt arbetssätt har dock ofta ett 
inslag av induktiv teoribildning (Bryman & Bell 2011) vilket betyder att studien går 
tillbaka till ursprungsteorin för att se om det går att revidera den. Den kvantitativa 
metoden används när studien avser att undersöka hur olika företeelser fördelar sig över 
exempelvis en population eller händelse och att upptäcka samband mellan egenskaper och 



 

 18 

innebörder (ibid.). Då vi önskar en likriktning och tendenser till anknytning genom 
enkätundersökning på de hypoteser vi vill se samband på måste dessa initialt översättas 
till något som går att mäta och som respondenterna förstår. Detta kallas för 
operationalisering och innebär att man konkretiserar det man vill förstå (Ekbrand 2004). 
Detta tillämpas för att undvika att respondenter uppfattar frågorna på skilda sätt och 
därmed tillämpar individuella tolkningar vilket inte är önskvärt i detta fall.  
 
 

3.2.1 Reliabilitet 

 
Graden av reliabilitet speglar tillförlitligheten i mätningen och huruvida det empiriska 
resultatet är konstant över tid (Bryman & Bell 2011). Vi hävdar att enkäten är tillförlitlig 
och att den speglar befintliga attityder bland ekonomistudenter inom Företagsekonomiska 
institutionen men att studien inte kan garantera ett konstant resultat vid utförandet av en 
upprepande studie. Det är rimligt att göra ett antagande om att det empiriska materialet är 
tillförlitligt i dagsläget men att ändrade omständigheter och förutsättningar kan påverka 
resultatet över tid. 
 
 

3.2.2 Validitet 

 
Validiteten syftar till att bedöma om empirin mäter den problematisering som forskaren 
vill undersöka (Bryman & Bell 2011). I denna uppsats ska enkäten fungera som ett 
empiriskt verktyg för att mäta ekonomistudenters attityder till kommunal verksamhet. Att 
säkerställa validiteten är en förutsättning för att empirin ska vara relevant och därför nära 
kopplat till uppsatsens syfte. Bryman & Bell (2011) beskriver fyra olika typer av 
validitet; mätning, intern validitet, extern validitet och ekologisk validitet. Genom ett 
pilottest säkerställer vi att relevanta frågor ställs och att dessa uppfyller kravet på att 
generera slutsatser kring attityd och motivation. Den interna validiteten beskriver ifall 
motivation och attityd är beroende av varandra och kopplade till frågorna och säkerställs 
även den genom pilottest av enkäten. Den externa validiteten är låg då studien är 
begränsad till att endast mäta attityder bland ekonomistudenter inom Företagsekonomiska 
institutionen på Stockholms universitet. Detta begränsar den externa validiteten till en 
specifik region och en kommun som storleksmässigt är den största och med många 
skattebetalare. Den ekologiska validiteten är även den begränsad till följd av den 
onaturliga processen som det innebär för respondenterna att besvara en enkät (ibid.). 
 
 

3.2.3 Enkätundersökning 

 
Som forskningsmetod har vi valt att göra en självbesvarande enkätundersökning bland 
ekonomistudenter på Stockholms universitet. Respondenterna besvarar frågorna på egen 
hand på plats vid Företagsekonomiska institutionen. Metoden liknar genomförandet av en 
strukturerad intervju med den skillnaden att ingen utomstående intervjuare läser upp 
frågorna utan respondenten läser och besvarar frågorna på egen hand. De främsta 
fördelarna med en enkätundersökning är att den är tidsmässigt snabbare att administrera 
och också billigare då ett större urval kan göras. Det finns ingen variation i strukturen vad 
gäller upplägg och ordningsföljd av frågorna och det ges utrymme för en viss 
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bekvämlighet för respondenten att slutföra i sin egen takt. Nackdelarna är risken att det 
uppstår tvetydighet eller att frågorna missförstås och att motfrågor inte kan ställas. Risken 
finns att respondenten läser samtliga frågor innan denne besvarar frågorna i den 
förutbestämda svarsordningen vilket inte är den ursprungliga tanken från vår synvinkel. 
Detta medför att ingen av frågorna kan ses som självständiga i förhållande till de övriga 
frågorna och ordningen kan aldrig säkerställas. Kopplat till designen så bör följdfrågor 
undvikas eftersom dessa ofta uppfattas som svåra att följa och antalet öppna frågor bör 
minimeras (Bryman och Bell 2011). Detta kan dock resultera i att enkätundersökningen 
missar att belysa viktiga aspekter som annars skulle ha framkommit vid en intervjustudie. 
Problematiken kring att för många frågor begränsar svarsfrekvensen, medan för få gör 
resultatet mer osäkert, är svårbedömd. Uteblivna svar i ett formulär är vanligt och detta 
resulterar i att frågan klassificeras som bortfall (ibid.). 
 
 

3.2.4 Kvalitativa intervjuer  

 
Vi har genomfört två intervjuer till denna uppsats. Den första intervjun genomfördes med 
en kommunal ekonomichef i en skärgårdskommun i Stockholm. Denna intervju ingår i en 
förstudie till uppsatsen och genomfördes på ekonomichefens arbetsplats i ett 
konferensrum. Intervjun varade i cirka 8o minuter. Den andra intervjun gjordes med 
biträdande avdelningschef på Stadsledningskontorets finansavdelning i Stockholms stad.  
 
Att endast använda sig av en respondent från en organisation är relativt vanligt 
förekommande i företagsekonomisk forskning då det ger möjligheten att samla in mycket 
information från många olika organisationer på ett sätt som både sparar tid och resurser 
(Bryman & Bell 2011). Det negativa med att använda sig av ett så litet urval är att 
informationen kan bli vinklad på ett sätt som inte återspeglar verkligheten (ibid.). Skälet 
är att det kan vara svårt för en representant att ha kännedom om allt som pågår i 
organisationen. Dessutom kan medarbetaren, som ofta har en senior befattning, även 
tillrättalägga informationen så att de ger sin egen roll ett fördelaktige intryck än andras i 
organisationen (ibid.). 
 
Under intervjuerna närvarade två intervjuare och en respondent, vilket inte tillhör regeln i 
företagsekonomisk forskning, då det är förknippat med avsevärt större kostnader att 
skicka två istället för en för att intervjua någon (Bryman & Bell 2011). Det har dessutom 
visat sig att det inte tillför något värde att ha fler intervjuare i till exempel strukturerade 
intervjuer (ibid.). Då denna uppsats använder sig av ostrukturerade intervjuer anser vi att 
det finns ett extra värde av att vara två vid intervjutillfällena.  
 
Skälet till användningen av kvalitativa intervjuer för denna studie är att om man, som vi, 
har en betoning på att förstå respondentens egen bild av hur verkligheten ser ut är en 
kvalitativ intervjuform att föredra framför en strukturerad. Kvalitativa intervjuer passar 
även i uppsatser som karakteriseras av att ha en generell uppfattning om hur 
uppsatsämnet kommer att utvecklas (Bryman & Bell 2011). Det visade sig också stämma 
i arbetet med denna uppsats, då den första intervjun med ekonomichefen påverkade 
uppsatsen i så stark riktning att texten tog en annan vändning där utvecklingen av 
ekonomrollen i kommunen fick mycket större fokus än den initialt hade.  
 
Kvalitativa intervjuer har ofta en flexibilitet som om den uppmuntras kan ge nyanserade 
och rika bilder i större utsträckning än vid strukturerade intervjuer där svaren ska vara så 
rena (Bryman & Bell 2011) och koncisa som möjligt för att sedan underlätta kodningen i 
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analysen. Vi kommer dock att använda oss av en semistrukturerad intervju med 
Stockholms stad, vilket innebär att vi kommer att ha en intervjuguide (Bryman & Bell 
2011) där de specifika frågorna vi vill veta mer om kommer att ingå. Vi hade kommit 
relativt långt i uppsatsskrivandet när intervjun med Stockholms stad genomfördes vilket 
bidrog till att vi hade en klar vision av vad vi var ute efter att fånga, vilket även det är 
vanligt vid semistrukturerade intervjuer (Bryman & Bell 2011). 
 
 
3.3 Forskningsdesign 

 
Forskningsinstrumentet som i denna uppsats främst utgörs av enkäten, bör enligt Bryman 
och Bell (2011) utformas på ett sätt som gör den enkel att förstå och besvara. 
Utgångspunkten är att det inte går att förutsätta att respondenten har samma kunskap 
kring ämnet som forskaren har. Den låga svarsfrekvensen vid dessa typer av 
enkätundersökningar är det största hotet och ett välkänt fenomen bland forskare som 
använder sig av denna metod, dock främst vid Internetbaserade enkäter (ibid.). Ansatsen 
vid utformandet av enkäten har därför varit att öka sannolikheten att erhålla en så pass 
hög svarsfrekvens som möjligt för att materialet ska vara relevant för studien och därför 
delas enkäten ut i direkt kontakt med respondenterna på plats. Enligt Mangione (1995 se 
Bryman & Bell 2011, s. 235) bör svarsfrekvensen ligga på minst 50 procent vilket vi 
eftersträvar att uppnå med god marginal.  
 
Frågeställningarna ska vara korta och tydliga för att upprätthålla ett intresse hos 
respondenten och för att säkerställa att enkäten fullföljs. Den röda tråden ska vara enkel 
att förstå och följa för att minimera risken att respondenten hoppar över frågor alternativt 
besvarar dessa i fel ordning. En fördel är att endast ha med ett fåtal öppna frågor då frågor 
med svarsalternativ är enklare att besvara. Fördelarna med stängda frågor är att 
svarsalternativen indikerar till att förklara syfte och innebörden av en fråga. Det är även 
enklare att koda, jämföra och bearbeta materialet för att visa de eventuella samband som 
finns. Nackdelarna är att svarsalternativen inte kan ses som uttömmande och att detta kan 
generera ett missvisande resultat. Risken finns även att två eller flera svarsalternativ 
passar och att respondenten får svårt att välja, väljer slumpmässigt eller ringar in flera 
alternativ. Det senare uppfattas då som uteblivet svar. Det negativa med slutna frågor kan 
vara att dessa är felaktiga, blir opersonliga och att de skapar utrymme för frustration. För 
att undvika dessa negativa effekter har vi valt att komplettera med en öppen fråga där 
respondenten har möjlighet att ge egna kommentarer och synpunkter kring enkäten 
(Bryman & Bell 2011). 
 
