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Förord 
 
Vi vill tacka IT-företaget och vår kontaktperson för ett bra mottagande och för att vi fått 
möjligheten att genomföra vår undersökning hos dem. Vi vill även tacka intervjupersonerna 
för att de tog sig tid att ställa upp och för visat engagemang.  
 
Slutligen vill vi sända ett stort tack till vår handledare Gunnar Aronsson för allt stöd och hjälp 
under arbetets gång.
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ATTRAHERA OCH BEHÅLLA UNG PERSONAL 
 – En fallstudie av unga medarbetare i IT-branschen 

 
Malin Lööf och Anna Thorslund 

 
Efterfrågan på arbetskraft har ökat inom IT-branschen samtidigt som den 
svenska arbetsmarknaden står inför en generationsväxling. Därav har 
konkurrensen om arbetskraften ökat och det har blivit viktigare för 
arbetsgivarna att arbeta mer fokuserat med att attrahera och behålla unga 
medarbetare. Syftet med denna studie är därför att undersöka vad unga som 
redan arbetar på ett IT-företag anser är viktigt, både för att attrahera och 
behålla unga framtida medarbetare. Detta gjordes genom en fallstudie och 
tio djupintervjuer genomfördes med unga medarbetare på företaget. Detta 
har resulterat i ett utkast till en modell som visar vilka aspekter som är 
viktiga för att attrahera och behålla unga medarbetare. Vidare i modellen 
beskrivs förhållandena mellan dessa aspekter och när dessa är viktiga för 
unga medarbetare. Den främsta aspekten både ur behålla- och 
attraheraperspektivet visade sig vara utveckling. De psykologiska teorier 
och begrepp som appliceras på modellen är commitment, psykologiska 
kontrakt, employer attractiveness, employer branding samt diverse strategier 
för att attrahera och behålla personal.   

 
Efterfrågan inom IT-branschen på systemvetare, programmerare, datatekniker och 
servicetekniker har ökat sedan 2005. Antalet lediga jobb inom datayrken har flerdubblats och 
sysselsättningsgraden har ökat och bedöms fortsätta öka under 2008 men inte i samma takt 
som tidigare. Detta beror enligt Arbetsförmedlingen i huvudsak på en svagare konjunktur som 
minskar anställningsbehovet samt att alltför få personer utbildas inom dessa yrken vilket 
medför en brist på arbetskraft (Andersson et al., 2008). 
 
Mellan år 2000 och 2006 minskade antalet förstahandsansökningar till utbildningar inom 
datayrken med 70 procent och antalet antagna minskade med 50 procent.  Mot denna 
bakgrund bedömer Arbetsförmedlingen läget inom datayrkena som mycket oroväckande och 
menar att en brist på arbetskraft kommer att finnas på lång sikt (Andersson et al., 2008). 
 
Generellt innebär brist på arbetskraft svårigheter att finna lämpliga kandidater. Detta medför 
en ökad konkurrens mellan företag om att attrahera arbetssökande samt att behålla befintlig 
personal. I synnerhet inom IT-branschen där det finns en brist på arbetskraft blir dessa frågor 
särskilt angelägna.  
 
Arbetslivet har förändrats och karaktäriseras av slimmade organisationer och downsizing 
vilket ställer krav på individen att vara flexibel och föränderlig. Denna flexibilitet handlar för 
individen exempelvis om att kunna byta arbetsuppgifter, utveckla nya kompetenser, arbeta 
övertid när det fordras, arbeta på olika platser samt i vissa fall vara beredd att avsluta sin 
anställning. En annan del av flexibiliteten som präglar arbetslivet är att det blivit allt vanligare 
med tidsbegränsade anställningsformer som exempelvis timanställningar, 
projektanställningar, provanställningar, vikariat och behovsanställningar. På ett företag och på 
en och samma avdelning kan det alltså finnas medarbetare med helt olika anställningskontrakt 
och därmed olika förutsättningar (Allvin et al., 2006).  
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Det pågår även en förändring av det så kallade psykologiska kontraktet och de förväntningar 
som arbetstagare och arbetsgivare har på varandra. I det mer traditionella psykologiska 
kontraktet handlade förväntningarna om att arbetsgivaren skulle ge arbetstagaren 
arbetstrygghet i utbyte mot lojalitet. I det nya kontraktet handlar förväntningarna om att 
arbetstagaren förväntar sig anställningsbarhet och arbetsgivaren förväntar sig i gengäld den 
flexibilitet som nämndes ovan (Hiltorp, 1995; Robinson, Kraatz & Rousseau 1994; Robinson, 
1996; Herriot & Stickland, 1996; Guest & Conway, 2000 refererat i De Cueyper et al., 2005).    
 
Det är de yngre som står för en stor del av rörligheten på arbetsmarknaden och nerskärningar, 
effektiviseringar och downsizing bidrar till ytterligare rörlighet och då i synnerhet bland unga 
medarbetare. Tidigare kunde en anställd stanna på ett och samma företag genom hela 
karriären men idag byter människor i större utsträckning arbetsgivare. Anställda som upplever 
att de inte utvecklas och trivs, byter arbetsgivare om ett bättre erbjudande ges. Rodriguez 
(2008) som har studerat detta i USA påvisade att det idag har blivit mer accepterat att vara 
mindre lojal mot sin arbetsgivare och att byta företag, den såkallade ”free agent” mentaliteten 
(Rodriguez, 2008). Det är främst unga personer eller såkallade ”new age employees” som 
delar den här mentaliteten, bland annat på grund av att unga i större utsträckning än äldre 
speglas av det arbetsliv som beskrivits ovan (Mir el al., 2002). Överrörlighet och minskande 
lojalitet kan bli problematiskt eftersom företag i växande grad är beroende av kompetensen 
som anställda besitter. Följaktligen måste företag idag i större utsträckning fokusera på hur de 
kan arbeta för att attrahera och behålla personal. Detta kommer att behandlas i denna uppsats.  
  
Attrahera 
För att belysa aspekten att attrahera unga medarbetare presenteras ett antal begrepp och 
forskning som är relevant på området. Detta innefattar dels strategier så som Howitz, Heng 
och Quazi (2003) forskning och Employer Branding samt mer specifika aspekter som 
Berthon, Ewing och Hah (2005) och Turban och Keon (1993) funnit attraktiva för unga 
personer.  
 
Employer branding är ett relativt nytt begrepp och handlar om hur företag kan arbeta med att 
attrahera och behålla personal. Employer branding definieras utifrån vad ett företag satsar på 
att kommunicera till befintlig och potentiell personal att företaget är en attraktiv plats att 
arbeta på (Lloyd, 2002 refererat i Berthon et al., s 153). Detta innebär att det inte räcker med 
att företagen marknadsför sig externt mot kunder utan de bör även marknadsföra sig internt 
för att vara attraktiva för sina medarbetare. Sartain (2005) menar att det handlar om att bygga 
upp en stark marknadsföring kring företaget som en bra arbetsplats på samma sätt som 
företaget bygger upp en stark marknadsföring kring den produkt som företaget säljer. Det 
budskap som förmedlas ut mot omgivningen ska fungera både mot potentiella och befintliga 
kunder och personal. För att företagets employer branding ska fungera effektivt bör budskapet 
skapa en emotionell tillhörighet till företaget vilket i förlängningen skapar ett commitment till 
företaget. Employer branding skulle därmed kunna användas för att behålla personal. 
Employer branding ur aspekten att attrahera personal handlar om att få människor att se 
företaget som en potentiell, bra arbetsgivare. Sartain drar slutsatsen att employer branding är 
det starkaste verktyget som finns inom HR. Hon anser att intern marknadsföring kan ses som 
ett organisatoriskt smörjmedel som gör att delarna i organisationen fungerar smidigt 
tillsammans. Det för samman HR-agendan med den övriga affärsverksamheten eftersom 
företaget arbetar med att förmedla samma värde och budskap både internt och externt 
(Sartain, 2005).   
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Nära besläktat med employer branding är begreppet employer attractiveness som är de 
förmåner som en potentiell medarbetare ser med att arbeta för en specifik organisation 
(Berthon et al., 2005, s 156). Berthon et al. identifierade i sin studie fem faktorer som de 
menade var viktiga i bedömningen av hur attraktiv en arbetsgivare är. Dessa faktorer var 
intressevärde, socialt värde, ekonomiskt värde, utvecklingsvärde och tillämpningsvärde 
(Berthon et al., 2005). 
 
Berthon et al:s undersökning utfördes först genom en induktiv studie och sedan genom en 
deduktiv studie. Datainsamlingsmetoden i den induktiva studien bestod av fem fokusgrupper. 
Undersökningsdeltagarna var studenter som inom ett halvår skulle ta examen och därmed var 
på väg ut i arbetslivet. I fokusgrupperna tillfrågades deltagarna om vilka arbetsgivare de helst 
skulle vilja respektive inte skulle vilja arbeta för och varför. Vidare tillfrågades 
undersökningsdeltagarna om hur de gick tillväga när de sökte jobb. Utifrån det insamlade 
datamaterialet identifierade forskarna 32 items som sedan komprimerades till 25 items på 
Employer attractiveness scale. Sedermera testades denna skala deduktivt på 683 studenter och 
via faktoranalys sammanfattades materialet till fem faktorer. Den första faktorn kallade 
Berthon et al. för intressevärde (interest value) och handlade om att en attraktiv arbetsgivare 
bör kunna erbjuda en spännande arbetsmiljö. Vilket betyder en miljö som var öppen för 
nytänkande och som utnyttjade arbetstagarens kreativitet för att skapa innovativa och 
högkvalitativa produkter och tjänster. Den andra faktorn kallades för socialt värde (social 
value) och den handlade om att det skulle finnas ett bra arbetsklimat för att en anställd skulle 
se arbetsplatsen som attraktiv. Arbetsklimatet skulle vara roligt och muntert, med bra kollegor 
och bra laganda. Den tredje benämndes ekonomiskt värde (economic value) och innebar att en 
attraktiv arbetsgivare skulle kunna erbjuda en lön som var över medellönen samt förmåner, 
arbetstrygghet och möjlighet till befordran. Den fjärde faktorn var utvecklingsvärde 
(development value) och handlade om att anställda attraherades av arbetsgivare som kunde 
erbjuda erkännande, självvärde och förtroende. Denna faktor handlade även om att den 
anställde skulle känna att arbetet var karriärmässigt utvecklande samt en språngbräda för den 
framtida karriären. Den femte faktorn kallades för tillämpningsvärde (application value) och 
handlade om att den anställdes kompetens kom till användning och att den anställde även 
gavs möjlighet att lära andra i en arbetsmiljö som var både kundorienterad och samtidigt 
human. Tillsammans utgjorde dessa faktorer employer attractiveness (Berthon et al, 2005). 
 
