
Goda utvecklingsmöjligheter är viktigast 
vid valet av arbetsgivare för ekonomer i 
början av sin karriär. Det uppger Acade-
mic Work som för andra året genomfört 
undersökningen YPAI* (Young Professi-
onal Attraction Index) tillsammans med 
TNS Sifo. Där mäter man vad som lockar 
personer i början av sin karriär till en ar-
betsgivare. Vid förra årets undersökning 
låg en bra chef och bra ledarskap i topp.

– Det är väldigt små skillnader i årets 
undersökning om man ser på procent- 
satserna. I år ligger goda utvecklings-
möjligheter på första plats. Men vi 
utläser av svaren i årets undersökning att 
en god chef och ledare är grundläggande 
för att du ska kunna ha bra utvecklings-
möjligheter. Även nummer två på listan, 
trevliga kollegor och bra stämning, är 
oavhängigt ett bra ledarskap. Är inte 
ledaren bra finns således varken num-
mer ett eller två på listan, säger Svante 
Randlert, business and people advisor  
på Academic Work. 

Stimulans viktigast 
I undersökningen har ekonomer i början 
av sin karriär svarat på vad de tycker är 
viktigast när de väljer arbetsgivare.  
Möjlighet till utveckling och stimulans  
är gemensamt för de tio viktigaste 
punkterna på Academic Works lista i år 
där förutom utveckling även utmanande 
arbetsuppgifter, bra arbetsmiljö, eget  
ansvar och trygga arbetsvillkor finns 
bland de tio viktigaste punkterna. 

Ekonomer skiljer sig åt från övriga 
akademiker i frågan om trygga arbets-
villkor. Enligt undersökningen så värde-
sätter ekonomer till mycket lägre grad 

bra arbetsmiljö och trygga anställnings-
villkor än personer från övriga studiein-
riktningar.  
Vad beror det på?

– Sannolikt på att 
det just nu är arbets-
tagarnas marknad. 
Många startar eget 
eller har flera jobb- 
erbjudanden att 
välja mellan. Då 
de sökande har 
flera alternativ att 
välja mellan blir flexibla arbetstider och 
närhet till arbetsplatsen viktigare. För 
arbetsgivarna är det viktigt att svara 
upp emot detta, att vara attraktiv för att 
klara tillväxt och utveckling. Missar de 
att rekrytera talangerna så tappar de i 
konkurrenskraft, säger  
Svante Randlert. 

Det skilde sig dock åt i svaren mellan 
de som fortfarande studerade och de 
som jobbat några år, där studenterna  
i högre grad värdesätter utveckling och 
lön. De som jobbat några år tycker det  
är viktigare med kollegor och ledarskap.

– I årets undersökning blir det tydligt 
att kulturen i form av trevliga arbets-
kollegor och bra stämning har blivit 
viktigare. Detta beror på att målgruppen 
i dag arbetar för att leva, snarare än 
att de lever för att arbeta. Det är då än 
viktigare att kulturen på arbetsplatsen är 
något de kan och vill stå för, säger Svante 
Randlert.

* Young Professional Attraction Index (YPAI) är  
Academic Works studie på vad unga akademiker  
attraheras av bland arbetsgivare. Över 7000 personer 
deltog i den svenska delen av studien år 2016, varav  
1 710 ekonomer.onomi.
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Topp tre för unga kvinnor:
1. Trevliga arbetskollegor 
och bra stämning
2. Bra chef / ledarskap
3. Goda utvecklingsmöj-
ligheter

Topp tre för unga män:
1. Goda utvecklingsmöj-
ligheter
2. Bra lön och förmåner
3. Trevliga arbetskollegor 
och bra stämning

Topp tre för etablerade  
på arbetsmarknaden:
1. Trevliga arbetskollegor 
och bra stämning
2. Bra chef / ledarskap
3. Bra lön / förmåner

De 10 viktigaste faktorer-
na som ekonomer i början 
av sin karriär valde vid 
frågan ”Vad är viktigast 
när du väljer en arbets- 
givare?” 
1. Goda utvecklingsmöjlig-
heter 61 % 

2. Trevliga arbetskollegor 
och bra stämning 56 % 
3. Bra lön och förmåner 
54 % 
4. Bra chef/ledarskap 51 % 
5. Utmanande arbetsupp-
gifter 44 % 
6. Bra arbetsmiljö 36 % 
7. Eget ansvar/egna beslut 
31 % 
8. Trygga arbetsvillkor 
30 % 
9. Flexibel arbetstid 27 % 
10. Geografiskt läge/när-
het till hemmet 25 % 

Goda  
utvecklings- 
möjligheter  
lockar mest
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Katarina Roddar, personaldirektör, PwC 
Sverige

Vi har en rekryteringsprocess som ger 
varje kandidat lika möjlighet att visa sin 
potential. Alla kandidater gör samma pro-
blemlösningstest och personlighetskart-
läggning innan vi tittar på meriter i form 
av CV, betyg eller Linkedin-profil. På så sätt 
hoppas vi att alla känner att de fått lika möj-
lighet och att de bedöms rättvist. 