Format och layout är viktiga faktorer att ta hänsyn till vid utformandet av enkäten 
eftersom en positiv uppfattning har en tydlig tendens till att öka svarsfrekvensen (Dillman 
1983 se Bryman & Bell 2011, s. 238). Vi kommer att underlätta för respondenterna 
genom att vara tydliga i struktur och använda frågeställningar som ger så uttömmande 
svar som möjligt. Samtidigt bör enkäten hållas kort för att säkerställa att den blir besvarad 
i sin helhet. Format och stil bör enligt Dillman (ibid.) vara konsekvent genom hela 
enkäten då detta genererar en tydlighet gentemot respondenten. I detta fall är enkäten 
baserade på slutna frågor med ett antal svarsalternativ som är strukturerade i enlighet med 
en vertikal design. Horisontella svarsstrukturer bör undvikas eftersom de lätt skapar 
förvirring hos respondenten samt har en tendens att försvåra kodningen för forskaren 
(Bryman & Bell 2011).  
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3.4 Datakällor 

 

3.4.1 Primär- och sekundärdata 

Grunden för datainsamling i denna studie är en kombination av primär- och sekundärdata. 
Primärdata används i form av empiriskt material från enkätundersökningar som samlas in 
för första gången. Fördelen med primärdata är att uppgifterna kan fås så aktuella som 
möjligt samt att definitioner och avgränsningar kan anpassas till studiens specifika syfte 
(Dahmström 2011). Sekundärdata är befintlig data som är insamlad vid ett tidigare 
tillfälle och kan generellt sett sägas vara billigare samt minska uppgiftslämnarbördan i 
jämförelse med primärdata (ibid.). I denna studie består sekundärdata av tidigare 
forskning, information från Stockholms stads-, Göteborgs stads-, Helsingborgs stads- och 
Skatteverkets hemsida samt lönestatistik från Stockholms stad och fackförbundet 
Civilekonomerna. 
 

3.4.2 Urval 

 
För att kunna använda resultaten från svaren i urvalsgruppen och generalisera dessa 
gentemot den totala populationen måste urvalet vara representativt för populationen 
(Bryman & Bell 2011). Populationen består av ekonomistudenter som läser någon form 
av ekonomiprogram och därmed studerar mot en ekonomiexamen och i framtiden söka ett 
arbete som ekonom. Eftersom syftet är att undersöka ekonomistudenters attityder 
gentemot kommuner och offentlig verksamhet anser vi att förutsättningen måste vara att 
studenten har kunskap kring ekonomi kopplat till offentlig verksamhet. Studenter som 
deltar i enkätundersökningen bör därför ha läst minst en kurs i företagsekonomi eftersom 
detta säkerställer att det finns kunskap kring New public management och styrverktyg 
förknippat med offentlig verksamhet. Vi anser att ekonomistudenters attityder med syftet 
att förstå rekryteringsproblematiken endast kan undersökas utifrån att viss kunskap om 
verksamheten finns hos respondenterna. Urvalet baseras på ett så kallat 
bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval är en vanlig urvalsmetod kopplat till forskning 
inom ekonomi- och verksamhetsstyrning (Bryman & Bell 2011). Detta är motiverat i vår 
studie eftersom vi även kommer att använda sekundärdata från tidigare studier vid analys 
av resultatet. Vi är medvetna om att urvalet inte kan generaliseras till ekonomistudenter i 
allmänhet eftersom faktorer som storstadsregion och studiespecifik kultur inom 
Stockholms universitets Företagsekonomiska institution begränsar detta (Hofstede 1984 
se Bryman & Bell 2011, s.195).  
 
 

3.4.3 Metodkritik 

 
Den forskningsteoretiska ansatsen utgår ifrån kunskapen kring tidigare studier där 
studenters attityder varit påfallande negativ till offentlig sektor i allmänhet och kommunal 
verksamhet i synnerhet. Utgångspunkten är därför inte fullkomligt neutral, men detta är 
något som vi har beaktat vid utformandet av enkätfrågorna. Strävan har varit att vidta 
försiktighet med språket för att inte överföra denna negativa vetskap och därmed påverka 
respondenternas attityd i den bemärkelsen. Valet av metod är baserat på 
problemställningen och syftet och därmed kan det deduktiva angreppssättet antas vara 
bäst lämpat. Den kvalitativa intervjun är ett komplement för att undersöka dynamiken 
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mellan förmedlad och uppfattad image. Den kvalitativa delen är därför inte tänkt att 
generera nya teorier utan ska ses som stöd för analys av det kvantitativa materialet. 
 
 

4. EMPIRI 

 
I detta kapitel presenteras vad uppsatsens empiriska undersökning har för syfte och hur 
grupperingen av enkätfrågorna har bestämts för att kunna utläsa ett resultat. Genom den 
empiriska redogörelsen presenteras hur uppsatsen ska besvara hypoteserna som ställts samt det 
förväntade resultatet. 

 
 
4.1 Enkätundersökning 

 
För att spegla studiens ändamål och att mätningen är relevant kopplat till syftet har 
enkäten delats upp i två delar. Del ett består av frågor som belyser respondentens 
personliga egenskaper såsom kön, ålder, antal avklarade terminer och vald inriktning. Del 
två består av påståenden som respondenten ska ta ställning till och som speglar dennes 
kunskap och attityd till offentlig sektor och framför allt kommunal verksamhet där den 
privata sektorn ställs som motpol. Del två är dessutom tänkt att fånga upp respondentens 
åsikter kring betydelsen av organisatorisk marknadsföring/image vid val av arbetsgivare. 
Detta finner stöd i uppsatsens teoretiska resonemang för att kunna förklara studenters 
attityder till offentlig sektor.  
 
 

4.1.1 Attityd till offentlig sektor 

 
Hypotes 1: Ekonomistudenter har en övervägande negativ attityd till en framtida 

karriär inom offentlig sektor. 
 
Detta baseras på tidigare attitydundersökningar som gjorts bland studenter samt att det 
finns en vilja från Stockholms stad att attrahera nyexaminerade ekonomer. Karaktäristiska 
drag inom offentlig sektor förklarar kommunen som en potentiellt attraktiv arbetsplats 
utifrån vad som motiverar studenter i valet av arbetsplats. Om den negativa attityden trots 
allt återfinns bland respondenterna måste det innebära att enbart motivation inte är 
tillräckligt för att förklara hur dessa attityder uppstår och att det finns andra faktorer som 
har ett samband med studenters attityd till offentlig sektor.  
 
 

4.1.2 Public service motivation 

 
Hypotes 2: Ekonomistudenters negativa attityd till offentlig sektor innebär att värdet 
av Public service motivation är övervägande lågt bland dessa studenter.  
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Medmänsklighet/osjälviskhet och politiskt-/samhällsintresse är oberoende faktorer som 
baseras på studiens deduktiva förhållningssätt och där tidigare forskning visar att en 
anställd inom offentlig sektor med dessa egenskaper också har ett uppmätt högt värde av 
Public service motivation. Därför är det viktigt att mäta värdet av ekonomistudenters 
Public service motivation för att undersöka om kommunen är en attraktiv arbetsplats 
genom att undersöka om dessa karaktäristiska egenskaper återfinns bland 
ekonomistudenterna. Tanken är att undersöka om motivation genererar dessa attityder. 

 

4.1.3 Arbetsgivarimage 

 
Hypotes 3: Kommunens arbetsgivarimage och dess varumärke påverkar 
ekonomistudenters attityder vid val av arbetsgivare. 
 
Om faktorer som motivation inte förklarar den negativa inställningen till offentlig sektor 
vill vi undersöka om det finns indikationer på ett samband mellan arbetsgivarimage och 
studenters attityder. Denna hypotes baseras på teorier kring betydelsen av 
arbetsgivarimage och organisationers varumärke vid val av arbetsgivare. Därför anser vi 
att det är relevant att genom det deduktiva angreppssättet undersöka arbetsgivarimage och 
dess tendens till att generera attityder till offentlig verksamhet i allmänhet och kommuner 
i synnerhet. 
 
 

5. RESULTAT OCH ANALYS 

 
 
I detta kapitel presenteras resultatet från enkätundersökningen som besvarades av 200 
ekonomistudenter. Resultatet visas genom diagram och analyseras i anslutning till figurerna. 
Resultatet från intervjun presenteras som löpande text och i anslutning till den en analys av 
intervjusvaren sammankopplat med enkätsvaren. 

 
 
5.1 Enkätundersökning  

 

5.1.1 Attityd till offentlig sektor       

 
Hypotes 1: Ekonomistudenter har en övervägande negativ attityd till en framtida karriär 
inom offentlig sektor. 
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Figur 1. Fördelning i procent av respondenternas attityder till en karriär i offentlig 

verksamhet. 

I figur 1 går det att utläsa att ungefär hälften av respondenterna har en negativ attityd eller 
ganska negativ attityd till offentlig sektor. Detta bekräftar tidigare studier (Högberg 2001) 
kring ekonomistudenters negativa attityd till att arbeta inom offentlig sektor. Enligt Perry 
et al. (2010) är det troligt att baserat på generella egenskaper som ofta återfinns inom 
offentlig sektor bör ekonomistudenter vara motiverade till att arbeta inom kommunen. 
Den påfallande negativa attityden som resultatet visar måste förklaras med andra faktorer 
än enbart motivation. 
 

 
Figur 2. Fördelning i procent av respondenternas kunskaper om ekonomrollen i offentlig 

verksamhet. 

Respondenternas egen uppfattning om kunskapen kring ekonomrollen inom offentlig 
sektor är motsvarande attityderna till offentlig sektor, vilket figur 2 visar. Enligt 
biträdande avdelningschef på finansavdelningen i Stockholms stad är specifik kunskap 
kring offentlig sektor inget krav vid anställning av en ekonom, dock är det relevant att 
undersöka vidare om den negativa attityden till offentlig sektor beror på dålig kunskap 
kring vad arbetet innebär. I undersökningen bland ekonomistudenterna har en 
övervägande del läst Företagsekonomi II och kan antas ha en kunskap om den teoretiska 
aspekten av New public management och utvecklingen inom offentlig sektor. 
Undersökningen visar att studenter i praktiken anser sig ha en övervägande dålig 
alternativt ganska dålig bild av offentlig sektor och vad ekonomrollen inom kommunen 
innebär. Huruvida ett samband föreligger mellan attityd och kunskap går dock inte att 
avgöra utifrån frågeställningen.  
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Figur 3. Fördelning i procent av respondenternas svar om vikten av att inneha ett statusfyllt 

arbete. 

 

 
Figur 4. En jämförande kurva av respondenters syn på status för den privata respektive den 

offentliga sektorn. 

 
För att ytterligare säkerställa resultatet kring attitydfrågan ställdes även frågan om hur 
respondenterna ser på status inom respektive sektor. För att validera frågan användes 
kontrollfrågan om status över huvudtaget är en relevant fråga för ekonomistudenter vid 
valet av framtida arbetsplats. Resultatet varierar men som figur 3 visar anser 47 procent 
att status är ganska viktigt vilket indikerar viss relevans att vidare analysera frågorna om 
hur respondenterna ser på status kopplat till respektive sektor. Figur 4 visar att 
majoriteten av respondenterna anser att ekonomyrket inom privat sektor har hög status 
medan samma yrke i offentlig sektor har låg status. Dock är det viktigt att notera att 27 
procent av respondenterna inte anser att ekonomyrket är förknippat med status för varken 
privat eller offentlig sektor. Detta kan tyda på att enkätfrågan har låg validitet då frågan 
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inte mäter det man ämnar mäta (Dahmström 2011). Enligt Dahmström (2011) är det 
framförallt då man mäter attityder och abstrakta begrepp som operationaliseringen till 
mätbara faktorer blir avgörande för validiteten. Status kan vara en viktig faktor kopplat 
till yrkesval men inte något som respondenterna nödvändigtvis associerar med en specifik 
sektor. Utifrån detta finns det inget helt tydligt samband mellan status och offentlig sektor 
eller mellan status och privat sektor. Resultatet tillstyrker dock analysen kring att 
attityden till offentlig sektor är mer negativ i jämförelse med privat sektor. 
 