Vidare har Turban och Keon (1993) genom kvantitativ metod undersökt hur studenter i USA 
med personlighetsdragen låg respektive hög självkänsla (self-esteem) och prestationsbehov 
(need for achievement) attraherades till olika organisationstyper. Detta mättes genom att 284 
undersökningsdeltagare fick bedöma olika organisatoriska egenskaper som exempelvis 
belöningssystem och organisationens storlek. Undersökningsdeltagarna var studenter som 
läste management på medel eller högre nivå. Vilken urvalsmetod som användes i 
undersökningen framgår inte.  Studien visade att unga personer attraherades mer av företag 
som var decentraliserade än till centraliserade företag och mer av företag som hade ett 
belöningssystem som var prestationsbaserat istället för fast förutbestämd lönesättning. Valet 
av arbetsgivare påverkades av hur väl den arbetssökandes personliga karaktäristika passade 
med organisationens karaktäristika och att olika personlighetstyper därmed attraherades av 
olika organisationer. Personer med låg självkänsla attraherades mer av stora organisationer 
eller mycket små organisationer, medan personer med hög självkänsla attraherades av mindre 
eller mellanstora organisationer. Personer med stort prestationsbehov attraherades i större 
utsträckning till organisationer med ett prestationsbaserat belöningssystem än vad personer 
med låga prestationsbehov gjorde (Turban & Keon, 1993).  
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Horwitz et al. (2003) har genom kvantitativ metod studerat vilka strategier som var mest 
effektiva för att attrahera och behålla personal på kunskapsintensiva företag i Sydost Asien. I 
studien användes ett bekvämlighetsurval för att få fram en lista över kunskapsintensiva 
företag. Enkäter skickades till dessa företag, vilket resulterade i 44 deltagare från sex olika 
sektorer (Howitz et al., 2003). Undersökningen var således inte gjord specifikt på unga 
medarbetare men studien kan ändå vara användbar för att rama in det studerade området 
eftersom forskningen som behandlar hur företag ska attrahera och behålla just unga 
medarbetare är begränsad. Det kan dock finnas en viss skillnad i vad unga medarbetare anser 
vara viktigt jämfört med vad äldre medarbetare anser viktigt, varför resultaten bör mötas med 
viss reservation.  Howitz et al. visade att de vanligaste strategierna för att attrahera personal 
hade en koppling till rekrytering såsom riktad marknadsföring, headhunting och 
onlinerekrytering. Andra vanliga strategier ansågs vara karriärutveckling och 
kompetensutveckling. De mest effektiva strategierna för att attrahera personal ansågs vara att 
erbjuda ett helt paket av förmåner där lönen ansågs viktigast. Lön ansågs således vara en 
viktig attraktionsfaktor dock inte ensamt effektiv utan tillsammans med goda 
utvecklingsmöjligheter. Andra mycket effektiva strategier var intern kompetensutveckling och 
företagets rykte som en attraktiv arbetsgivare. Det fanns en skillnad mellan strategier som var 
mest effektiva och de som oftast används för att attrahera medarbetare (Howitz et al., 2003). 
 
Behålla 
De mest populära, det vill säga de vanligaste strategierna för att behålla personal i Howitz et 
al:s studie var alla relaterade till ersättning av olika slag. Andra populära strategier var att ha 
ett utmanande arbete, möjligheten att själv bestämma över sitt arbete samt att medarbetaren 
fick uppmuntran från chefen. Fyra av fem av de mest populära strategierna var även de som 
var mest effektiva.  De mest effektiva strategierna för att behålla personal var att erbjuda ett 
utmanande arbete, konkurrenskraftigt ekonomiskt kompensationspaket, att ha 
prestationsbaserat belöningssystem, möjligheter att utveckla en spetskompetens samt bra stöd 
från chefer och ledning (Howitz et al., 2003).  
 
Commitment är ett begrepp som används i studier som handlar om att behålla personal och är 
ett psykologiskt tillstånd. Meyer och Allen (1991) har gjort en litteraturstudie på området och 
enligt dem består begreppet commitment av tre olika komponenter som på olika sätt 
bestämmer huruvida en person stannar på ett företag eller inte. De tre komponenterna är 
känslomässigt (affective) commitment, kalkylerande (continuance) commitment och 
normativt (normative) commitment. Meyer och Allens menade att en anställd kunde känna 
alla dessa sorters commitment på en och samma gång och därför är de inte olika typer av 
commitment utan komponenter i begreppet commitment. Känslomässigt commitment 
handlade om den emotionella tillhörigheten som den anställda kände till organisationen samt 
huruvida denne identifierade sig med organisationen. Denna typ av commitment skapades 
genom att den anställde kände att organisationen tillfredsställer fysiska och psykologiska 
behov samt att dessa bidrog till att individen kände sig kompetent. Anställda som uppvisade 
stark känslomässigt commitment stannade på företaget för att de kände att de ville stanna. Den 
anställde måste även dela samma värderingar som organisationen för att känna känslomässigt 
commitment till organisationen. Kalkylerande commitment handlade om de potentiella 
aspekter som de anställda riskerade att förlora om de valde att avsluta sin anställning på 
företaget. Kalkylerande commitment skapas av de fördelar som den anställde upplever att 
anställningen för med sig och ju mer den anställde har att förlora desto högre blir commitment 
till organisationen. Anställda som var knutna till organisationen genom kalkylerande 
commitment stannade för att de kände att de var tvungna att stanna. Normativt commitment 
skapas genom socialisation och normer. Detta kan göras genom förebilder eller belöningar 
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och straff, inte bara specifikt på arbetsplatsen utan som resultat av socialisation utanför 
arbetsplatsen. Exempelvis kan de föräldrar som uppfostrar sina barn att vara lojala mot sin 
arbetsgivare, skapa större normativt commitment hos barnen. Anställda med stark normativ 
commitment kände starka förpliktelser till organisationen och stannade på företaget för att de 
borde stanna  (Meyer och Allen, 1991). Detta betyder att normativt commitment närmast får 
karaktären av ett personlighetsdrag. I forskningen efter 1991 refereras Meyer i stor 
utsträckning och det är även Meyer och Allens uppdelning av commitment som fortfarande 
återkommer i forskningen.  
 
Det finns mycket forskning som fokuserar främst på arbetstagarnas commitment och inte lika 
mycket forskning som fokuserar på arbetsgivarens förpliktelser och ansvar. Forskning kring 
det psykologiska kontraktet belyser det ömsesidiga utbytet mellan arbetsgivaren och 
arbetstagaren. (King & Bu, 2005) Det psykologiska kontraktet är kärnan i anställningsavtalet 
(Rousseau, 1989 refererat i King & Bu, 2005). Det binder samman arbetsgivare och 
arbetstagare och hjälper till att reglera arbetsgivarens och arbetstagarens beteende för att nå 
både individuella och organisatoriska mål (Robinson et al., 1994 refererat i King & Bu, 2005). 
 
Forskningen kring det psykologiska kontraktet handlar inte primärt om att attrahera och 
behålla personal, men genom att lära mer om de förväntningar som finns mellan arbetstagaren 
och arbetsgivaren kan kontraktsbrott förhindras. Detta kan proaktivt hjälpa företag att behålla 
personal eftersom brott mot det psykologiska kontraktet kan göra att medarbetaren lämnar 
företaget.  
 
Rousseau (1989, 1995) definierade det psykologiska kontraktet som den anställdes 
förväntningar kring ömsesidiga förpliktelser mellan arbetstagaren och organisationen 
(Rousseau, 1989, 1995 refererat i Bal et al., 2007). Genom senare forskning kring det 
psykologiska kontraktet har det framkommit olika syn på huruvida det psykologiska 
kontraktet bygger på förväntningar, förpliktelser eller bådadera. Det råder dock en 
samstämmighet i forskningen om att det psykologiska kontraktet är implicit, informellt och 
subjektivt. Det råder även en samstämmighet om att detta kontrakt är ömsesidigt mellan 
arbetstagaren och arbetsgivaren. Detta i linje med Rousseaus definition som innebär att både 
arbetstagaren och arbetsgivaren har förpliktelser. Det finns olika uppfattningar om vad det 
psykologiska kontraktet innehåller för olika delar. Det som återkommer i forskningen kring 
den anställdes förpliktelser är lojalitet, flexibilitet och att ibland utföra arbete utanför de 
förutbestämda ramarna. De likheter som går att finna kring arbetsgivarens förpliktelser 
handlar om arbetets innehåll, möjlighet till personlig utveckling, sociala aspekter och 
belöningar (De Cuyper et al., 2005).  
 
Utöver detta gör Rousseau skillnad på transaktionella och relationella psykologiska kontrakt. 
Det transaktionella kontraktet behandlar ekonomiska och prestationsbaserade aspekter. 
Arbetsrollerna och ansvarsområdena är klart definierade i den här typen av kontrakt. Medan 
det relationella kontraktet kräver ansträngning från båda parter och innehåller ett ömsesidigt 
beroende dem emellan (De Cuyper et al., 2005).  
 