Vi försöker ha en så snabb återkoppling 
som möjligt så att inte våra kandidater ska 
behöva vänta längre än vad processen krä-
ver. Varje kandidat som vi träffar person- 
ligen ska känna att de får med sig något 
från rekryteringsprocessen, därför ger vi 
alltid personlig återkoppling på varför vi 
väljer att inte gå vidare. 

Vi bygger vårt varumärke under en 
lång tid genom att vara närvarande under 
studenternas utbildning. Vi bidrar ge-
nom gästföreläsningar, utbildningsdagar,  
case-lösningar och erbjuder många möj-
ligheter till samtal med våra medarbetare. 
På så sätt får studenterna en djupare bild 
av PwC så att ett nej-tack i en rekrytering 
inte behöver innebära att en anställning på 
PwC är utesluten för all framtid.

Henrik Wremp, HR-specialist Ikea Sverige.
Det är onekligen så att medarbetarna är 

de bästa ambassadörerna för Ikea – om de 
trivs och är entusiastiska över sin arbets-
givare så skapar det ringar på vattnet. Inte 
bara mot potentiella framtida medarbeta-
re, utan glada och nöjda medarbetare gene-
rerar också glada och nöjda kunder, vilket 
är bra ur ett strikt affärsmässigt perspektiv. 
Så enkelt är det. 

På många andra stora bolag sätter man 
ett par värderingsord på väggen och sedan 
händer det inte så mycket mer, så är det 
inte här. När vi rekryterar letar vi efter 
människor som delar våra värderingar. 

Kompetens kan vi tillföra; vi är mer intres-
serade av vem du är än av vad du har gjort.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Anna Collin, head of employer branding and 
talent sourcing, SEB. 

När vi söker kandidater till vårt trai-
nee-program ser vi till att skapa ett flertal 
olika typer av aktiviteter som synliggör 
SEB mot de potentiella kandidater vi sö-
ker. Det kan exempelvis vara ”rundabord-
samtal” där vi i dialogform diskuterar SEB 
som arbetsgivare och själva programmet 
men också kultur, utvecklingsmöjligheter 
och de förväntningar vi har på våra med-
arbetare.

I våra rekryteringsprocesser bemöter 
vi efter bästa förmåga alla sökande på ett 
personligt sätt. Ibland förekommer det 
även att vi ställer urvalsfrågor som ett led 
i ansökningsprocessen. Det guidar den sö-
kande till att fråga sig själv om det är till 
”rätt företag och tjänst” man söker, så att 
vi kalibrerar förväntningarna mellan den 
sökande och den faktiska rollen.

I de fall vi har många starka slutkandida-
ter försöker vi även att ta tillvara ”tvåorna” 
för att se om de passar in i någon annan 
pågående rekryteringsprocess. CE

 
De tre företagen är utvalda utefter resultatet i Acade-
mic Works undersökning YPAI.

Så hanterar toppföretagen talangerna

De 10 viktigaste faktorerna vid val av arbetsgivare för ekonomer  
i början av sin karriär:  

När ett företag söker nya kollegor är det 
vanligt förekommande att sökande känner 
sig dåligt behandlade efter genomgånget 
intervjuförfarande. Men att skaffa sig am-
bassadörer för sitt företags varumärke blir 

allt viktigare, så kallad employer branding. 
Så hur lyckas man då att inte efterlämna en 
fadd smak hos de kandidater som obönhör-
ligen väljs bort? Vi har tagit pulsen på de 
som är mest attraktiva inom sektorer som 

unga ekonomer ofta söker sig till. Här är de-
ras bästa tips på hur de ger en positiv bild 
av sina varumärken till de som söker jobb 
– även om personerna sållas bort i rekryte-
ringsprocessen.
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PwC, Ikea och SEB hamnar i topp om unga 
akademiker ska välja vilken arbetsgivare de 
helst vill få anställning hos inom populära 
branscher för ekonomer. Men vad är det då 
som lockar? Civilekonomen har tagit reda 
på det.