5.1.2 Public service motivation 

 
Hypotes 2: Ekonomistudenters negativa attityd till offentlig sektor innebär att värdet av 
Public service motivation är övervägande lågt bland dessa studenter.  

 
Public Service Motivation är ett begrepp som baseras på idén om att särskilda personliga 
egenskaper återfinns bland de anställda inom offentlig sektor. Den klassiska definitionen 
av Public Service Motivation av Perry och Wise (1990) i Christensen och Wright (2011) 
är en individs benägenhet att svara mot de drivkrafter som man främst hittar inom 
offentliga institutioner och organisationer. Detta innebär att i kontrast till karaktäristiska 
drag som återfinns inom privat sektor så är faktorer som att göra samhällsnytta och arbeta 
för att hjälpa andra viktigare än till exempel status och hög lön. 
 
 

 
Figur 5. Respondenternas totala fördelning i procent gällande Public service motivation. 

 
I figur 5 går det att utläsa att respondenterna får ett övervägande högt alternativt relativt 
högt värde genom enkätfrågorna som använts för att mäta Public service motivation. 
Fråga tre i enkätundersökningen ”Ett jobb där jag gör nytta för samhället är viktigare för 
mig än att tjäna mycket pengar” är den som skiljer sig med en något jämnare spridning då 
respondenternas svar kan tolkas som att ett arbete där jag gör nytta för samhället inte 
nödvändigtvis är viktigare än att tjäna mycket pengar. Dock visar fråga fem ”Det är 
viktigare för mig att trivas på jobbet än att ha en hög lön” och fråga sex ”Istället för en 
hög lön kan jag tänka mig förmåner såsom flextid, extra semester och 
kompetensutveckling” på ett högt alternativt relativt högt Public service motivationsvärde 
bland de flesta respondenter. Detta indikerar att respondenterna anser att det är viktigare 
att trivas på sitt arbete än att ha en hög lön och att man uppskattar andra förmåner såsom 
flextid, längre semester och kompetensutveckling. Dessa är faktorer som enligt teorier 
kring Public service motivation (Perry & Wise 1990) framför allt karaktäriserar 
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situationen inom offentlig sektor. Respondenterna är överlag intresserade av att arbeta 
verksamhetsnära i organisationer med samhällsintresse och tycker det är mycket viktigt 
att aktivt verka för alla människors lika medborgerliga rättigheter. Frågor kring lönen 
bland studenter bekräftar motivationsteorier (Maslow 1954; Perry et al. 2010) om att 
andra faktorer än lön är viktigt vid val av arbetsplats.   
 
Medmänsklighet/osjälviskhet och politiskt-/samhällsintresse är oberoende faktorer som 
enligt tidigare forskning har ett positivt samband med Public service motivation. Om 
hypotesen att ekonomistudenter har en negativ attityd till offentlig sektor bekräftas bör 
detta innebära att värdet av Public service motivation är under medelvärdet. Resultatet 
visar att runt 70 procent av de 200 respondenterna befinner sig i gruppen med högt 
alternativt relativt högt Public service motivation. Detta indikerar tendenser till att det 
finns ett positivt samband med motivationsfaktorer men ett negativt samband vad gäller 
attityden till offentlig sektor. 
 

5.1.3 Arbetsgivarimage 

 
Hypotes 3: Kommuners arbetsgivarimage påverkar ekonomistudenters attityder vid val 
av arbetsgivare. 
 

 
Figur 6. Respondenternas fördelning i procent gällande den uppskattade betydelsen av 

arbetsgivarimage och marknadsföring vid val av arbetsplats. 

 
Då motivationsfaktorer och Public service motivation inte förklarar den negativa attityden 
till offentlig sektor har vi valt att undersöka arbetsgivarimage. Frågorna har utformats i 
generella termer där frågorna inte är specifikt riktade mot offentlig sektor. Som 
diagrammet visar i figur 6 anser 86 procent av respondenterna att det är viktigt alternativt 
ganska viktigt att de har en bild av arbetsgivaren eller företaget. Endast sex procent ansåg 
att det är mindre viktigt eller inte alls viktigt att organisationer är synliga på universitetet. 
Detta är inte tillräckligt för att befästa hypotesen om sambandet mellan arbetsgivarimage 
och ekonomistudenters negativa attityd till offentlig sektor. Dock är resultatet en 
indikation på att det finns en betydelse att organisationer är synliga och att studenter 
hellre väljer en arbetsgivare de har en tydlig bild av. Värt att notera är att endast hälften 
av respondenterna har någon gång besökt företagsekonomernas årliga 
arbetsmarknadsdagar Ekonomernas Dagar som kan liknas vid en plattform för 
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arbetsgivare att etablera sitt varumärke och förmedla image gentemot studenter. 
Följdfrågan blir då i vilket forum som arbetsgivarimagen främst förmedlas till studenter 
vilket inte kan besvaras utifrån enkäten i denna studie. 
 
 
 

5.2 Stockholms stad - ett exempel  

 

5.2.1 Rekrytering av nyutexaminerade ekonomer i kommunen 

 
En rekrytering i Stockholms stad är reglerad i lagar och avtal. Stockholms stad har 
riktlinjer som innebär att alla stadens arbetsplatser ska präglas av jämställdhet och av 
mångfald. Då kommunen är en stor arbetsgivare är det uttalat att det är särskilt viktigt att 
alla ska ha samma möjligheter och behandlas likvärdigt när det kommer till 
anställningsvillkor (Stockholms stad 2009). Stockholms stads personalpolicy riktar sig till 
samtliga anställda och är till för att ange riktningen och de gemensamma ramar alla 
medarbetare och chefer ska ha. Detta faktum försvårar givetvis för Stockholms stad att 
belysa sådana aspekter hos en individ som är svår att reglera. Därför kan man anta att en 
teori som Public service motivation inta kan och får ta en central plats i en 
rekryteringsprocess av en ekonom.  
 
Lönen för Stockholms stads anställda ska vara individuell och differentierad. Grunden för 
den anställdas lönesättning är arbetets svårighetsgrad och den anställdas ansvar och 
befogenheter. Till detta ska utbildning och kompetens läggas. Kommunens anställda ska 
kunna påverka sin lön genom att förbättra sina arbetsresultat, höja sin kompetens och 
genom att ta ett större ansvar (Stockholms stad 2009).  
 
I en analys av Stockholms stads hemsida går det inte att finna någon central och 
sammanhållen rekrytering av nyutexaminerade ekonomer. All rekrytering sker genom 
den egna hemsidan och via funktionen Jobb i Stan (Stockholms stad 2011). Kategorin 
ekonom återfinns inte i yrkeslistan utan ekonomikompetensen är inbakad under 
benämningen Administratörer i offentlig förvaltning (Stockholms stad 2011) vilket 
försvårar för en nyutexaminerad ekonom att hitta till de lediga utannonserade 
ekonomjobben.  I en jämförelse med andra kommuner har Göteborg till exempel har en 
motsvarande sida, Lediga jobb i Göteborgs stad (Göteborgs stad 2011), där 
yrkeskategorin Ekonomi finns med. Ett annat exempel är Helsingborgs stad och den 
inrättade funktionen Studentjobb, vilket syftar till att erbjuda studenter inskrivna på 
campus Helsingborg eller någon av yrkeshögskolorna i nordvästra Skåne att få en 
anställning en kortare period för att studenter ska kunna använda sina teoretiska 
kunskaper på någon av Helsingborgs stads olika förvaltningar. Syftet är att ge studenter 
en inblick i hur kommunala förvaltningar arbetar och i sin tur får staden ta del av 
studentens nytänkande (Helsingborgs stad 2011). Skillnaden är även stor mot hur statliga 
myndigheter förhåller sig till studenter. Skatteverket till exempel har på sin hemsida en 
funktion Roller hos oss (Skatteverket 2011) som beskriver olika yrkesrollerna på 
myndigheten. Det går att se stora skillnader på hur flera kommuner i Sverige förhåller sig 
till ekonomistudenter och hur Stockholms stad gör det.  
 
Stockholms stad är med på Stockholms universitets arbetsmarknadsdagar Ekonomernas 
dagar varje år och forskning har visat (Lievens & Highhouse 2003) att studenter som 



 

 29 

tidigt exponeras och skapar relationer med potentiella arbetsgivare är de arbetsgivare som 
även gynnas i ett senare när den snart färdiga nyutexaminerade studenten påbörjar sin 
arbetssökande.  
 

5.2.2 Lönen i kommunen 

 
Statistik från fackförbundet Civilekonomernas löneenkät från 2010 (Civilekonomen 
2011) visar att civilekonomer som arbetar inom privat näringsliv har en medianlön på 40 
500 kronor i månaden. Något lägre är det för civilekonomer med anställning i staten som 
har 35 000 kronor i medianlön per månad. Ytterligare något lägre är det för 
civilekonomer i kommun och landsting där medianlönen ligger på 34 300 kronor i 
månaden. Dilemmat för ekonomer i kommunen är att ingångslönen för nyutexaminerade 
ekonomer är densamma i både privat och offentlig sektor, men med ungefär fem års 
arbetslivserfarenhet så har skillnaden ökat väsentligt mellan sektorerna (Bergqvist et al. 
2002). Ett citat hämtat ur Hellström och Rambergs studie från 2006 belyser även detta 
från en av deras respondenters synvinkel.  
 

Den dåliga löneutvecklingen gör att man ifrågasätter hur man ska motivera sig att driva 
projekt och arbeta mer än heltid. Ekonomichefen intygar och säger att man är nöjd med 
arbetsinsatsen, men säger att det inte finns resurser att höja löner, för oss som faktiskt 
arbetar och inte sitter och rullar tummar. Ska kommunala arbetsgivare få behålla sina 
bra medarbetare och inte sitta utan kompetent personal om ett par år när 40talister 
börjar gå i pension måste man premiera, belöna goda arbetsinsatser. (Hellström & 
Ramberg 2006, s. 39) 

 
 
Då empiri (Bergqvist et al. 2002; Hellström & Ramberg 2006; Hermanson & Östlund 
2001) framkommit att den kommunala ekonomen inte är lika välavlönad som ekonomen i 
privat sektorn gick vi till den senaste lönestatistiken från Stockholms stads (2011) fyra 
olika ekonomitjänster. 2011 var medianlönerna för en kommunal Controller 38 175 
kronor i månaden. För Ekonomen var lönen 35 400 kronor i månaden. 
Ekonomiassistenter hade en medianlön på 24 950 kronor i månaden och en kommunal 
Ekonomichef hade en medianlön på 51 840 kronor i månaden. 
 