Det finns relativt lite forskning med fokus på det psykologiska kontraktet inom IT-branschen. 
Detta har dock under senare år blivit ett mer aktuellt ämne beroende på de snabba 
förändringar och förändrade förutsättningar som sker inom denna bransch (King & Bu, 2005). 
King och Bu (2005) har forskat kring de förväntningar som ingår i det psykologiska 
kontraktet. Studien genomfördes i USA och Kina. Undersökningsdeltagarna var totalt 395 
studenter från de båda länderna och studerade inom området informationsteknik. Data 
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samlades in från ett universitet i USA och från två universitet i Kina. De fann både likheter 
och skillnader mellan de två länderna och de olika kulturerna som studerades. Det fanns en 
generell uppfattning bland de unga undersökningsdeltagarna att arbetsgivarens ansvar var att 
kunna erhålla en hög lön, erbjuda självständighet i arbetet, anställningstrygghet i längre 
perspektiv, ekonomisk belöning vid certifieringar, erhålla spännande projekt och möjlighet att 
arbeta med den senaste och ledande teknologin. Studenterna i USA och Kina hade även 
liknande uppfattning om vad som förväntades av dem som medarbetare, vilket handlade om 
att arbeta övertid när det krävdes, att vara lojala och att frivilligt genomföra uppgifter som 
kunde ligga utanför deras ansvarsområde (King & Bu, 2005).  
 
Likheterna var mer framträdande bland männen än bland kvinnorna. De kinesiska kvinnliga 
studenterna hade exempelvis i större utsträckning än de amerikanska kvinnliga studenterna en 
uppfattning om att arbetsgivaren har ett ansvar att erbjuda personlig support. De hade även en 
uppfattning om att arbetstagaren bör acceptera att bli förflyttad och bör stanna i företaget 
minst två år. En av de generella skillnader som hittades mellan länderna var att 
undersökningsdeltagarna i USA förväntade sig möjlighet till snabb karriärutveckling och att 
ha en motiverande chef i större utsträckning än vad de kinesiska undersökningsdeltagarna 
gjorde. Bland de kinesiska deltagarna lades större vikt vid att delta i och få bonus för projekt 
som leder till innovationer i branschen (King & Bu, 2005).  
    
Bal, De Lang, Jansen och Van Der Velde (2007) har gjort en genomgång av tidigare 
kvantitativ forskning kring psykologiska kontrakt och kontraktsbrott, vilket är av intresse ur 
aspekten att behålla personal. De menade att när organisationen inte fullföljer sina 
förpliktelser kan den anställde uppleva att ett kontraktsbrott har skett (Bal et al., 2007). Bal et 
al. undersökte hur medarbetare i olika åldrar påverkades i sina jobbattityder om det 
psykologiska kontraktet bröts. Artiklar söktes genom databaserna Psykinfo och Medline samt 
genom ett flertal större vetenskapliga tidskrifter. Datainsamlingen skedde under åren 1989 till 
2007 och resulterade i 60 studier. Undersökningsdeltagarna var mellan 18 och 55 år, med en 
medelålder på 36,15 år. Bal et al:s metaanalys visade att när ett psykologiskt kontrakt bröts 
påverkades generellt medarbetarens förtroende, arbetstillfredsställelse och känslomässiga 
commitment negativt. De drog slutsatsen att unga reagerade kraftigare på kontraktsbrott än 
vad äldre gjorde vad gäller förtroende och känslomässigt commitment. Däremot vad det 
gällde arbetstillfredsställelse så reagerade äldre mer vid kontraktsbrott (Bal et al., 2007). 
 
Syfte 
Den problematik som återkommer i forskning, utredningar och media kan illustreras av 
följande scenario. I tider där den rätta kompetensen blir allt viktigare för företag, bör de ha 
medvetna strategier för hur de ska attrahera personal. Eftersom företag satsar mycket resurser 
och pengar på individen i form av kompetensutveckling så blir det även viktigt för företagen 
att veta hur de kan arbeta för att behålla kompetensen, alltså personalen i organisationen. 
Företag känner idag en rädsla för att satsa för mycket på enskilda individers kompetens 
eftersom det gör företaget beroende av dem samt det finns en att risk att individen tar med sig 
sin kompetens till en konkurrent. Det företaget satsat på individen i form av pengar och 
resurser riskerar därför att gå förlorade.  
 
I synnerhet inom IT-branschen där prognoser visar att det kommer finnas en stor brist på 
arbetskraft i framtiden blir det viktigt för företagen att veta hur det ska attrahera och behålla 
personal. Ett annat perspektiv på denna problematik är att den svenska arbetsmarknaden står 
inför en generationsväxling, det vill säga personer födda på 1940-talet, snart går i pension. 
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Det kommer därmed att finnas stora kompetensglapp om inte företagen fokuserar på att lära 
upp nya personer som så småningom kan ersätta dem (Andersson, 2008).  
 
IT-företaget där denna fallstudie genomförs vill således föryngra sin organisation och ser det 
som en stor utmaning som de vill arbeta mer aktivt med framöver. Denna undersökning kan 
förhoppningsvis lyfta fram viktiga aspekter för unga medarbetare, vilket i förlängningen kan 
fungera som hjälp till företaget i deras process att attrahera och behålla unga medarbetare. 
Syftet med denna studie är att undersöka vad unga som redan arbetar på IT-företaget anser 
är viktigt, både för att attrahera och behålla unga framtida medarbetare. Undersökningen 
fokuserar på unga medarbetares upplevelser av det studerade fenomenet.  
 
Vidare ämnar vi applicera ett antal psykologiska teorier och begrepp på fenomenet attrahera 
och behålla ung personal för att ge en ökad förståelse för de viktiga aspekterna för unga och 
hur dessa aspekter är sammankopplade. Utifrån den litteratursökning som gjorts kring ämnet 
har det framkommit att det finns lite forskning kring vad som attraherar och gör att just unga 
personer stannar. Därmed kan denna studie även förhoppningsvis tillföra nya infallsvinklar 
och kunskaper. 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
I denna kvalitativa fallstudie användes ett såkallat bekvämlighetsurval (Langemar, 2006). 
Urvalskriteriet för undersökningen var personer under 30 år. Vår kontaktperson på 
personalavdelningen på IT-företaget där undersökningen genomfördes identifierade lämpliga 
personer som passade urvalskriteriet. Därefter kontaktades dessa personer av 
personalavdelningen och tillfrågades om de ville delta i undersökningen. I samband med 
denna förfrågan fick undersökningsdeltagarna ett följebrev från oss där studiens syfte 
presenterades och där det framgick att deras deltagande var konfidentiellt. Resultaten skulle 
presenteras så att inga individer kunde kännas igen. Det var endast vi som genomförde 
undersökningen samt en kontaktperson på personalavdelningen som visste vilka medarbetare 
som deltog i undersökningen och kontaktpersonen hade iakttagit sekretess. Detta resulterade i 
att tio unga medarbetare från IT-företaget anmälde sig att frivilligt delta i undersökningen. 
Sedermera kontaktades dessa personer av oss personligen för att säkerställa att de gett sitt 
informerade medgivande samt för eventuell ytterligare information och bestämma en lämplig 
dag att träffas för intervjun.  
 
Undersökningsdeltagarna var i åldern 25 till 29 år och hade varit anställda på företaget allt 
ifrån ett halvår till sju år. Könsfördelningen bland intervjupersonerna var fyra kvinnor och sex 
män. De arbetade på olika avdelningar och hade olika typer av arbetsuppgifter och deras 
tjänster innefattade även olika mycket ansvar.  
 
IT-företaget som medverkade i studien är ett stort, internationellt företag beläget i 
stockholmsområdet. All extern rekrytering till företaget sköts av en rekryterare i Sverige med 
stöd av personalfunktioner i utlandet. All intern rekrytering sköts av gruppcheferna och 
vanligast var att företaget tillsätter på det här sättet. 
 
Det finns idag två strategier för att sänka medelåldern på företaget. En strategi är ett trainee 
program som för närvarande är begränsat till en yrkesgrupp.  Den andra strategin handlar om 
att skapa juniortjänster som kan passa unga personer. Detta görs genom att alla i 
arbetsgruppen blir befordrade och därmed blir en tjänst längst ner i hierarkin ledig. Eftersom 
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denna tjänst kräver mindre arbetslivserfarenhet än tjänster högre upp i hierarkin passar den 
unga personer. Ett sätt att uppmuntra chefer att använda denna strategi är att det tar relativt 
kort tid att få dessa juniortjänster godkända från företaget.  
 
Nyckelord som är vanligt förekommande i kandidatprofiler då företaget utannonserar tjänster 
är driven, resultatinriktad, självständig, tålmodig, flexibilitet, förmåga att arbeta i team och 
kommunikativ. Företagets vision för arbete innefattar laganda och en kultur där alla 
medarbetares idéer oavsett position i företaget ska lyssnas till. Medarbetarna ska arbeta över 
gränser och varje individs unika förmåga, perspektiv och erfarenhet ska uppmärksammas.    
 
I resultat- och diskussionsdelen benämns det studerade företaget konsekvent som ”Företaget”. 
Detta för att kunna skilja det specifika, studerade företaget från företag i allmänhet.  
 
Datainsamling 
Undersökningen utfördes på ett IT-företag. Data samlades in genom tio enskilda 
halvstrukturerade djupintervjuer, där en intervjuare och en intervjuperson närvarade vid varje 
intervjutillfälle. Denna metod valdes för att det är ett sätt att nå djupare förståelse för vilka 
aspekter som är viktiga för de unga medarbetarna utifrån deras synvinkel och för att få en så 
bred bild av fenomenet som möjligt. Den explorativa ansatsen valdes för att varken vi eller 
företaget hade någon föreställning om vad som attraherar och gör att unga personer stannar på 
det studerade företaget.  
 
Undersökningsdeltagarna informerades i förväg om studiens syfte, intervjuns 
tillvägagångssätt och att deras deltagande var konfidentiellt. Intervjuerna genomfördes sedan 
på deras respektive arbetsplatser. Intervjuerna tog mellan 45 och 60 minuter vardera och 
spelades in. Varje intervju transkriberades sedan av respektive intervjuare. En intervjuguide 
användes som hjälpmedel. Den innehöll ett antal teman och frågor som hjälp för att försöka få 
ett så heltäckande material som möjligt (se bilaga 1). Eftersom intervjuerna var kvalitativa 
och vi använde en intervjuteknik där intervjupersonerna själva i mångt och mycket fick styra 
blev de tio intervjuerna något olika beroende på vad intervjupersonen prioriterade att ta upp. 
Eftersom intervjuerna hade en öppen karaktär gör intervjupersonerna både uttalanden om sig 
själva och om unga i allmänhet. Intervjupersonerna gav även förslag till praktiska åtgärder 
som återges löpande i texten. Det klargörs i texten vilken sorts uttalande det handlar om.    
 