För att lyckas locka till sig unga talanger 
behöver företagen tillvarata medarbetar-
nas kompetens. Academic Work har i sin 
årliga undersökning YPAI (Young Profes-
sionals Attraction Index) också skapat ett 
attraktivitetsindex bland de 100 hetaste 
arbetsgivarna. Där listas de företag som 
de svarande haft ”top of mind”, alltså där 
de tillfrågade själva valt att namnge före-
tag utan att Academic Work angett några 
företagsnamn att ta ställning till. 

Resultaten visar att PwC toppar revi-
sionsbranschen, SEB toppar för bank- 
sektorn och Ikea ligger i topp för retail. 
Men vad är det då som gör dessa arbets-
givare så attraktiva? Gemensamt för dessa 
tre är att de själva säger att de tar tillvara 
individuella kompetenser, uppmuntrar 
samverkan och har ett mått av entrepre-
nörsanda.

Katarina Roddar, personaldirektör på 
Pricewaterhouse Coopers, PwC Sverige, 
säger att hos dem kan en medarbetare 
jobba hela livet och ändå vara i ständig 
utveckling.

– Om du väljer PwC som arbetsgivare 
innebär det att du har alla möjligheter att 

bygga en värdefull grund för en fortsatt 
framgångsrik karriär, oavsett om du stan-
nar inom PwC under hela din karriär el-
ler väljer att prova en annan arbetsgivare. 
Varje medarbetare får mycket ansvar och 
förtroende. Som medarbetare inom PwC 
behöver du inte byta arbetsgivare för att ta 
nästa steg i karriären. Många som slutar på 
PwC väljer också att komma tillbaka efter 
en tid, säger hon.

Hon tror också att det täta samarbete 
som kollegorna har gör PwC till en attrak-
tiv arbetsgivare:

– Vi har en lärande miljö och delar gärna 
med oss av kunskaper. Närheten till erfar-
na kollegor och tät feedback gör att varje 
individ kan ha en snabb utveckling och 
våra medarbetarundersökningar visar att 
medarbetarna är särskilt nöjda med kom-
petensutvecklingen och samverkan med 
sina kollegor, säger Katarina Roddar.

Ikea hett hos alla akademiker
En av de kanske lite mer otippade arbets-
givarna ur ekonomsynpunkt är varuhusjät-
ten Ikea. Men faktum är att Ikea toppar 
listan för de akademiker som vill till de-
taljhandeln. Möbeljätten ligger också på 
en tredjeplats när Academic Work mätt 
ekonomers och samtliga akademikers 
önskearbetsgivare totalt sett.

Vad är det med Ikea som gör att ni är 
så attraktiva som arbetsgivare för aka-
demiker?

– Vi ser varje person 
som en talang och varje 
individuell medarbeta-
re bidrar till företagets 
tillväxt. Sanningen är att 
medarbetarna är Ikeas 
största tillgång och vi har 
en bra kultur i att vårda 
denna tillgång. Vi söker 
jordnära, ärliga och po-
sitiva människor som vi 
sedan erbjuder möjlig-
heten att växa, både på 
ett personligt och ett 
yrkesmässigt plan, säger 
Henrik Wremp, HR-spe-
cialist på Ikea Sverige.

SEB toppar bank-
sektorn
Även SEB är en dröm- 
arbetsgivare för många. 
Bland de akademiker 
som vill söka sig till banksektorn ligger 
SEB på första plats.

– Vi erbjuder spännande roller och ut-
vecklingsmöjligheter inom en rad olika  
affärsområden, vi finns i ett 20-tal länder 
och har ett stort fokus på entreprenörskap 
och samhällsengagemang. Dessutom har 
vi en inspirerande vd i Annika Falkengren, 
säger Anna Collin, head of employer bran-
ding and talent sourcing, på SEB.

 SOFIA CALLIUS

Det här lockas 
    talangerna av

Topplistan för 
akademiker inom 
sektor: 
 
Bank 
1. SEB 
2. Handelsbanken 
3. Danske Bank
 
Revision 
1. PwC 
2. KPMG 
3. Grant Thornton

Retail 
1. Ikea 
2. Coca Cola 
3. Ica

Totalt 
1. Google 
2. Tesla 
3. Ikea
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