 
 
5.3 Intervju med Stockholm stad 

För att ta reda på hur Stockholms stad ser på frågor gällande rekrytering av 
nyutexaminerade ekonomer och studenters attityder till att arbeta och göra karriär som 
ekonom i en kommun, intervjuades Pia Hofmeijer, biträdande avdelningschef vid 
stadsledningskontorets finansavdelning i Stockholms stad, hädanefter respondenten. En 
intervjuguide användes som stöd och intervjun varade i 75 minuter som tog plats på 
respondentens arbetsplats i Stadshuset. Då respondenten är en av stadens företrädare i 
styrelsen för Institutet för kommunal ekonomi (IKE) på Stockholms universitet, är hon 
väl förtrogen med institutets syfte och har även träffat två av våra tre handledare. Detta 
sammantaget skapade ett informellt samtal som även resulterade i att intervjun fick 
många informella och subjektiva inslag.  
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5.3.1 Bakgrund 

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens kontor för styrning och uppföljning av 
stadens nämnder och förvaltningar. Stadsledningskontorets finansavdelning ansvarar för 
stadens gemensamma processer för budget och uppföljning, årsredovisning samt för 
kommunkoncernens finansiella hantering. Därutöver ansvarar avdelningen för drift och 
förvaltning samt utveckling av stadens gemensamma ekonomisystem. 
Controllerfunktionen är organiserad inom stadsledningskontorets förnyelseavdelning.  
 
I stadshuset arbetar cirka 200 tjänstemän och politiker. Stockholms stad har ungefär 40 
000 anställda, 40 miljarder kr i budgetomslutning och en balansomslutning om cirka 90 
miljarder kr, men det är närmare 125 miljarder kr då stadens ägda bolag är inkluderade. 
 
 

5.3.2 Stockholms stads rekryteringsbehov 

Initialt var vi främst intresserade av att veta om Stockholms stad gör en särskild 
rekrytering av nyutexaminerade ekonomer. På frågan om det finns ett rekryteringsbehov 
av nyutexaminerade ekonomer i dagsläget i Stockholms stad svarade respondenten att det 
kontinuerligt finns ett rekryteringsbehov. Respondenten berättar att varje förvaltning och 
bolag ansvarar för rekryteringen till sin ekonomifunktion. Det finns en mångfald av 
ekonomifunktioner en ekonom kan arbeta med, till exempel som controller eller 
redovisningsekonom. Ekonomer i staden arbetar även med ekonomisystem, investeringar, 
finansiering eller med revision, då staden har ett eget revisionskontor. Respondenten 
berättar vidare att ekonomer kan arbeta centralt på stadsledningskontoret eller lokalt på 
någon förvaltning eller på något av stadens ägda bolag.  
 
Det som framgår av intervjun gällande rekryteringen är att de inte har någon 
sammanhållen eller central rekrytering av nyutexaminerade ekonomer med lite 
arbetslivserfarenhet. Rekryteringen sker efter behov och det är varje stadsdel, 
fackförvaltning och bolag som rekryterar sina ekonomer själva.  

 

5.3.3 Rekryteringsprocessen 

Hur ser själva rekryteringsprocessen av ekonomer ut för Stockholms stad? Vi frågar om 
de använder sig av ett kalenderår och om de på förhand har bestämt att de ska tillsätta ett 
visst antal tjänster. Respondenten svarar att de inte har en sammanhållen 
rekryteringsprocess. Varje förvaltning och bolag ansvarar för rekryteringen av sina 
ekonomer. Behov av en rekrytering föreligger när någon slutar. Innan ett beslut fattas om 
att ersätta den som slutar görs en bedömning om arbetsuppgifterna kan utföras av andra 
eller på annat sätt. Om nämndens eller förvaltningens uppdrag förändras på grund av ett 
politiskt beslut kan även det innebära att förvaltningen eller bolaget har behov av ny 
kompetens och behöver rekrytera. Respondenten berättar att staden bland annat 
annonserar i Dagens nyheter och att på stadens hemsida under rubriken Jobb i Stan kan 
man gå in och se alla lediga jobb. Det som respondenten inte tycker är bra med 
sökfunktionen är att det inte finns någon enhetlig rubrik Ekonomer, utan varje tjänst 
utannonseras på ett unikt sätt vilket kan försvåra för de sökande. Till exempel kan det se 
ut som följande. Om kulturförvaltningen söker en ekonomichef kan det innebära att 
tjänsten sorteras under rubriken ledningsarbete. Då en controller söks, då står det 
controller i rubriken, är det en redovisningsekonom som söks kan den hittas under 
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rubriken redovisningsekonom. Stockholms stad arbetar med att få till en enhetlig rubrik 
”ekonomer” så det ska underlätta för sökande att hitta till rätt tjänst. 
 
Detta bekräftar att Stockholms stad inte har någon sammanhållen rekrytering av 
nyutexaminerade ekonomer, vilket kan bidra till att nyutexaminerade ekonomer dels inte 
känner till att kommunen har en egen hemsida med jobbannonser som går att söka. Det 
som framgår av intervjun är att Stockholms stad inte har en aktiv plan för hur de ska 
attrahera nyutexaminerade ekonomer att arbeta i staden. Vilket gör att man kan dra 
slutsatsen att det inte är en brist på ekonomkompetens, utan när ett behov uppstår då 
mättas det av en rekryteringsprocess och i regel verkar det vara enstaka tjänster som 
tillsätts. 
 

5.3.4 Public service motivation i rekryteringsprocessen 

Genom intervjun vill vi ta reda på om Stockholms stad specifikt söker efter ekonomer i 
sina rekryteringar som har ett uttalat intresse för att arbeta i en offentlig verksamhet. Vi 
nämner teorin om Public service motivation för respondenten och frågar om det är något 
de aktivt söker efter i en rekryteringsprocess. Respondenten tror att en sådan här fråga 
kanske löser sig av sig självt som citatet nedan belyser:  
 

”Tror ni inte det löser sig av sig självt att de som verkligen är intresserade och 
verkligen vill jobba i den här kommunala världen, de söker sig hit också?”. (Pia 
Hofmeijer). 

 
 

5.3.5 Den utvecklade ekonomrollen  

 
Då vi berättade om att syftet med intervjun är att ta reda på hur ekonomrollen kan se ut i 
kommunen och hur rekryteringsprocessen ser ut berättar respondenten om projektet som 
bedrivits under de senaste fem åren med att vidareutveckla ekonomrollen. 2007 gjorde 
staden en enkätundersökning bland stadens förvaltningschefer som handlade om vad 
dessa ville få ut av sina ekonomer. Genom enkätundersökningen fick staden fram att 
ekonomerna bör arbeta mer med strategiska ledningsfrågor, analyser och med att vara ett 
stöd för chefer på olika nivåer i organisationen.  
 
Staden gjorde en kartläggning och en inventering av alla stadens ekonomer om vad de 
främst lägger sin tid på. De ville ta reda på hur det såg ut och vad ekonomerna arbetade 
med. Resultatet visade att ungefär 60 procent av tiden lade ekonomerna på 
transaktionshantering och kamerala arbetsuppgifter till exempel fakturahantering och 
stämma av konton. Ungefär 30 procent ägnade ekonomerna åt analys och till att vara ett 
stöd för chefer och bara tio procent ägnades åt strategiska frågor. 
 
Det som kom fram och som bestämdes tillsammans med stadens ekonomichefer var att 
ekonomrollen måste vidareutvecklas. Detta gjordes genom att effektivisera de mest 
kamerala arbetsuppgifterna för att frigöra resurser för att kunna arbeta mer med analyser 
och vara ett stöd till chefer på olika nivåer i organisationen.  Ett sätt som staden gjorde för 
att åstadkomma detta var att inrätta en shared-servicefunktion för att standardisera 
fakturaadministrationen. Respondenter säger att staden har kommit en bit på väg vad 
gäller vidareutvecklingen av ekonomrollen men att det finns mer kvar att göra. 
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Denna förändringsprocess bekräftar en av uppsatsens teser om att ekonomrollen i 
kommunen har utvecklats till att bli mer analytisk på bekostnad av det standardiserade 
redovisningsarbetet. Om det är på grund av teorier från New public management rörelsen 
är svårt att säga, utan det är snarare troligt att flera händelser sammantaget har varit med 
och påverkat så att ekonomrollen inom kommunen har utvecklats till att vara mer 
strategisk och analytisk idag. 
 

5.3.6 Karriär i kommunen 

I den genomförda studentenkäten framkom det att 49.5 procent av de tillfrågade inte tror 
att ett ekonomjobb på en kommun är en bra plats att utvecklas och göra karriär i. 34.5 
procent av studenterna besvarade frågan med varken eller. Detta visar att 84 procent av de 
tillfrågade studenterna är antingen negativa eller neutrala. Vi ställde frågan till 
respondenten om hur karriärvägen ser ut för den nyutexaminerade ekonomen i 
Stockholms stad. Respondenten berättar att det hon tycker vore bra när Stockholms stad 
får in nyutexaminerade ekonomer, det är om dessa kan börja på stadens shared-service 
organisation och få några års grundläggande kunskaper om hur staden är organiserad, hur 
redovisningen och ekonomisystemet fungerar. Sedan kan dessa gå vidare och arbeta som 
redovisningsansvarig eller controller på någon av stadens förvaltningar. 
 
Respondenten berättar att det förekommer att nyanställda ekonomer börjar på stadens 
shared-service funktion för att sedan söka sig vidare i organisationen. Men ekonomer 
rekryteras även direkt av förvaltningarnas/bolagens ekonomifunktioner.  
Exempel på tjänster som ekonomerna kan gå vidare till är som redovisningsansvarig eller 
controller på någon förvaltning . Därefter kan ett alternativ vara att söka sig centralt till 
stadsledningskontoret för att arbeta med hela Stockholms stads ekonomi eller till stadens 
revisionskontor eller till något bolag.  Som respondenten säger: 
 

 ”Som ekonom i Stockholms stad så har man en fantastisk arbetsmarknad… men vi är 
lite dåliga på att marknadsföra oss” (Pia Hofmeijer). 

 
Respondenten berättar att det Stockholm stad gör för att informera studenter om staden 
som arbetsplats är att alltid vara med på Stockholms universitets och Handelshögskolans 
arbetsmarknadsdagar. Intresset brukar vara stort från studenterna. Stockholms stad 
samarbetar även med IKE på Stockholms universitet. Staden och länskommunerna 
genom Kommunförbundet Stockholms Län ger årligen ett bidrag till IKE.  
 