Vi som genomförde undersökningen och därmed även genomförde intervjuerna läser PAO-
programmet (personal, arbete och organisation) vid Stockholms universitet. Vid tillfället för 
undersökningen läste vi psykologi III. Under utbildningen har vi bland annat genomgått 
kurser i kvalitativ metod och intervjumetodik. Vi har tidigare genomfört ett antal kvalitativa 
intervjuer i undersökningssyfte under utbildningens gång. Vår förförståelse i ämnet bestod i 
det som företagen delgett oss samt att vi själva passar urvalsprofilen såtillvida att vi är under 
30 år och på väg ut på arbetsmarknaden. Viss litteratur i ämnet hade även lästs innan 
datainsamlingen påbörjades, vilket ytterligare medförde viss förförståelse i ämnet. 
 
Analys 
Utifrån det breda syftet och datainsamlingsmetoden fann vi det lämpligt att använda en 
empiristyrd tematisk analysmetod. Detta innebar att teman arbetades fram ur det insamlade 
materialet, för att nå en djupare kunskap och förståelse av fenomenet (Langemar, 2006). 
 
Alla transkriberade intervjuer lästes igenom enskilt av oss båda för att kodningsproceduren 
skulle ske oberoende av varandra. Transkriberingarna lästes ett flertal gånger för att få en 
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välgrundad uppfattning om innehållet. Ett antal nyckelord och textavsnitt som ansågs 
relevanta för det undersökta ämnet markerades. Dessa nyckelord och textavsnitt 
kategoriserades in i ett antal preliminära teman. Även denna process genomfördes enskilt. 
Därefter sammanfördes de båda enskilda analyserna och temana varvid totalt nio 
gemensamma teman utformades med utgångspunkt från de preliminära enskilda analyserna. 
Tre av dessa teman relaterade till aspekten att attrahera personal och sex teman relaterade till 
aspekten att behålla personal. Samstämmigheten mellan våra preliminära teman som 
utarbetats enskilt var relativt stor. Texten lästes igenom ytterligare en gång och 
genomarbetades för varje tema, ett i taget och allt material som ansågs relevant för respektive 
tema placerades in. Därefter namngavs och definierades de slutgiltiga temana som skapats 
gemensamt. Efter denna procedur tolkades texten och det material som hörde till respektive 
tema sammanfattades för att ge en tydligare bild av dess innebörd.  
 
Efter tre intervjuer gjordes en preliminär analys av det ditintills funna datamaterialet för att se 
om det var någon aspekt som behövdes fokuseras mer på. Det resulterade i att intervjuguiden 
utvecklades något men inga stora ändringar gjordes. 
 
Ur aspekten att attrahera kunde följande teman urskiljas i det empiriska materialet; 
Utveckling, IT-branschen och företagets profilering utåt. Ur aspekten att behålla unga 
medarbetare urskiljdes temana; Utveckling, storlek på företag, företagskultur, närmsta chefens 
roll, lojalitet och framtid.   
 
Litteratur lästes i undersökningens inledningsskede för att få en generell förförståelse i ämnet. 
Sedermera gjordes ytterligare en litteratursökning efter analysen som var kopplad till det 
specifika resultatet.  
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Resultat 
 
Nedan presenteras det empiriska material som framkommit i intervjuerna med de unga 
medarbetarna på Företaget. Först redovisas de teman som är viktiga ur attraheraperspektivet 
och därefter de teman som är viktiga ur perspektivet att behålla unga medarbetare. 
 

Attrahera 
 
Utveckling 
Det finns en samstämmighet om att utvecklingsmöjligheter är det som attraherar 
intervjupersonerna mest vid val av arbetsgivare. Det är viktigt att kunna se vad den aktuella 
tjänsten kan ge för ytterligare karriärmöjligheter och att dessa upplevs som långsiktiga. För de 
unga medarbetarna på Företaget handlar utveckling främst om att klättra uppåt och få en helt 
ny tjänst och sekundärt om att bredda sin kompetens och få mer ansvar. 
 
Storleken på företaget och att företaget är internationellt anser intervjupersonerna vara starkt 
förknippat med utvecklingsmöjligheter. Utvecklingsmöjligheterna på ett stort företag anses 
vara bättre än på ett litet företag och därmed är stora företag mer attraktiva för 
intervjupersonerna än vad små företag är. Skälet till varför utvecklingsmöjligheterna anses 
sämre på ett litet företag är för att mindre företag förknippas med färre tjänster, mindre 
resurser, fastare maktstrukturer och mindre stabilitet. Intervjupersonerna menar att fastare 
maktstrukturer även innebär att det kan vara svårare att få en ledande position. Uppfattningen 
är att på ett mindre företag måste någon i princip gå i pension eller att man är med från när 
företaget startades för att få möjligheten att avancera till en ledande position.  
 
Enligt de unga på Företaget medför större företag även en fastare arbetsfördelning. Detta 
anses både positivt och negativt. Positivt för att individen kan fokusera på just sitt 
arbetsområde och inte behöver utföra flera olika arbetsuppgifter samtidigt och negativt för att 
medarbetarna får liten inblick i varandras arbete samt att personer med bred kompetens bara 
har möjlighet att använda delar av sin kompetens. Andra mindre attraktiva aspekter som 
förknippas med större företag är tröga processer och att det är svårare att synas. Dock menar 
intervjupersonerna att dessa aspekter vägs upp av de fördelar som finns med att arbeta på ett 
stort företag. Som nämnts ovan är storleken på företaget också förknippat med internationella 
möjligheter vilket är mycket attraktivt för intervjupersonerna. Vissa anger internationella 
möjligheter som den främsta anledningen till varför de valde att arbeta på företaget.  
 
Vidare lockas de unga medarbetarna på Företaget av tydlighet. Intervjupersonerna anser att 
företag bör ha en förståelse för att duktiga medarbetare har haft en plan tidigt i sina liv och 
därför måste företag vara tydliga med vad det finns för möjligheter på företaget. Några av 
intervjupersonerna menar att ett effektivt sätt att locka unga medarbetare är genom att företag 
lägger upp en tydlig plan för individens karriär. Det handlar om att identifiera individens mål 
och sedan matcha dessa med företagets och visa exakt vilka möjligheter som finns.  
 

”och visa att vi är inte bara, ja du hamnar inte bara här och sen är du fast här, utan mer 
att det här är en bra chans att lära dig branschen och ta med dig dom erfarenheter som 
man får om man går vidare” 

 
Uppfattningen bland vissa intervjupersoner är att god utveckling är kopplat till bra 
löneutveckling och lönen är för vissa en viktig aspekt som lockar dem vid val av arbetsgivare. 
För en del av intervjupersonerna är lön det primära medan för de flesta är lön sekundärt i 
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relation till utveckling och trivsel. Förmåner i form av exempelvis tjänstebil, 
måltidsersättning, förlängd semester kan användas för att behålla unga medarbetare på 
Företaget, menar intervjupersonerna. Dock menar de att om en ung person väljer mellan två 
olika företag kan förmåner användas för att attrahera. Förmåner kan väga tungt om det är rätt 
typ av förmån. Emellertid menar andra att utveckling inte behöver handla om att tjäna mer 
pengar utan om att lära sig nya saker och utvecklas som individ. 
 
Sammanfattningsvis var det utvecklingsmöjligheter, internationella möjligheter, lönen och 
företagets storlek som attraherade intervjupersonerna till Företaget. Det framkom även andra 
aspekter som intervjupersonerna anser är attraktiva och oattraktiva hos arbetsgivare i 
allmänhet och dessa redovisas nedan. 
 
Större svenskägda företag anses vara attraktiva arbetsgivare för intervjupersonerna. 
Anledningen till detta är att de vill ha möjligheten att arbeta närmare kärnverksamheten och 
besluten. Överhuvudtaget attraheras intervjupersonerna av företag och tjänster som de ännu 
inte prövat för att få möjligheten att jämföra och samla nya erfarenheter. Exempelvis lockas 
vissa intervjupersoner till svenskägda företag för att få möjligheten att arbeta i en svensk 
företagskultur eftersom de nu arbetar i ett företag med utländsk företagskultur. Däremot 
lockar inte den kommunala sektorn eftersom den upplevs som trögare och intervjupersonerna 
attraheras av tempo. 
 
En bra företagskultur, bra stämning mellan kollegor, att bli uppmärksammad, hanterbar 
arbetsbörda och att arbetsgivaren håller det som lovats är andra attraktiva aspekter för de unga 
medarbetarna på Företaget. Det är även viktigt med högt i tak och därför lockas 
intervjupersonerna av företag som har en platt företagsstruktur snarare än en hierarkisk 
struktur. Företag med dåligt rykte där unga medarbetare behandlas annorlunda och tvingas 
göra sysslor som är utanför deras arbetsuppgifter är inte önskvärda arbetsgivare för 
intervjupersonerna. Vidare anses företag som är toppstyrda, har en aggressiv företagskultur, är 
för övervakande samt som inte kompenserar övertid som oattraktiva arbetsgivare.  
 
Några av intervjupersonerna anställdes i Företaget direkt från universitetet. Dessa personer 
lockas av tjänster som är relaterade till deras utbildning. Därför attraheras vissa mer av typ av 
tjänst snarare än vad det är för typ av företag. Andra intervjupersoner attraheras tvärtom av 
typ av företag snarare än tjänst och i synnerhet storleken på företaget är en viktig faktor i detta 
sammanhang. Eftersom utvecklingsmöjligheterna på ett stort företag anses goda menar 
intervjupersonerna att de kan attraheras till Företaget trots att de inte från början får den tjänst 
de helst vill ha. Detta för att de vet att möjligheterna att söka sig vidare internt är goda. Vidare 
menar de att det är attraktivt att arbeta inom en bransch som är i linje med de egna intressena 
dock är detta sekundärt i relation till typ av tjänst och utvecklingsmöjligheter. 
 