Det som framgår av respondentens svar är att det finns en tanke om hur Stockholms stad 
skulle kunna ta hand om nyutexaminerade ekonomstudenter, det verkar bara inte vara 
något som samordnas centralt utan det är underförstått att nyutexaminerade studenter 
själva ska ta reda på hur stadens ekonomifunktion är organiserad och på så sätt förstå att 
de först bör söka sig till stadens shared-service funktion innan man söker sig till de mer 
verksamhetsnära avdelningarna. Men det framgår också genom respondenten svar att 
Stockholms stad har stora möjligheter att utvecklas och göra en karriär i, men att staden 
inte har lyckats i sitt arbete att förmedla detta till nya potentiella medarbetare. 
 
Forskning har visat (Lievens & Highhouse 2003) att studenter som tidigt exponeras och 
skapar relationer med potentiella arbetsgivare är de arbetsgivare som även gynnas i ett 
senare när den snart färdiga nyutexaminerade studenten påbörjar sin arbetssökande. 
Stockholms stad är med på arbetsmarknadsdagar på Stockholms universitet och 
Handelshögskolan vilket visar att de värdesätter den viktiga tidiga relationen med 
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studenter. I enkätstudien visade det sig att även 87.5 procent av de tillfrågade studenterna 
tyckte att det var viktigt att arbetsgivare är synliga på arbetsmarknadsdagar.  
 

5.3.7  Karriär i privat eller offentlig sektor 

I enkätundersökningen framkom att 53 procent av de tillfrågade ekonomistudenterna inte 
ansåg sig vara lika öppen för att göra karriär som ekonom i offentlig sektor som i privat. 
34 procent av de tillfrågade studenterna ansåg att de var lika öppna för en karriär i 
offentlig sektor som i privat. Då det även framkom i enkätundersökningen att 58.5 
procent av studenterna inte har stor kännedom om hur den kommunala ekonomens arbete 
ser ut så var vi intresserade av att veta vad skillnaden är med att jobba för en offentlig 
verksamhet och för den privata sektorn. Respondenten berättar att mycket är lika det vill 
säga att jobba med redovisningen och boksluten, fakturaadministrationen och 
kostnadseffektivitet är i allt väsentligt detsamma. Men att skillnaden kommer av att 
Stockholms stad är en politiskt styrd organisation vilket naturligtvis är annorlunda mot att 
arbeta i ett privat företag. Stockholms stads uppdrag är att vara till för kommuninvånarna 
i staden och det ger en viss annan dimension till ekonomyrket, för som ekonom är det 
viktigt att förstå verksamheten för att förstå siffrorna. Ekonomer på förvaltningarna måste 
vara nära verksamheten för att kunna stötta chefer på olika nivåer med att göra prognoser 
och bedömningar och analyser.  Som respondenten säger: 
  

”Har [du] ett samhällsintresse, då är det jättekul att jobba i den här kommunala 
världen.” (Pia Hofmeijer). 

 

5.3.8 Lönen 

Genom enkätundersökningen framkom att en majoritet av ekonomistudenter, 54 procent, 
tror att ingångslönen för en ekonom i offentlig sektor är lägre än i privat sektor. 14.5 
procent av de tillfrågade studenterna höll däremot inte med i enkätens påstående att 
ingångslönerna i offentlig sektor är lägre än i privat sektor. Däremot har studenterna rätt i 
att löneutvecklingen för en ekonom är bättre i det privata näringslivet än i den offentliga 
sektorn. 67 procent av de tillfrågade studenterna höll inte med i enkätens påstående att 
löneutvecklingen i offentlig verksamhet är bättre än i privat sektor. 
 
Hur ser det ut för Stockholms stads ekonomer, känner respondenten igen sig i att 
ekonomer över lag skulle vara missnöjda med lönen för att den är lägre än i privat sektor? 
 
Respondenten säger att hon inte tror att det stämmer i så stor utsträckning, utan att 
lönerna för ekonomer i Stockholms stad och särskilt ingångslönerna för nyutexaminerade 
ligger i nivå med fackförbundens rekommendationer. Vad respondenten känner till är det 
inte lägre. I vissa fall tror respondenten att staden till och med kan ligga högre. Vad gäller 
lönenivåerna på de finansiella tjänsterna tror Respondenten att lönerna är 
marknadsmässiga.  
 
Däremot tror respondenten att det kan vara skillnad på ekonomernas löner i Stockholms 
stad jämfört med en mindre kommun, då en ekonomitjänst inom Stockholms stad är ett 
större åtagande och innebär ett större ansvarsområde. Respondenten upplever inte att det 
är ett problem att lönerna skulle vara låga, för om så var fallet då skulle staden uppleva en 
större personalomsättning än den normala omsättningen som finns idag. Respondenten 
tror att de flesta verkar trivas med att arbeta i Stockholms stad och många är som hon 
själv det vill säga stannar gärna kvar många år. 
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Det framgår av respondentens svar att hon inte delar uppfattningen att lönen för 
ekonomer är lägre i Stockholms stad än i den privata sektorn. Enligt Stockholms stads 
och fackförbundet Civilekonomens lönestatistik tjänar en ekonom i kommunen en bra bit 
över 30 000 kronor i månaden vilken kan anses vara en marknadsmässig lön. 
Respondenten kan urskilja att löner för de finansiella ekonomerna är helt 
marknadsmässiga, slutsatsen kan då dras att de finansiella ekonomerna annars inte väljer 
att ta anställning i Stockholms stad och att deras kompetens inte går att avvara. En analys 
av det är att en ekonom utan specialistkompetens ändå kommer att ta anställning i staden 
vilket även betyder att arbetsmarknaden för finansiella ekonomer är bättre, vilket innebär 
att dessa kan vara kräsnare och begära högre och marknadsmässiga löner. 
 
 

6. DISKUSSION 

 
6.1 Koppling mellan empiri och teori 

 
Initialt arbetade vi efter tesen att ekonomrollen inom offentlig sektor har förändrats till 
följd av det teoretiska skiftet som New public management har inneburit samt tidigare 
forskning och studier som gjorts kring ekonomrollen inom offentlig sektor. Detta 
bekräftades vid intervjun med ekonomichefen i Norrtälje kommun och kom att användas 
som förstudie i uppsatsarbetet. Empirin bekräftade teorin och vice versa där, 
ekonomrollen inom offentlig sektor och särskilt kommunal verksamhet tar efter 
managementidéer från den privata sektorn såsom effektivitetstänk och resultatstyrning 
(Hood 1995; Solli 2000; Almqvist 2006). Ekonomistudenters kunskap om skiftet mot en 
företagisering av den offentliga verksamhetens ekonomistyrning torde rimligtvis innebära 
att ekonomistudenter på Stockholms universitet kan se möjligheten till en framtida karriär 
inom kommunen. Man kan sammanfatta det som att vi har velat förklara varför den 
offentliga verksamheten i allmänhet och den kommunala verksamheten i synnerhet inte 
återfinns i diskussionen när framtidsplaner, rekrytering och karriär diskuteras bland snart 
nyutexaminerade ekonomistudenter på Stockholms universitet.  
 

Det finns flera skäl till varför offentlig verksamhet borde vara ett rimligt alternativ att 
söka sitt första ekonomiarbete på. Dels finns en stark forskningstradition på nämnda 
universitets Företagsekonomiska institution om ekonomistyrning i offentlig verksamhet. 
Även Institutet för kommunal ekonomi (IKE) med sitt samarbete med Stockholms stad 
har sitt säte på institutionen. Idén till uppsatsen bygger på personliga iakttagelser om att 
det inte går att skönja ett uttalat intresse för att göra karriär som ekonom i offentlig 
verksamhet, men detta talar inte för att så är fallet på alla Sveriges universitet och 
högskolor. Då studien är begränsad till att studera Stockholms universitets 
ekonomistudenters attityder kan man möjligen se tendenser till attityden mot offentlig 
verksamhet på detta universitet.  
 
En av anledningarna till varför ett ekonomjobb inom kommunal verksamhet inte anses 
lockande kan var för att den historiskt sett har haft starka inslag av redovisningstekniska 
och standardiserade arbetsuppgifter (Bergqvist et al. 2002) vilket möjligen inte lockar 
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studenter med avancerade ekonomistudier. Det är dock svårt att bevisa om detta är en av 
anledningarna till att ekonomyrket i offentlig verksamhet historiskt har haft negativa 
konnotationer.  
 

Vad gäller studenters attityder till offentlig verksamhet i dagsläget anser vi att forskning 
är nödvändig för att öka förståelsen för hur dessa attityder uppkommer och om 
tendenserna skiljer sig från tidigare studier. Det deduktiva angreppssättet i denna studie 
skapade utrymme för att genom den teoretiska referensramen utforma de hypoteser som 
sedan undersökts i empirin. Den teoretiska referensramen kring motivation (Maslow 
1954; Perry et al. 2010), Public service motivation (Perry 1990; Christensen & Wright 
2011) och arbetsgivarimage (Lievens & Highhouse 2003) används för att undersöka 
hypoteserna i syfte att besvara studiens problemställning och därmed bidra till forskning 
inom detta område. Tidigare forskning och studier om den kommunala ekonomrollen 
återfinns framförallt inom den svenska sfären (Bergqvist et al. 2002; Hellström & 
Ramberg 2006).   

Faktorer som personlig utveckling, uppskattning och meningsfulla arbetsuppgifter 
överensstämmer med karaktäristiska drag som återfinns inom offentlig sektor och borde 
innebära att kommunen är en attraktiv arbetsplats. Denna typ av motivationsteori grundar 
sig i ett tidigt forskningsstadium, däribland Maslows behovsteori (1954) men är 
motsägelsefull i förhållande till tidigare studier som gjorts (Högberg 2001). De studier 
mellan privat och offentlig sektor som har gjorts bland ekonomistudenter visar på en 
negativ attityd till den senare (ibid.), vilket även bekräftades till viss del av 
enkätundersökningen som genomfördes i denna studie. Dock hävdar vi att trots den 
negativa tyngd mot offentlig sektor, i jämförelse med den privata som finns, är den 
måhända inte så negativ som tidigare studier visar. Här vill vi reservera oss för att 
tillvägagångssättet i form av metod och forskningsdesign har försökt förhindra att 
respondenterna påverkats av vår vetskap kring den befintliga negativa attityden. 
Problemet som kvarstår är hur de offentliga verksamheterna kommunicerar med 
potentiella framtida arbetstagare som i uppsatsen representeras av ekonomistudenter vid 
Stockholms universitet. Betydelsen av arbetsgivarimage (Lievens & Highhouse 2003) 
visar att det finns ett potentiellt samband mellan kommuners image och studenters attityd 
till vad som är en attraktiv arbetsplats vilket också bekräftas av studiens empiriska 
undersökning .  

 
 
6.2 Resultatdiskussion 

 
Enkätundersökningen har kunnat påvisa att studenterna saknar kännedom om ekonomens 
roll i kommunen. 58.5 procent kunde inte instämma i påståendet att studenterna hade en 
bra bild av hur det ekonomiska arbetet såg ut för en ekonom i kommunen. Studenterna 
var inte heller lika öppna för en karriär i offentlig verksamhet då 53 procent av 
studenterna inte kunde instämma i att de var lika öppna för en karriär inom den offentliga 
verksamheten som för den privata. Däremot framkom att 34 procent av studenterna var 
lika öppna för en karriär i offentlig som i privat sektor. Resterande respondenter hade 
ingen preferens, men detta betyder att det finns en relativt stor andel av respondenter som 
inte gör någon skillnad på en karriär privat eller offentlig regi, vilket är intressant då 54 
procent av respondenterna tror att ingångslönerna är sämre i offentlig verksamhet jämfört 
med privat. Bara 14.5 procent av studenterna har besvarat att enkätens påstående om att 
ingångslönen är lägre i offentlig verksamhet är felaktigt. Framför allt visar detta 
sammantaget att studenter har liten och felaktig information om många relevanta frågor 
kopplade till en anställningsprocess i den kommunala världen.  
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Vad resultatet av undersökningen i denna uppsats säger är att ekonomistudenter säger sig 
vara intresserade av att arbeta verksamhetsnära i samhällsinriktade organisationer, vilket 
bådar gott för kommuner som arbetsgivare. Problemet verkar därför ligga någon 
annanstans. Från USA kommer teorin Public service motivation (Perry 1990) och som 
belyser en individs predisposition att arbeta i den offentliga verksamheten. Genom 
enkätundersökningen formulerades frågor för att hitta de karakteristiska dragen som 
kännetecknar ett högt utslag på public service motivation. Från uppsatsens insamlade 
empiri gick även att se tendenser på att ekonomistudenterna får ett högt utslag på frågorna 
utformade för att mäta detta. Dessutom använder sig studien av en teori som säger att de 
organisationer en student tidigt kommer i kontakt med under studietiden även är de 
verksamheter som senare återfinns i studentens preferenser vid val av första arbetsplats. 
Då Stockholms stad till exempel medverkar på institutionens arbetsmarknadsdagar finns 
goda möjligheter till ett tidigt möte bland dessa nya studenter. Detta sammantaget tyder 
på att ekonomistudenter har de individuella förutsättningarna att ta en anställning i den 
offentliga verksamheten. 
 
Genom motivationsteorier (Perry et al. 2010) menar vi att en ekonomistudent kommer att 
använda sig av jämförelser av både inre och yttre självförverkligande inför valet av en ny 
anställning. Genom intervjun med Stockholm stad ser vi tendenser till att som ekonom i 
en kommun finns möjligheter till de attribut som kännetecknar inre självförverkligande, 
att få utveckla sin kompetens, att få arbeta självständigt och få en stor grad av frihet. 
Däremot ser vi tendenser på genom enkätundersökningen att det yttre 
självförverkligandet, såsom verksamhetens status inte kan uppfyllas, då 67 procent av 
ekonomistudenterna inte kan instämma i påståendet att ett ekonomjobb i kommunal 
verksamhet är förknippat med hög status. Genom sekundärdata (Ramberg & Hellström 
2006) går det att utläsa att uppmärksamhet och belöningar i form av lönepåslag ifrån 
arbetsgivaren inte heller verkar vara vanligt förekommande för ekonomer i kommunal 
verksamhet. Vilket även det tyder på lågt yttre självförverkligande. Det som förefaller 
ligga i kommunens fördel är att det på längre sikt är de inre självförverkligande 
faktorerna som skapar motivation och tillfredställelse för den enskilde ekonomen. Detta 
belyser även den intervjuade respondenten från Stockholms stad som inte ser några 
tendenser på stora personalförflyttningar på grund av ett missnöje i form av lägre lön.  
 
Det finns inget som tyder på att vårt exempel i uppsatsen, Stockholms stad, gör några 
särskilda insatser för att rekrytera den nyutexaminerade ekonomen. Belägget för det är att 
det inte finns någon sammanhållen rekrytering centralt av ekonomer i allmänhet utan 
varje enhet och avdelning ser över sin eget behov av kompetens. Detta kan möjligtvis 
vara skälet till att ekonomistudenter inte ser Stockholms stad som en potentiell framtida 
arbetsgivare. De nyutexaminerade ekonomer som finns i den kommunala verksamheten 
verkar befinna sig i sektorn av andra kanske mer slumpmässiga anledningar, vilket även 
framgick i en tidigare kandidatuppsats (Hermanson & Östlund 2001). Ett skäl till att 
Stockholms stad inte har en sammanhållen rekrytering eller informationskanal gentemot 
intresserade ekonomistudenter kan vara för att det inte finns en så stor efterfrågan av 
nyutexaminerade ekonomer till verksamheten. I en jämförelse med andra kommuner i 
Sverige och kanske framför allt hur statliga myndigheter förhåller sig till 
ekonomistudenter har vi funnit att det är påfallande stor skillnad på hur dessa förhåller sig 
till ekonomistudenter och hur Stockholms stad gör det.  
 
I tidigare studier och litteratur till exempel Bergqvist et als bok från 2002 Det är ju så 
tråååkigt - Sant och falskt om ekonomrollen i kommun utgiven av Sveriges 
kommunförbund, framgår dock problematiken av att få nyutexaminerade ekonomer att 
söka sig till kommunen. Sammantaget finner vi fog för att säga att kommuner ute i landet 
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sannolikt i högre grad är i större behov av den nyutexaminerade ekonomens kompetens 
än huvudstadens. 
 
 
6.3 Forskningsbidrag 

 
Det vi har belyst i denna uppsats är att ekonomistudenterna på den Företagsekonomiska 
institutionen på Stockholms universitet har ett positivt förhållningssätt till att arbeta 
verksamhetsnära. Ekonomistudenterna har ett högt public service motivation värde och 
34 procent av studenterna gör ingen åtskillnad på att göra karriär som ekonom i offentlig 
respektive privat sektor. Majoriteten av studenterna, 67.5 procent, förknippar en 
ekonomitjänst i privat sektor med hög status. Nästan lika många, 67 procent, förknippar 
en ekonomitjänst i kommunen med låg status. Studenterna instämmer i enkätens 
påstående att löneutvecklingen som ekonom i privat sektor är bättre än i offentlig 
verksamhet, men som undersökningen visar och som bekräftar tidigare studier, kommer 
lön inte högst när studenter rankar de viktigaste egenskaperna av ett arbete (Högberg 
2001). 49.5 procent av studenterna håller inte med i påståendet om att en anställning som 
ekonom inom kommunen innebär goda möjligheter att utvecklas och att göra karriär. 
Detta går emot den intervjuade respondenten från Stockholms stad som berättade om de 
många karriärvägar som finns att gå som ekonom i Stockholms stad. Studenterna 
bekräftade även att det är en viktig parameter att de har en tydlig bild av den verksamhet 
de väljer att söka anställning i vilket belyser vikten för Stockholms stad att fortsätta 
arbetet med att synas på universitetens arbetsmarknadsdagar. 
 
Vi ansluter oss till forskningen som visar att ekonomrollen har förändrats till att mer 
efterlikna den ekonomroll som återfinns inom privat sektor. Detta kan beskrivas med 
gemensamma drag såsom resultatansvar, mätning, uppföljning, analys och en mindre 
grad av den kamerala ekonomrollen. Uppsatsens syfte var att undersöka 
ekonomistudenters attityder till kommunen som arbetsplats och vilka faktorer detta beror 
på. Studien avgränsades till att empiriskt undersöka betydelsen av arbetsgivarimage samt 
ett potentiellt samband mellan attityd och kunskap kring den kommunala ekonomrollen. 
Denna studie vill bidra till diskussionen kring vad som genererar attityder och utgår från 
teorier som visar på betydelsen av arbetsgivarimage vid val av framtida arbetsgivare 
(Lievens & Highhouse 2003). Vårt syfte blir att genom denna uppsats bidra till forskning 
som indikerar att det finns andra faktorer än motivation som genererar attityder till 
organisationer. Detta grundar sig i studiens teoretiska ramverk som genererat de 
hypoteser som också har undersökts genom empirisk datainsamling. Resultatet bekräftar 
att det finns en hög grad av Public service motivation bland ekonomistudenterna men en 
övervägande negativ attityd till kommunal verksamhet i jämförelse med privat 
verksamhet. Den inre motivationen är därför inte tillräcklig för att förklara vad som 
genererar attityder och resultatet i denna studie visar på en tendens till samband mellan 
studenters låga kännedom om ekonomrollerna i kommunal verksamhet och med 
kommuners val av kommunikation till ekonomistudenter. Dessutom finns inget som tyder 
på att vårt exempel Stockholms stad har ett behov av att attrahera ekonomistudenter då 
behovet att tillsätta tjänster inte är i en omfattning som kräver specifika insatser från 
kommunens sida. Sammantaget indikerar det att image har en betydelse och påverkar 
synen på organisationer och valet av arbetsgivare. Vad gäller studenters uppfattning om 
organisationers image så bekräftar attitydundersökningen att studenter föredrar att arbeta 
på i en verksamhet de har en tydlig bild av. Då studenter inte har en tydlig bild av 
kommunen som arbetsplats kan en möjlig slutsats bli att studenter inte kommer att söka 
sig till den kommunala verksamheten. 
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6.4 Förslag till vidare forskning 

 

Då denna typ av forskning kring attityder fordrar bidrag från olika företagsekonomiska 
forskningsområden såsom marknadsföringsteori, organisationsteori och redovisningsteori 
ökar graden av komplexitet då forskare generellt sett avgränsar sig till ett specifikt 
område. Tvärvetenskapliga studier i kombination med forskningslitteratur inom det 
samhällsvetenskapliga området som innehåller den politiska aspekten anses vara av 
största vikt för att ytterligare driva forskningen kring offentlig sektor framåt. En komplex 
organisationsform som den kommunala verksamheten är kräver en komplext sammansatt 
forskning där olika områden vägs mot varandra. Som förslag till vidare forskning skulle 
kvalitativa studier med fokusgrupper kunna användas för att ytterligare undersöka och 
skapa en djupare förståelse för vad ekonomistudenter upplever som viktiga faktorer vid 
val av arbetsgivare. Då den Företagsekonomiska institutionen på Stockholms universitet 
har en riktning mot den offentliga verksamheten genom att både Institutet för kommunal 
ekonomi och Akademin för ekonomistyrning i staten finns där, skulle vi rekommendera 
att i anslutning till detta vidare studera om ekonomistudenterna på institutionen över tid 
kommer att utveckla ett större intresse för att arbeta som ekonom i offentlig verksamhet.  
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8. APPENDIX 

8.1 Appendix A 

8.1.1 Enkät 

Attitydundersökning bland ekonomistudenter 
 
Som en del av vår civilekonomuppsats vill vi genomföra en enkätundersökning bland studenter på 

Företagsekonomiska institutionen. Arbetet med vår uppsats görs i samarbete med Institutet för 

Kommunal Ekonomi. Du förblir givetvis anonym och materialet kommer endast att användas för vår 

uppsats. Följ instruktionerna och svara utifrån vad som stämmer bäst in på just dig. 