IT-branschen 
Emellertid är det inte bara den personliga och den karriärmässiga utvecklingen som är 
attraktiv för de unga personerna på Företaget utan det lockar även om branschen som 
företaget är verksam inom utvecklas och att företaget ligger i framkant inom den branschen. 
Intervjupersonerna menar att om det händer mycket i branschen leder det till att kunderna 
måste utvecklas vilket leder till att medarbetaren måste utvecklas och detta upplevs som 
positivt. Vissa intervjupersoner menar att IT-branschen ständigt utvecklas vilket gör den 
attraktiv för unga. En oattraktiv bransch är en som är trist, ointelligent och ytlig, vilket IT-
branschen inte anses vara. Även företagets produkter och innovativa produktutveckling lockar 
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de unga medarbetarna på Företaget. Vidare anses det viktigt att företaget uppfattas som en 
stabil och seriös arbetsgivare och att medarbetarna som arbetar på företaget är drivna. 
 
Intervjupersonerna tror att det idag finns en uppfattning om att det i IT-branschen arbetar mest 
teknikintresserade personer. De menar att det kan vara en fördel att vara teknikintresserad 
men det är inte ett krav eftersom merparten av tjänsterna på Företaget inte handlar om teknik. 
Intervjupersonerna har en tanke kring att om företaget lyckas förmedla att teknikintresse inte 
krävs för att arbeta där, kan Företaget attrahera en större grupp personer och inte bara de som 
är teknikintresserade. Detta menar de även kan vara ett sätt att få in fler kvinnor i 
organisationen eftersom kvinnor traditionellt sett inte identifierar sig med ett teknikintresse. 
Flera av intervjupersonerna menar även att de tekniska produkterna blir intressantare i och 
med att man arbetar med dem. Dock känner dessa intervjupersoner att om de skulle söka sig 
vidare idag så skulle det vara mycket attraktivt med en bransch som passar det egna intresset 
bättre.  
 
En annan tänkbar anledning, enligt intervjupersonerna till varför det finns få unga 
medarbetare på Företaget är att Företaget trots sin storlek är ganska okänt i Sverige. De 
förklarar att Företaget är en innovatör i IT-branschen och har en unik historia som 
marknadsledande IT-företag men att varumärket i Sverige inte förknippas med detta. Det är 
en brist eftersom sådana aspekter attraherar unga personer, menar intervjupersonerna.  
 
Företagets profilering utåt 
Den kännedom som intervjupersonerna hade om Företaget innan de började arbeta där var 
begränsad. Mycket kom från ett rent konsumentperspektiv och omfattade mestadels 
Företagets produkter. Det som intervjupersonerna kände till om Företaget handlade om sådant 
som är generellt för företag i samma storlek i branschen, exempelvis att det finns mycket 
riktlinjer, goda möjligheter till olika tjänster, utveckling och resor. Bilden av Företaget var 
dock överlag positiv. Många av intervjupersonerna menar även att de hamnade på Företaget 
mer genom tillfälligheter än ett aktivt val. 
 
Således hade intervjupersonerna inte så höga förväntningar på Företaget som arbetsgivare 
innan de började.  De menar att detta inte berodde på att Företaget förknippades med något 
negativt utan att de helt enkelt inte visste mycket om Företaget överhuvudtaget. Vissa av 
intervjupersonerna förväntade sig snarare för lite om Företaget som arbetsgivare. Följaktligen 
blev många av intervjupersonerna positivt överraskade när de började arbeta på Företaget. De 
som var nya på arbetsmarknaden när de började arbeta på Företaget menar att förväntningarna 
kom mer efter att de varit inne på arbetsmarknaden ett tag och i takt med att de börjat lära 
känna personer och blivit en del av gemenskapen på Företaget. Om de skulle byta 
arbetsgivare idag skulle de dock ha högre förväntningar eftersom de nu vet vad de kan kräva 
av en arbetsgivare gällande exempelvis förmåner. En förväntan var att arbetet skulle handla 
om tekniska produkter vilket inte upplevdes som överdrivit roligt. Emellertid visade det sig att 
denna förväntning inte stämde.  
 
Fler möjliga förklaringar som uppkommit under intervjuerna till varför det finns få unga 
medarbetare på Företaget är exempelvis att unga har en bild av Företaget som stort, trött, 
tungt och ålderdomligt och intervjupersonerna menar att detta avskräcker unga personer. 
Vidare tror de att eftersom det är få unga personer på Företaget idag så fortsätter den bilden 
att förmedlas. Uppfattningen är att det behövs fler unga medarbetare på Företaget för att 
attrahera ytterligare fler unga medarbetare.   
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Ytterligare en förklaring som framkom under intervjuerna till varför Företaget har få unga 
medarbetare är att unga inte tänker på Företaget som en potentiell arbetsgivare när de ska söka 
arbete. Intervjupersonerna menar att detta kan bero på att Företaget inte syns i tillräcklig 
utsträckning på universitet, arbetsmarknadsmässor och genom marknadsföring för att 
attrahera unga. Detta menar intervjupersonerna även kan vara en förklaring till varför de 
själva inte hade så mycket kännedom eller förväntningar om Företaget innan de fick 
anställning. Företaget är mer attraktivt än många andra företag som syns ute på universitet och 
högskolor men det är de som syns som får flest ansökningar, menar flera av 
intervjupersonerna. Fler ansökningar leder till att företagen kan göra ett bättre urval och 
därmed få bättre personal.  
 
Det framkommer att intervjupersonerna diskuterar sin arbetsplats med vänner och jämför sin 
arbetssituation och sin arbetsgivare med hur andra i deras omgivning har det på sin 
arbetsplats. Intervjupersonerna poängterar att efter sådana jämförelser med vänner, har de 
dragit slutsatsen att Företaget är en bra arbetsgivare men de menar dock att denna bild kanske 
inte förmedlas i tillräckligt stor utsträckning och framförallt inte till unga. 
 

”Man måste visa att det här är våra medarbetare, landets vassaste medarbetare, vassaste 
IT-personer. Det är svårt. Och sen att attrahera, det är ett dubbelt perspektiv, samtidigt 
som man måste känna att här är det hett att jobba. Jag kan stå på festen på lördag och 
säga att jag jobbar på Företaget X och det ska vara lite så här coolt, dom är ju framåt.”  

 
Enligt intervjupersonerna är sannolikheten större att unga attraheras av företag som de känner 
till och har sett i olika sammanhang. Förslagsvis kan Företaget marknadsföra sig som ett 
coolt, innovativt och framåtsträvande företag för att attrahera unga, menar intervjupersonerna. 
De tror även att det är viktigt att visa att på Företaget arbetar människor med kompetens och 
att de strävar efter att anställa de bästa medarbetarna i branschen. Intervjupersonerna anser att 
Företaget har ett bra rykte och att det ses som meriterande att ha arbetat på Företaget, vilket 
kan användas för att attrahera unga.   
 
Enligt förslag från intervjupersonerna krävs det ett bättre samarbete med universitet och 
skolor genom exempelvis lärlingsprogram för att få in fler unga i Företaget. Dessa åtgärder 
menar de dock kräver tid från medarbetare inom Företaget och tiden för ett sådant 
engagemang upplevs inte finnas. Andra tips på hur företaget kan få in fler unga medarbetare 
är genom en utökning av det befintliga traineeprogrammet.  
 
För att attrahera unga till Företaget menar intervjupersonerna att platsannonserna där 
Företaget söker personal bör vara utformad så att den talar till den sökande på ett mjukt sätt 
och inte bara presenterar punkter med vad som krävs av den sökande. Vidare spekulerar de 
kring att företag kan attrahera unga medarbetare med en platsannons genom att exempelvis 
skriva vilka utmaningar som finns i arbetet, vilka kunder som de arbetar mot samt vad det 
finns för utvecklingsmöjligheter på företaget.  
 

Behålla 
 

Utveckling 
Precis som anges under avsnittet som handlar om att attrahera unga medarbetare, så är 
utveckling viktigt även för att behålla de unga medarbetarna på Företaget. Överlag anser 
intervjupersonerna att utvecklingsmöjligheterna på Företaget är goda. Exempelvis får 
medarbetarna mer eller mindre fritt välja om de vill gå utbildningar såtillvida de är kopplade 
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till personens tjänst. För vissa av intervjupersonerna innebär utveckling att helt byta tjänst och 
det krävs ordentlig förändring för att det ska upplevas som utveckling. Utveckling kan, enligt 
intervjupersonerna vara antingen att bredda sin kompetens, klättra uppåt i karriären eller att 
utvecklas som person. Överlag prioriterar intervjupersonerna att helt byta tjänst och fokus 
ligger på vilket som är nästa steg i karriären och vad som krävs för att nå detta. 
Intervjupersonerna efterfrågar tydlighet gällande karriärutveckling och detta menar vissa 
saknas på Företaget.  
 
För att utvecklas på Företaget handlar det mycket om kontakter och att visa framfötterna. 
Intervjupersonerna menar att de måste vara tydliga med vad de vill och hur de vill utvecklas. 
Det finns inte någon annan som initierar ens utveckling utan den får medarbetaren själv  
ansvara för. Dock upplever vissa av intervjupersonerna att cheferna är duktiga på att förmedla 
att Företaget vill satsa på sina medarbetare och att möjligheterna till utveckling finns. 
Huruvida medarbetaren får möjlighet att utvecklas beror mycket på hur dennes önskemål om 
utveckling tas emot från chefen och hur engagerad chefen är, anser intervjupersonerna.  
 

”…väldigt rak och tydlig med vad man vill så och verkligen berätta det för sin chef för 
eftersom vi är jättemånga som är anställda här så är det inte som så att det kommer 
möjligheter hela tiden och bara dimper ner i huvudet på en (skratt) och så...”  

 
Att företaget ofta rekryterar internt signalerar att det finns möjligheter till utveckling, anser 
intervjupersonerna. Uppfattningen är att Företaget värdesätter unga medarbetare och att det 
därför finns goda förutsättningar att fortsätta sin karriär på Företaget. Att individen i så stor 
utsträckning själv får ansvara för den egna utvecklingen upplevs överlag bland 
intervjupersonerna inte som något negativt, utan det finns en förståelse för att det fungerar på 
det här sättet eftersom Företaget är så stort och alla arbetar under tidspress.  
 
Uppfattningen bland intervjupersonerna är att genom att avancera internt får de möjligheter 
till tjänster som de annars inte kunnat få om de sökt tjänsten externt. De tror att externa 
företag förmodligen hade ifrågasatt deras korta erfarenhet medan Företaget är bra på att ta 
hand och befordra personer som redan arbetar inom Företaget. Detta upplevs som positivt.  
 
För att behålla unga medarbetare är det viktigt att Företaget ger medarbetarna de rätta 
förutsättningarna för att nå framgång. Detta handlar exempelvis om att målen som sätts upp 
för medarbetaren bör vara individanpassade och nåbara. Vissa intervjupersoner menar att 
tidsbrist är ett hinder här, vilket upplevs så negativt att det kan vara en potentiell anledning till 
varför unga väljer att sluta på Företaget.   
 
Flertalet av de intervjuade angav att för att behålla unga medarbetare samt till viss del även 
för att attrahera unga bör Företaget få en ökad förståelse för att unga kräver ett högre tempo i 
sin utveckling och att de tröttnar mycket fortare.  
 

”Om man tar in unga människor som verkligen är sporrade och det är fart i, då måste 
man hänga med i deras tempo för annars försvinner dom till andra företag.” 

 
Intervjupersonerna spekulerar kring att Företaget bör anpassa sig till ungas tempo och i större 
utsträckning anställa unga till högre positioner direkt eller i annat fall vara tydlig med 
alternativa karriärvägar för att nå högre positioner. Intervjupersonerna menar även att unga 
inte vill arbeta för ett företag där de kanske om ett antal år kan avancera till den önskvärda 
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positionen, utan unga vill med största sannolikhet veta att de kommer nå den önskvärda 
positionen. Det är även viktigt för de intervjuade att chefen förstår att de vill göra karriär. 
 
När en tjänst blir ledig på Företaget, menar vissa intervjupersoner att det är relativt 
förutsägbart vem som kommer att avancera. Det är sällan som någon avancerar snett nerifrån 
och på det sättet uppfattas Företaget som hierarkiskt, vilket upplevs som negativt. Detta är 
något som vissa av de intervjuade tror kan bidra till att Företaget förlorar unga medarbetare 
eftersom unga inte har tid att vänta på sin ”tur”. I vissa delar av Företaget saknas lediga 
tjänster och det kan därför vara svårt att avancera uppåt, vilket intervjupersonerna upplever 
som negativt. Emellertid är uppfattningen att det finns möjligheter att bredda sin kompetens 
när det saknas möjligheter att klättra uppåt i karriären. 
 
En annan begränsning som omnämns av en del intervjupersoner är att cheferna ses som en 
relativt homogen grupp vad gäller ålder och bakgrund. Profilen som cheferna har passar 
därmed inte in på unga, vilket signalerar att endast medarbetare med ”rätt” profil kan avancera 
till en chefsposition.  
    

”Sen så kan jag tycka att väldigt många chefer är av ungefär samma typ och ungefär 
samma ålder och i och med att jag har börjat så pass tidigt och haft en bra utveckling de 
här åren efter skolan, så går jag lite snabbare än normalt kan man säga. Vilket gör att jag 
inte är beredd att bromsa in för att vänta på att jag är i rätt ålder för Företaget X om du 
förstår vad jag menar.”  
 

Som redan nämnts under temat utveckling i avsnittet som handlar om att attrahera, så anser 
vissa intervjupersoner att god utveckling är kopplat till god löneutveckling. Detta är inte alla 
intervjupersoner överens om eftersom uppfattningarna skiftar om vad utveckling innebär. 
Utveckling handlar för vissa av intervjupersonerna om att bredda sin kompetens vilket inte 
lika naturligt enligt dem kan kopplas till löneutveckling. För dessa är lön sekundärt för om de 
stannar på Företaget eller inte. Däremot måste de känna att de betalas tillräckligt i relation till 
det arbete som de utför.  
 
Ersättning handlar enligt vissa intervjupersoner, inte enbart om lön utan även om förmåner. 
Vissa menar att ”rätt” förmåner snarare än lön kan användas som konkurrensmedel för att 
behålla personal. Andra intervjupersoner menar att de stannar på Företaget för att de blir 
bekväma med sina förmåner och inte vill riskera att förlora dem. Ett förslag för att behålla 
personal är långvariga bonussystem. Dessa kan inte stoppa en medarbetare från att byta 
arbetsgivare om ett attraktivt erbjudande dyker upp, däremot kan bonussystem få 
medarbetaren att tänka efter lite extra. 
 
Det framkom i intervjuerna att flera unga medarbetare först kommer in på Företaget som 
inhyrda konsulter och sedan rekryteras över till en anställning i Företaget. Uppfattningen är 
att inhyrda konsulter har sämre utvecklingsmöjligheter på Företaget samt att de har ett sämre 
löneläge än de fastanställda. Detta upplevs som negativt av de unga medarbetare som först 
kom in i Företaget som inhyrda konsulter.  
 
Storlek på företag 
Som redan nämnts under temat utveckling i avsnittet som handlar om att attrahera framhålls 
företagets storlek som en viktig och positiv aspekt för intervjupersonerna, främst med tanke 
på de utvecklingsmöjligheter som ett stort företag kan erbjuda sina medarbetare.  
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”Storleken gör att jag ser möjlighet att växa här och det gör att jag stannar.” 
 
Intervjupersonerna ser det som en trygghet att arbeta på ett stort företag och en otrygghet att 
arbeta på ett litet bolag där möjligheterna är begränsade. En negativ aspekt som framhålls av 
att arbeta på ett stort företag är som tidigare nämnts svårigheten att bli uppmärksammad och 
synas. Intervjupersoner förklarar att det de gör en dag kan upplevas som glömt nästa dag. För 
att stanna kvar på Företaget är det viktigt för intervjupersonerna att de känner sig 
uppmärksammade och kan göra sin röst hörd. De tror att på ett mindre företag märks 
medarbetaren mer och har förmodligen mer möjlighet att påverka.  
 
Intervjupersonerna berättar att de har bra möjlighet att påverka sin arbetssituation i termer av 
de vardagliga arbetsuppgifterna vilket de upplever som positivt. På grund av Företagets 
storlek finns det däremot särskilda ramar och riktlinjer för hur arbetet ska utföras som de 
enskilda medarbetarna inte kan påverka. Intervjupersonerna förklarar att detta kan upplevas 
som frustrerande om de tycker att man i den svenska organisationen kan lösa 
arbetsuppgifterna på ett effektivare sätt än vad riktlinjerna säger. Något som fungerar bra i 
andra länder kanske fungerar sämre i Sverige. Vissa intervjupersoner menar att det främsta 
sättet att påverka sin arbetssituation är genom att byta tjänst.  
 
Överlag anser intervjupersonerna att det som borde gå att påverka, går att påverka på 
Företaget. Det enda som det finns en önskan om att ändra på är hur lång tid vissa processer 
tar. Processerna i Företaget upplevs emellanåt som tröga, tidskrävande och väntetiderna är 
ibland frustrerande. Det upplevs också som en nackdel att befinna sig så långt ifrån besluten 
och kärnverksamheten. Det finns dock mestadels en förståelse bland intervjupersonerna för 
varför dessa processer finns och de menar att de måste accepteras. Intervjupersonerna menar 
att kreativitet uppmuntras inom Företaget, samtidigt som de tröga processerna och 
återrapporteringssystemen kan upplevas hämmande mot nya idéer och arbetssätt. Här finns en 
obalans. En annan situation då tröga processer blir påtagliga för intervjupersonerna är vid 
rekryteringssammanhang. Exempelvis tar beslutet om en tjänst ska tillsättas eller ej lång tid, 
vilket kan bli en påfrestning för arbetsgruppen.    
 
Andra fördelar som nämns i intervjuerna med att arbeta på ett stort internationellt företag är 
att Företaget i större utsträckning har möjlighet att satsa på sin personal på grund av en bättre 
ekonomisk situation samt att medarbetarna har möjlighet till kontakt med människor i olika 
länder.  
 
En negativ aspekt av Företagets storlek som framkom under intervjuerna är att medarbetarnas 
kompetens inom olika områden inte utnyttjas tillfullo.  Detta tror intervjupersonerna beror på 
att medarbetarna på Företaget inte känner till varandras utbildningsbakgrund och därför måste 
de själva ansvara för att visa sin kompetens. 
 

”Och jag tror inte att det är någon på avdelning Y som vet vad jag har för utbildning till 
exempel. De är också ett tecken på att det är ett stort bolag. För det är ingen som vet om 
det. Vi har sån intern cv-grej då man skriver vad man har pluggat men jag tror inte att 
det är någon som kollar på den.” 

 
Det finns en önskan från en del intervjupersoner om mer gränsöverskridande mellan 
avdelningarna, dels yrkesmässigt men även socialt. Ett förslag för att uppnå 
gränsöverskridande är att göra sidoprojekt för andra avdelningar i Företaget för att skapa 
bättre kontakt mellan avdelningarna. Intervjupersonerna menar att Företaget kan behålla 
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personal genom att låta sina anställda träffas mer och göra roliga saker tillsammans. Genom 
gränsöverskridande mellan avdelningarna kan medarbetaren få ett större perspektiv på 
organisationen som helhet vilket upplevs som positivt av intervjupersonerna. 
 
Företagskultur 
Intervjupersonerna anser att företagskulturen är viktig för att behålla personal och inte lika 
viktig för att attrahera personal. Företagskultur beskrivs av intervjupersonerna som andan på 
företaget, gemenskapen med kollegor, attityden på arbetsplatsen och ledningens 
grundläggande regler.  
 
Företagskulturen är betydelsefull för trivseln, vilket i sin tur är en viktig förutsättning för att 
intervjupersonerna ska stanna på Företaget. Kollegorna och chefen nämns som viktiga 
bidragande orsaker till att de trivs på Företaget. Uppfattningen bland intervjupersonerna är att 
företagskulturen är öppen vilket upplevs som en viktig aspekt för att de ska trivas på 
Företaget. Denna öppenhet förklaras bland annat av en så kallad ”open-door-policy” som 
intervjupersonerna upplever fungerar väl på företaget och som exempelvis innebär att 
personalen alltid kan gå vidare till nästa chef om de inte får gehör för sina förslag och idéer 
hos den närmsta chefen.   
 