 

Elizabeth Ocen och Johanna Petell 

 

Bakgrundsinformation 

 

Markera ditt svar med ett kryss  

1. Hur gammal är du? 

 =18-21 år  

= 22-25 år 

= 26-29 år 

= 30-33 år 

= 34 år eller äldre 

    

 2. Kön 

= kvinna 

= man 

 

3. Utbildning och Inriktning:  

 

= Kandidatexamen i ekonomi 

= Masterexamen i ekonomi 

= Civilekonomprogrammet   Inriktning ________________________ 

= Fristående kurser 

 

4. Hur många terminer sammanlagt har du avslutat?  

= 1-2 

= 3-4 

= 5-6 

= 7-8  

= 9 eller fler 
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5. Har du läst eller håller du på att läsa Företagsekonomi II 30p?   

= ja 

= nej 

 

6. Har du någon gång besökt Ekonomernas Dagar? 

= ja 

= nej 

 

 

Kommentera följande påståenden med att sätta ett kryss på det som stämmer bäst in på dig 

 

1. Att som ekonom arbeta verksamhetsnära inom en organisation med samhällsintresse 

tycker jag låter spännande 

= Stämmer inte alls 

= Stämmer inte direkt 

= Varken eller 

= Instämmer delvis  

= Instämmer helt 

     

2. Att verka aktivt för att alla människor har samma medborgerliga rättigheter tycker jag 

är viktigt 
= Stämmer inte alls 

= Stämmer inte direkt 

= Varken eller 

= Instämmer delvis  

= Instämmer helt 

 
3. Ett jobb där jag gör nytta för samhället är viktigare för mig än att tjäna mycket pengar 

= Stämmer inte alls 

= Stämmer inte direkt 

= Varken eller 

= Instämmer delvis  

= Instämmer helt 

 

4. Anställda inom offentlig sektor har högre etik och moral än anställda inom privat 

sektor 

= Stämmer inte alls 

= Stämmer inte direkt 

= Varken eller 

= Instämmer delvis  

= Instämmer helt 
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5. Det är viktigare för mig att trivas på jobbet än att ha en hög lön 

= Stämmer inte alls 

= Stämmer inte direkt 

= Varken eller 

= Instämmer delvis  

= Instämmer helt 

 

    6. Istället för en hög lön kan jag tänka mig förmåner såsom flextid, extra semester och 

kompetensutveckling 

= Stämmer inte alls 

= Stämmer inte direkt 

= Varken eller 

= Instämmer delvis  

= Instämmer helt 

 

7. En anställning som ekonom inom kommunen innebär goda möjligheter för mig att 

utvecklas och göra karriär   

= Stämmer inte alls 

= Stämmer inte direkt 

= Varken eller 

= Instämmer delvis  

= Instämmer helt 

 

 

8. Jag tycker mig ha en bra bild av hur den kommunala ekonomens arbete ser ut  

= Stämmer inte alls 

= Stämmer inte direkt 

= Varken eller 

= Instämmer delvis  

= Instämmer helt 

 

9. Jag är lika öppen för en karriär som ekonom inom privat sektor som inom offentlig  

= Stämmer inte alls 

= Stämmer inte direkt 

= Varken eller 

= Instämmer delvis  

= Instämmer helt 

 

10. Löneutvecklingen för ekonomer i offentlig sektor är bättre än i privat sektor 

= Stämmer inte alls 

= Stämmer inte direkt 

= Varken eller 

= Instämmer delvis  
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= Instämmer helt 

 

11. Att arbeta som ekonom i kommunen är förknippat med hög status 

= Stämmer inte alls 

= Stämmer inte direkt 

= Varken eller 

= Instämmer delvis  

= Instämmer helt 

 

12. Ingångslönen för ekonomer i offentlig sektor är lägre än i privat sektor 

= Stämmer inte alls 

= Stämmer inte direkt 

= Varken eller 

= Instämmer delvis  

= Instämmer helt 

 

 

13. Att arbeta som ekonom inom privat sektor är förknippat med hög status 

= Stämmer inte alls 

= Stämmer inte direkt 

= Varken eller 

= Instämmer delvis  

= Instämmer helt 

 

14. Det är viktigt att arbetsgivare är ute på universiteten och marknadsför sig för att 

attrahera studenter  

= Stämmer inte alls 

= Stämmer inte direkt 

= Varken eller 

= Instämmer delvis  

= Instämmer helt 

 

15. Jag söker helst jobb på företag som jag har en tydlig bild av  

= Stämmer inte alls 

= Stämmer inte direkt 

= Varken eller 

= Instämmer delvis  

= Instämmer helt 

 

16. Det är viktigt för mig att i framtiden ha ett statusfyllt arbete  

= Stämmer inte alls 

= Stämmer inte direkt 

= Varken eller 
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= Instämmer delvis  

= Instämmer helt 

 

17. Att söka Traineeprogram på ett företag är något jag funderat på att göra 

= Stämmer inte alls 

= Stämmer inte direkt 

= Varken eller 

= Instämmer delvis  

= Instämmer helt 

 

Stort tack för din medverkan! 

 

Kommentarer (frivilligt):______________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 
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8.1.2 Sammanställning data 

8.1.2.1 Tabell 1 - Respondenter 

Antal respondenter (n) = 200

41 20,50%
128 64,00%
21 10,50%
8 4,00%
2 1,00%

!!! 200 100,00%

113 56,50%
87 43,50%

200 100,00%

64 31,84%
18 8,96%

105 52,24%
14 6,97%

201 100,00%

28 16,37%
40 23,39%
62 36,26%
30 17,54%
2 1,17%
9 5,26%

171 100,00%

26 13,07%
73 36,68%
62 31,16%
32 16,08%
6 3,02%

199 100,00%

155 77,50%
45 22,50%

200 100,00%

92 46,00%
108 54,00%

200 100,00%

 ja
nej

Svarsfrekvens 
(absoluta tal)Frågeställning

6. Har besökt Ekonomernas 
Dagar?

4. Antal avslutade terminer

Inriktning

 man

3. Utbildning 

1. Ålder

NoteringarTotalt
Svarsfrekvens 

(%)Totalt

Uteblivet svar från respondent 118 som 
hittills avslutat 0 terminer 

1-2
 3-4
 5-6
7-8

 9 eller fler

En del respondenter har angivit två 
inriktningar t.ex. marknadsföring/ 
management eller redovisning/ finans. 
Några respondenter har glömt att ange 
inriktning alternativt saknar inriktning, 
troligtvis p.g.a att dessa antingen är i 
början av sin utbildning alternativt läser 
fristående kurser.

management
redovisning
finansiering

marknadsföring
ekonomi IT

statsvetenskap

Respondenters egenskaper

Respondent 134 läser dubbelexamen
Kandidatexamen i ekonomi
Masterexamen i ekonomi
Civilekonomprogrammet !

Fristående kurser

30-33 år
34 eller äldre

2. Kön

18-21 år

 kvinna

26-29 år
22-25 år

5. Läser/ har läst 
Företagsekonomi II 30p?!!

 ja
 nej
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8.1.2.2 Tabell 2 - Attityd 

Antal respondenter (n) = 200

Stämmer inte alls 64 32,00%
 Stämmer inte direkt 51 25,50%
 Varken eller 53 26,50%
 Instämmer delvis 28 14,00%
Instämmer helt 4 2,00%

200 100,00%

Stämmer inte alls 35 17,50%
Stämmer inte direkt 64 32,00%
Varken eller 69 34,50%
Instämmer delvis 27 13,50%
Instämmer helt 5 2,50%

200 100,00%

Stämmer inte alls 37 18,50%
Stämmer inte direkt 69 34,50%
Varken eller 26 13,00%
Instämmer delvis 36 18,00%
Instämmer helt 32 16,00%

200 100,00%

Stämmer inte alls 61 30,50%
Stämmer inte direkt 73 36,50%
Varken eller 54 27,00%
Instämmer delvis 11 5,50%
Instämmer helt 1 0,50%

200 100,00%

Stämmer inte alls 2 1,00%
Stämmer inte direkt 9 4,50%
Varken eller 54 27,00%
Instämmer delvis 105 52,50%
Instämmer helt 30 15,00%

200 100,00%

Stämmer inte alls 11 5,50%
Stämmer inte direkt 23 11,50%
Varken eller 39 19,50%
Instämmer delvis 96 48,00%
Instämmer helt 31 15,50%

200 100,00%

Varken eller
Ganska viktigt

Viktigt 

Karriär

Karriär

Offentlig sektor

Privat sektor

Låg status
Relativt låg status

Varken eller

Ganska positiv attityd till offentlig sektor
Positiv attityd till offentlig sektor

Negativ attityd till offentlig sektor

Inte alls viktigt
Inte särskilt viktigt

Hög status

Låg status
Relativt låg status

Varken eller

Status

Relativt hög status
Hög status

Ganska negativ attityd till offentlig sektor
Ingen skillnad på privat och offentlig sektor

Negativ attityd till offentlig sektor

Ganska positiv attityd till offentlig sektor
Positiv attityd till offentlig sektor

Frågan har för stor spridning och utesluts då 
författarna I efterhand anser att formuleringen 
gör att den inte är relevant för studiens syfte.