Högt i tak och frihet under ansvar är två andra uttryck som återkommer vid beskrivning av 
företagskulturen. Intervjupersonerna menar att känslan av frihet under ansvar bidrar till 
flexibilitet, gällande hur, var och när det vardagliga arbetet utförs. Både dessa aspekter 
upplevs som positiva inslag i företagskulturen och bidrar till att intervjupersonerna trivs på 
Företaget.  
 
Intervjupersonernas upplevelser av hur det är att vara ung medarbetare på Företaget skiljer sig 
något åt, vilket tycks hänga samman med att medelåldern skiljer sig mellan Företagets olika 
avdelningar och gör att stämningen upplevs olika beroende på var inom Företaget 
intervjupersonerna arbetar. Medelåldern på företaget anses vara hög och åldern är 
betydelsefull ur en social aspekt för intervjupersonerna. De menar att de har fler gemensamma 
intressen med kollegor som är nära dem själva i ålder och att detta skapar en annorlunda 
stämning och ökar trivseln.  
 

”Jag vet många (företag) som tar in mycket unga. Det blir bättre socialt tror jag och ha 
någon typ av åldersgrupp som en själv så att man kan göra faktiskt aktiviteter efter 
jobbet också. Och det tror jag är jätteviktigt att man har kollegor som även är vänner.” 

 
Överlag upplever intervjupersonerna att bemötandet av dem som unga på Företaget är positivt 
och att det finns en uppmuntrande kultur. Däremot känner sig en del av intervjupersonerna 
ibland lite underlägsna på arbetsplatsen. De förklarar att det kan vara svårt och kämpigt 
eftersom de som unga har mycket kvar att lära och bevisa innan de får fullt förtroende från 
sina kollegor, chefer och kunder. Detta anser de flesta inte är något märkvärdigt. Det framkom 
dock att det är mer i externa situationer, så som i möten med kunder som de kan känna sig 
begränsade av sin ålder. Vissa intervjupersoner uttrycker en rädsla för att säga sin åsikt i ett 
sammanhang där de avviker genom sin ålder och erfarenheten är lång bland de andra. Några 
av intervjupersonerna uppfattar dock sin unga ålder som en styrka beroende på att som ung 
och ny på Företaget kan de lära sig mycket från andra med lång erfarenhet. Intervjupersonerna 
uttrycker en tacksamhet för denna möjlighet och de anser att Företaget är en bra skola och en 
bra merit inför ens framtida yrkeskarriär. De menar vidare att den underlägsenhet och 
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begränsning som vissa intervjupersoner känner, eventuellt inte grundas i kulturen utan i en 
själv.  
 
Uppfattningen bland en del intervjupersoner är att det ofta är de personer med lång erfarenhet 
på Företaget som syns och det kan till och med upplevas som att det inte finns någon naturlig 
plats för unga på Företaget. Sammanfattningsvis menar intervjupersonerna att det i början var 
tufft och svårt att komma in i Företaget som ung och ny medarbetare, men det anses främst 
handla om att vara ny snarare än ung.  
 
Under intervjuerna framkom olika sätt att se på erfarenhet. Flertalet av de intervjuade angav 
att ju längre de arbetat på Företaget desto säkrare kände de sig i arbetet.  I en bransch som 
hela tiden utvecklas och där produkterna byts ut eller förändras är erfarenhet inte lika 
betydelsefullt, enligt intervjupersonerna. Medarbetarna tvingas då att ständigt lära sig nya 
saker. Ur en annan synvinkel är så kallad ”relationserfarenhet” viktig. Relationserfarenhet 
beskrivs av intervjupersonerna som de nätverk medarbetaren har och hur välkänd man är i 
branschen, vilket kan underlätta för medarbetaren i arbetet.   
 
Attityden på Företaget är, enligt intervjupersonerna att arbetslivserfarenhet inger viss status 
och erfarenhet anses viktigt för att kunna utföra ett bra arbete på Företaget. Det råder olika 
åsikter bland intervjupersonerna om huruvida det är till fördel för företaget att anställa fler 
unga eller inte. Några av intervjupersonerna menar att det behövs fler unga medarbetare 
beroende på att unga tillför andra erfarenheter och perspektiv som de äldre inte har. De tar 
exempelvis upp energi, drivkraft och framåtanda. En del av intervjupersonerna spekulerar 
kring att en potentiell anledning till varför det finns få unga medarbetare på Företaget idag är 
att de som redan arbetar på Företaget ”håller varandra om ryggen” och vill inte släppa in 
någon ny. Andra intervjupersoner menar att det kan vara svårt för unga att tillföra något 
eftersom det finns mycket erfarenhet på företaget redan. 
 
En uppfattning bland vissa av intervjupersonerna är att om fler unga anställs på Företaget 
finns det en risk att kvalitén på det som Företaget levererar sänks, vilket riskerar att påverka 
Företagets image negativt. Några av intervjupersonerna tror inte att unga har rätt engagemang 
och attityd för Företaget. En ytterligare möjlig förklaring som föreslogs under intervjuerna var 
att den höga medelåldern i branschen totalt bidrar till att Företaget anställer personal som 
liknar resten av branschen enligt uttrycket ”lika barn leka bäst”. 
 
Tidsbrist verkar genomsyra företagets vardag. Intervjupersonerna menar att det inte finns tid 
att lära känna folk eller sätta sig in i andras arbete i så stor utsträckning som de skulle önska. 
De förklarar vidare att anställda på Företaget är rädda om sin tid och många upplevs ha 
mycket att göra och stressade. Detta gör att intervjupersonerna tvingas hitta egna sätt att få 
fram den information som är nödvändig för arbetet. Uppfattningen bland intervjupersonerna 
är att så länge arbetet inte fallerar så finns det inte tid för någon annan att sätta sig in i 
detaljerna kring deras arbete. Därmed menar vissa av intervjupersonerna att de ibland kan 
känna sig ensamma i sitt arbete. 
 

”Det är ingen som har tid eller tjänsten att sitta över axeln och kolla att det man gör går 
åt rätt håll förrän det eventuellt skulle gå åt fel håll.”  

 
Intervjupersonerna upplever att överlämningsprocessen när någon på Företaget byter tjänst är 
bristfällig på grund av tidsbristen och att de ”kastas in” i den nya tjänsten. Intervjupersonerna 
tycker att det även finns en brist i inskolning och introduktion för nyanställda på företaget, 
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vilket gör att det tar längre tid att komma in i arbetet. Några anser att en annan brist är att 
inhyrda konsulter inte omfattas av introduktionen. Med tanke på Företagets komplicerade 
vardag och komplicerade processer efterfrågar intervjupersonerna en bättre introduktion. 
Introduktionen anses kunna bidra till en bättre förståelse för Företaget som helhet och denna 
förståelse anses kunna bidra till att behålla personal.     
 
Intervjupersonerna upplever att det är viktigt för trivseln och för att behålla personal att 
Företagets grundläggande värderingar stämmer överens med de egna värderingarna. Viktiga 
grundläggande värderingar gäller bland annat hur mycket de vill arbeta och respekt för 
individen. Intervjupersonerna menar vidare att det blir slitsamt och tar mycket energi från det 
dagliga arbetet om de inte kan acceptera Företagets värderingar. Det framkom under 
intervjuerna att om de egna värderingarna skiljer avsevärt från Företagets, kan det leda till att 
de slutar. Några exempel på värderingar som skulle kunna göra att intervjupersonerna lämnar 
Företaget är om någon medarbetare skulle bli systematiskt illa behandlad, om Företaget skulle 
använda oetiska produktionssätt som exempelvis barnarbete eller om de skulle tvingas sälja 
Företagets produkter på ett omoraliskt sätt gentemot kunderna. Överlag bland 
intervjupersonerna uppfattas dock Företagets värderingar som bra. Att företagets framgång 
återspeglas i personalbudgeten anser några av intervjupersonerna är viktigt för att stanna på 
Företaget. Det vore fel om Företaget går bra under en längre tid och det fortfarande finns 
samma restriktioner vad gäller personalbudgeten som när det gick sämre.  
 
Det framkom under intervjuerna att de egna värderingarna ibland upplevdes krocka med 
Företagets värderingar, vilket upplevdes åtminstone till viss del bero på att Företagets 
ursprung inte är svenskt. Det som intervjupersonerna upplever som den mest påtagliga 
skillnaden mellan de egna värderingarna och Företagets värderingar är att allt görs mätbart 
och att det endast är de mätbara resultaten som räknas. Intervjupersonerna reflekterade över 
om detta kan bidra till en cynisk kultur där det enda som är viktigt är huruvida man själv 
tjänar på att hjälpa någon annan eller inte. Flertalet av intervjupersonerna var nyfikna på att 
någon gång i framtiden arbeta för ett stort svenskt företag för att se skillnaderna i 
företagskulturen.     
 
Närmsta chefens roll 
Det finns en samstämmighet bland intervjupersonerna om att chefen är viktig för dem på 
Företaget. De anser att det är viktigt att chefen uppmärksammar, ser, lyssnar, respekterar samt 
stöttar dem i arbetet. Vidare menar intervjupersonerna att det är viktigt att chefen är 
tillmötesgående och lyhörd för deras behov. Några poängterar även vikten av att både kunna 
ha en bra dialog med sin chef och fungera professionellt med sin chef. En del av 
intervjupersonerna tycker att dåliga chefer är sådana som bara avgör medarbetarens framgång 
genom mätbara resultat. Överlag anser intervjupersonerna att de har bra chefer. 
Intervjupersonerna förklarar vidare att om de har en bra chef som ser dem så känner de att det 
finns potential på Företaget och då kommer de att stanna.  
 
Intervjupersonerna klargör att chefens roll på Företaget inte är att övervaka eller kunna deras 
arbete på detaljnivå, utan chefens roll beskrivs som ett bollplank eller stöd. Intervjupersonerna 
förväntar sig att chefen ska stötta dem vid exempelvis svåra beslut samt att stå på deras sida 
då de fattar egna beslut. Chefen förväntas även hjälpa individen att utvecklas vidare och 
huruvida kompetensen tas tillvara beror till viss del på chefen.  
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Flertalet av de intervjuade angav att chefen har en stor betydelse för huruvida de trivs eller 
inte. Vissa menar att en dålig chef eller om det av någon anledning skär sig med chefen, 
skulle det potentiellt kunna leda till att de väljer att lämna Företaget.  
 