Ganska negativ attityd till offentlig sektor
Ingen skillnad på privat och offentlig sektor

11. Att arbeta som ekonom i kommunen 
är förknippat med hög status

13. Att arbeta som ekonom inom privat 
sektor är förknippat med hög status

16. Det är viktigt för mig att i framtiden 
ha ett statusfyllt arbete 

Relativt hög status

4. Anställda inom offentlig sektor har 
högre etik och moral än anställda i privat 
sektor

9. Jag är lika öppen för en karriär som 
ekonom inom privat sektor som inom 
offentlig 

Studenters attityder till offentlig och privat sektor

Frågeställning
Svarsfrekvens 
(absoluta tal) Totalt

Svarsfrekvens 
(%) Totalt Noteringar

7. En anställning som ekonom inom 
kommunen innebär goda möjligheter för 
mig att utvecklas och göra karriär  
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8.1.2.3 Tabell 3 - Kunskap 

Antal respondenter (n) = 200

Stämmer inte alls 35 17,50%
Stämmer inte direkt 64 32,00%
Varken eller 69 34,50%
Instämmer delvis 27 13,50%
Instämmer helt 5 2,50%

200 100,00%

Stämmer inte alls 41 20,50%
Stämmer inte direkt 76 38,00%
Varken eller 34 17,00%
Instämmer delvis 44 22,00%
Instämmer helt 5 2,50%

200 100,00%

Stämmer inte alls 76 38,00%
Stämmer inte direkt 58 29,00%
Varken eller 48 24,00%
Instämmer delvis 15 7,50%
Instämmer helt 3 1,50%

200 100,00%

Stämmer inte alls 11 5,50%
Stämmer inte direkt 18 9,00%
Varken eller 63 31,50%
Instämmer delvis 66 33,00%
Instämmer helt 42 21,00%

200 100,00%

Ganska dålig kunskap
Dålig kunskap

Varken eller
Ganska bra kunskap

Dålig kunskap

Bra kunskap

Bra kunskap

Bra kunskap

Bra kunskap

Ganska bra kunskap

Dålig kunskap
Ganska dålig kunskap

Dålig kunskap
Ganska dålig kunskap

Varken eller
Ganska bra kunskap

Ganska bra kunskap
Bra kunskap

Dålig kunskap
Ganska dålig kunskap

Studenters kunskap kring offentlig sektor

Frågeställning
Svarsfrekvens 
(absoluta tal) Totalt

Svarsfrekvens 
(%) Totalt Noteringar

7. En anställning som ekonom inom 
kommunen innebär goda möjligheter för 
mig att utvecklas och göra karriär  

8. Jag tycker mig ha en bra bild av hur 
den kommunala ekonomens arbete ser ut 

10. Löneutvecklingen för ekonomer i 
offentlig sektor är bättre än i privat 
sektor

12. Ingångslönen för ekonomer i offentlig 
sektor är lägre än i privat sektor
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8.1.2.4 Tabell 4 – Public Service Motivation 

Antal respondenter (n) = 200

1 0,50%
13 6,50%
51 25,50%
88 44,00%
47 23,50%

!!!! 200 100,00%

 Stämmer inte alls 4 2,00%
 Stämmer inte direkt 15 7,50%
 Varken eller 30 15,00%
 Instämmer delvis 59 29,50%
 Instämmer helt 92 46,00%

200 100,00%

Stämmer inte alls 20 10,00%
Stämmer inte direkt 55 27,50%
 Varken eller 44 22,00%
Instämmer delvis 64 32,00%
 Instämmer helt 17 8,50%

200 100,00%

Stämmer inte alls 6 3,00%
Stämmer inte direkt 10 5,00%
Varken eller 17 8,50%
Instämmer delvis 104 52,00%
Instämmer helt 63 31,50%

200 100,00%

Stämmer inte alls 3 1,50%
Stämmer inte direkt 22 11,00%
Varken eller 21 10,50%
Instämmer delvis 111 55,50%
Instämmer helt 43 21,50%

200 100,00%
Högt PSM-värde

Relativt lågt PSM-värde

Relativt högt PSM-värde

Relativt högt PSM-värde

Relativt lågt PSM-värde

Lågt PSM-värde
Relativt lågt PSM-värde

Relativt högt PSM-värde
Högt PSM-värde

Lågt PSM-värde

Medel

Medel
Relativt högt PSM-värde

Instämmer delvis
Instämmer helt

5. Det är viktigare för mig att trivas på 
jobbet än att ha en hög lön

6. Istället för en hög lön kan jag tänka 
mig förmåner som flextid, extra semester 
och kompetensutveckling

2. Att verka aktivt för att alla människor 
har samma medborgerliga rättigheter 
tycker jag är viktigt

3. Ett jobb där jag gör nytta för samhället 
är viktigare för mig än att tjäna mycket 
pengar

Högt PSM-värde

 1. Att som ekonom arbeta 
verksamhetsnära inom en organisation 
med samhällsintresse tycker jag låter 
spännande

Stämmer inte alls
 Stämmer inte direkt

Varken eller

PSM (Public Service Motivation)

Frågeställning
Svarsfrekvens 
(absoluta tal) Totalt

Svarsfrekvens 
(%) Totalt Noteringar

Högt PSM-värde

Relativt lågt PSM-värde

Högt PSM-värde

Lågt PSM-värde

Lågt PSM-värde

Medel
Relativt lågt PSM-värde

Lågt PSM-värde

Medel
Relativt högt PSM-värde

Medel
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8.1.2.5 Tabell 5 – Arbetsgivarimage/ Employer branding 

Antal respondenter (n) = 200

Stämmer inte alls 4 2,00% Inte viktigt
Stämmer inte direkt 8 4,00% Inte särskilt viktigt
Varken eller 13 6,50% Har ingen betydelse
Instämmer delvis 90 45,00% Ganska viktigt
Instämmer helt 85 42,50% Viktigt

200 100,00%

Stämmer inte alls 2 1,00% Inte viktigt
Stämmer inte direkt 7 3,50% Inte särskilt viktigt
Varken eller 18 9,00% Har ingen betydelse
Instämmer delvis 108 54,00% Ganska viktigt
Instämmer helt 65 32,50% Viktigt

200 100,00%

Stämmer inte alls 12 6,00%
Stämmer inte direkt 15 7,50%
Varken eller 37 18,50%
Instämmer delvis 68 34,00%
Instämmer helt 68 34,00%

200 100,00%

14. Det är viktigt att arbetsgivare är ute 
på universiteten och marknadsför sig för 
att attrahera studenter 

15. Jag söker helst jobb på företag som 
jag har en tydlig bild av 

17. Att söka ett Traineeprogram är något 
jag funderar på att göra

Betydelsen av arbetsgivarimage och employer branding

Frågeställning
Svarsfrekvens 
(absoluta tal) Totalt

Svarsfrekvens 
(%) Totalt Noteringar

 

 

8.1.3 Diagram  

8.1.3.1 Diagram 1 - Könsfördelning 

 

 
Figur 1a. Diagrammet förställer könsfördelningen på de studenter som besvarade enkäten. 
Av 200 studenter var 113 kvinnor och 87 män.  

 
Enkätundersökningen genomfördes genom att vi tog personlig kontakt med studenter som 
befanns sig inom företagsekonomiska institutionens område. I majoriteten av fallen satt 
respondenterna ned i små arbetsgrupper i varierande storlek. Urvalet bestod av 
majoriteten av de studenter som befanns sig vid läseplatser på institutionen och i 
tillhörande caféet. Urvalet är således de studenter som befanns sig under de fyra dagar då 
vi genomförde enkätstudien. Att urvalet har en övervikt på kvinnliga respondenter kan 
komma av att de studenter som avböjde att medverka var till största del manliga 
studenter. Men detta är en ren iakttagelse under enkätutdelningen. 
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8.1.3.2 Diagram 2 - Åldersfördelning 

 

 
Figur 2a. Digrammet föreställer åldersfördelningen av respondenterna som tog del av 
enkätundersökningen. 

 
Det är en stor övervikt av respondenterna, 128 personer, i undersökningen som är mellan 
22 och 25 år gamla. Detta kan beskrivas som relativt ungt då majoriteten av 
respondenterna har kommit långt i sina studier. 167 respondenter hade avslutat mer än 3 
till fyra terminer. 
 
 

 8.1.3.3 Diagram 3 - Utbildning 

 

  
Figur 3a. Diagrammet föreställer fördelningen av nivån på de utbildningar som studenterna 
läser.  

 

Av 200 studenter läste 53 procent av respondenterna på Civilekonomprogrammet, 32 
procent av respondenterna läste till en kandidatexamen, 9 procent av respondenterna läste 
till en masterexamen och 7 procent av respondenterna läste fristående kurser.  
 

 

8.1.3.4 Diagram 4 – Avslutade terminer 
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Figur 4a. Diagrammet föreställer fördelningen av respondenternas avslutade terminer 

 

Figur 4a visar att majoriteten av respondenterna, 73 stycken hade avslutat 3 eller 4 
terminer.  
 

 

8.1.3.5 Diagram 5 - Läst företagsekonomi II  

 

 
Figur 5a. Diagrammet föreställer respondenternas svar på frågan om de läst 
Företagsekonomi II 30p. Figuren visar en stor övervikt på att respondenterna avslutat eller 
håller på att läsa kursen Företagsekonomi II 30p. 

 
Majoriteten av respondenterna har kommit relativt långt i studierna. Majoriteten av 
respondenterna, 73 stycken har avslutat tre eller fyra terminer. Tätt därefter återfinns de 
studenter som har kommit ännu längre i sina studier, 62 respondenter hade avslutat fem 
till sex terminer. Majoriteten av alla respondenter, 105 stycken, läste på 
Civilekonomprogrammet där det även är obligatoriskt att läsa företagsekonomi II 30p. 
Enkäten visade också stort utslag på att ha läst nämnda utbildning då en stor majoritet, 
155 studenter av 200 hade läst den kursen. Skälet till att detta är viktigt för vår studie är 
för att i den kursen introduceras begreppet New Public Management för första gången. 
Då enkäten är utformad efter att hitta attityder till offentlig verksamhet baserad på det 
som studenter känner till om styrning i offentlig verksamhet är det av vikt att veta att de 
respondenter som har besvarat enkäten har en kännedom om ämnet, om än på ett ytligt 
plan. 
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8.1.3.6 Diagram 6 – Utbildningsinriktning 

 
 
Figur 6a. Diagrammet visar fördelningen av studieinriktning av respondenterna och 
ekonomistudenter som läste ett ekonomiprogram med en finansiell inriktning är i majoritet.  
 
Förklaringen till att respondenter med finansiering som inriktning och huvudämne är i 
klar majoritet i undersökningen är att på grund av att urvalet av respondenter är baserat på 
ett bekvämlighetsurval. Detta resulterar i en övervikt av svar från respondenter med 
inriktning finansiering då dessa utgjorde majoriteten av ekonomistudenter på plats under 
enkätundersökningstillfället. Men då majoriteten av alla respondenter har läst tre till fyra 
terminer betyder i praktiken att de allra flesta studenter har läst identiska kurser då den 
fördjupade delen av utbildningen startar först termin fem och sex. 
 

8.2 Appendix B 

8.2.1 Intervjuguide Stockholms Stad 

Intervju med Pia Hofmeijer, biträdande avdelningschef på Stadsledningskontorets finansavdelning, 

Stockholms stadshus 9 november 2011. 

 

– Finns det ett befintligt rekryteringsbehov inom kommunen? 

– Vilken typ av ekonom eftersöker ni vid rekryteringsbehov? 

– Vilken image vill ni förmedla till studenter? 

– Hur skulle du beskriva skillnaden mellan att arbeta inom kommunal sektor jämfört med att arbeta inom 

privat sektor? 

– Vilka karriärmöjligheter finns det inom Stockholms stad? 

– Är det en fördel att studenter läser teorier kring NPM och utvecklingen inom offentlig sektor vid en 

potentiell rekrytering en nyexaminerad ekonomistudent? 

– Rekryterar ni ekonomer från den privata sektorn och märker du i sådana fall någon skillnad på dessa? 

– Anser du att man återfinner en viss typ av personlighetsdrag bland ekonomer som är anställda inom 

kommunen? Karaktäristiska drag som är en slags gemensam nämnare? 

– Hur skulle du beskriva möjligheten till att nätverka mellan professioner inom organisationen? 

– Vad har Pia Hofmeijer själv för bakgrund i Stockholms stad? 
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