”Chefen är 90 procent av hur du kommer att känna dig på ditt företag där du jobbar. Så 
har du en bra chef som uppmärksammar dig, ser dig gör ju att du känner att du har 
potential här och det är inte dyrare att ha en sådan chef än att ha en annan chef. Det 
handlar om att ha rätt personer på sätt ställen...” 

 
Lojalitet och framtid 
Under intervjuerna framkom det lite olika syn på vad lojalitet innebär. Gemensamt var dock 
att man ansåg att lojalitet skapas av att man känner att man kan fortsätta utvecklas inom 
Företaget. Intervjupersonerna anser att Företaget måste ha en förståelse för att unga idag 
satsar högt och att de flesta vill göra karriär. De är även relativt överens om att lojaliteten ser 
annorlunda ut idag än vad den gjorde för några eller en generation sedan. En allmän 
uppfattning bland intervjupersonerna är att unga idag är mer illojala eller åtminstone mindre 
lojala än vad äldre generationer var. Intervjupersonerna menar att denna minskade lojalitet 
bland unga främst avser rörligheten mellan företag och den behöver inte innebära att unga går 
bakom ryggen på sin arbetsgivare.  
 
Några förslag som intervjupersonerna ger för att behålla sina medarbetare är att Företaget 
måste acceptera att det skett en förändring i lojaliteten men att de ändå måste våga satsa på sin 
personal, eftersom arbetsstyrkan är det mest värdefulla en arbetsgivare har.  
 

”… om de vill ha en bra arbetsstyrka, det är ju det mest värdefulla företaget har, då 
måste man våga chansa och satsa även om hälften slutar, så satsa på den andra hälften 
som stannar.” 

 
Lojalitet uppfattas ha att göra med tiden man lever i. Intervjupersonerna tror att tidigare när 
personer inte bytte företag lika ofta skapades lojalitet till företaget på ett naturligare sätt. De 
spekulerar kring om detta kan bero på att människor idag är mer individualistiska. 
Intervjupersonerna anser att unga idag har lättare att byta arbete om de inte är nöjda istället 
för att stanna kvar och försöka förändra sin arbetssituation. För att få behålla sina 
medarbetare, föreslår därför intervjupersonerna att Företaget bör vara mer lyhört mot sin 
personal och försöka förstå vad de vill. Intervjupersonerna menar vidare att om personalen 
känner att de kan bidra, får respons på det de bidrar med och blir uppskattade så höjs 
lojaliteten till Företaget. Därför är det, enligt de intervjuade viktigt att Företaget är flexibelt 
och kan visa vilka möjligheter som finns för att tillfredsställa medarbetarnas olika individuella 
behov. Intervjupersonerna reflekterar över om det överhuvudtaget finns företag som kommer 
att kunna behålla personal i 10 till 15 år.  
 
Några av intervjupersonerna uppgav att trivseln inte är avgörande för att de ska stanna på 
Företaget, utan det handlar snarare om att de drivs av en nyfikenhet för nya arbetsplatser. De 
menar att oavsett om de har möjlighet att byta mellan olika tjänster på Företaget så kan en helt 
ny arbetsplats, nya produkter och miljö locka mer. Företaget upplevs av flertalet av 
intervjupersonerna som en av de bästa arbetsgivarna inom IT-branschen. Därför menar de att 
om de skulle byta arbetsgivare idag skulle det vara till ett företag utanför IT-branschen, inom 
IT-branschen är de lojala mot Företaget.   
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En del av intervjupersonerna har uppfattningen att unga idag i allmänhet är mer lojala på 
grund av sin egen omognad. Detta för att de tror sig vara mindre ersättliga än vad de faktiskt 
är. På arbetsmarknaden upplevs det dock inte konstigt att byta tjänst om något bättre erbjuds 
på ett annat företag och detta är något som unga lär sig efter en tid i arbetslivet, menar 
intervjupersonerna. 
 
Andra intervjupersoner poängterar att det är kunderna som de bör vara lojala mot. Detta för 
att det är kunderna som reflekterar deras arbete och arbetet avgör vilka möjligheter de har i 
framtiden. Intervjupersonerna förtydligar att eftersom IT-branschen i Sverige relativt liten så 
syns det direkt vilka som är duktiga, vilket kan avgöra framgången i den framtida karriären.  
 
Sammanfattningsvis menar intervjupersonerna att det är dumt att som ung arbetstagare helt 
sluta se sig om efter erbjudanden på arbetsmarknaden, eftersom de då kan gå miste om bra 
chanser. Några intervjupersoner har uppfattning att om de inte byter företag kommer de att 
stanna på samma lön. Vid byte mellan företag ökar chansen att löneförhandla. Därmed 
indikeras att Företaget kanske bör matcha lönen bättre om Företaget är intresserat av att ha 
lojala medarbetare.  
 
Överlag anser intervjupersonerna att de kommer att vara kvar på företaget i flera år till men 
inte på samma tjänst som de har idag. Motivet för att vara kvar är uppfattningen att det finns 
goda utvecklingsmöjligheter på Företaget samt att de trivs med kollegor, tjänsten och chefen. 
Företaget anses även vara en bra skola och bra merit inför framtiden. Dock finns det önskemål 
om att anställa fler unga medarbetare för att öka trivseln för dem. 
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 Figur 1 – Utkast till modell kring attraktions- och behållaaspekter 
 
Resultaten har sammanfattats i en modell (Figur 1) som syftar till att visa hur viktiga de olika 
aspekterna var för intervjupersonerna både för att attrahera dem till Företaget och för att 
behålla dem i Företaget. Husets väggar symboliserar En gräns mellan vad som var viktigt 
innan de var inne på Företaget och vad som var viktigt när de väl var anställda i Företaget. 
Utanför husets väggar är de aspekter som var viktigast för att attrahera intervjupersonerna och 
innanför väggarna finns de aspekter som var viktigt för att behålla dem. Pilarnas längd visar 
ett tidsperspektiv på när dessa aspekter ansågs viktiga och de streckade vertikala pilarna visar 
vilka aspekter som ansågs sammankopplade.  
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Diskussion 
 
Syftet med denna fallstudie var att undersöka vad unga personer attraheras av vid val av 
arbetsgivare samt vilka aspekter som gör att de stannar på ett företag – i detta fall ett stort 
internationellt IT-företag. Den framkomna kunskapen kan förhoppningsvis bidra till att öka 
undersökningsföretagets förutsättningar att föryngra organisationen. Detta är också av intresse 
utanför Företaget eftersom det finns en brist på arbetskraft inom IT-branschen och även andra 
företag är inne i en generationsväxling.    
 
Studiens resultat har sammanfattats i ett utkast till en modell (Figur 1) som ska illustrera 
identifierade attraktions- och behållaaspekter liksom deras vikt, alltså hur utbredda de var 
bland de intervjuade. Vi kommer i det följande steg för steg kommentera och diskutera de 
olika aspekterna både ur ett attraktions- och behållaperspektiv, relatera dem till varandra samt 
anknyta till tidigare forskningsresultat. Det presenteras även ett antal praktiska förslag som 
intervjupersonerna ger gällande hur Företaget kan arbeta med att attrahera och behålla ung 
personal. De psykologiska teorier och begrepp som diskuteras är commitment, psykologiska 
kontrakt, employer attractiveness, employer branding samt diverse strategier för att attrahera 
och behålla personal. Därefter följer ett avsnitt med slutord, begränsningar och förslag till 
fortsatt forskning.   
 
Utveckling 
Utvecklingsmöjligheter var den enskilt viktigaste faktorn både för att attrahera och behålla 
intervjupersonerna. Detta bekräftas av flera andra studier (Howitz et al., 2003 & Berthon et 
al., 2005).  
 
En viktig aspekt av Berthon et al:s utvecklingsfaktor som är återkommande i vår studie är att 
arbetet ska vara utvecklande för yrkeskarriären samt vara en spångbräda för den framtida 
karriären (Berthon et al., 2005). Intervjupersonerna i vår studie förtydligade att Företaget sågs 
som en bra skola och bra merit inför framtiden. Utifrån detta resonemang kan diskuteras 
huruvida Företaget i större utsträckning i sin profilering utåt kan använda sig av denna image 
för att attrahera fler unga medarbetare. Företaget som en bra skola och bra merit inför 
framtiden togs även upp som viktigt för att behålla intervjupersonerna i Företaget. 
 
De mest effektiva strategierna för att attrahera personal enligt Howitz et al:s studie var att 
erbjuda ett paket av förmåner, där lönen var den viktigaste förmånen. Lönen ansågs dock inte 
vara en ensamt effektiv attraktionsfaktor, utan den behövde vara sammankopplad med bra 
utvecklingsmöjligheter (Howitz et al., 2003). Detta är i enighet med vad som framkom i vår 
studie. Lönen, internationella möjligheter och företagets storlek var utöver 
utvecklingsmöjligheterna viktiga faktorer som attraherade intervjupersonerna till Företaget. 
Intervjupersonerna poängterade att det finns en tydlig koppling mellan utvecklingsmöjligheter 
och lön. Därmed kan diskuteras huruvida det ur ett företagsperspektiv kan vara av större vikt 
att framhäva vilka utvecklingsmöjligheter som finns på Företaget snarare än löneaspekten. 
Även Turban och Keon och Berthon et al. visade att denna ekonomiska attraktionsfaktor var 
viktig för att attrahera medarbetare. Berthon et al. menade att för att attrahera unga 
medarbetare bör arbetsgivaren kunna erbjuda en lön över medel, förmåner, 
anställningstrygghet och möjlighet till befordran (Turban & Keon, 1993) och (Berthon et al., 
2005). 
 
Turban och Keon visade genom sin forskning att människor i allmänhet attraheras av 
belöningssystem som är prestationsbaserade istället för en fast förutbestämd lön (Turban & 



26 

Keon, 1993). Vidare menade Howitz et al. att prestationsbaserat belöningssystem var en 
effektiv strategi för att behålla personal (Howitz et al., 2003). Aspekten prestationsbaserade 
belöningssystem framkom inte i vår studie.  
 
Intervjupersonerna tog upp lönen och möjlighet till befordran som viktiga aspekter för att 
attrahera medan anställningstrygghet och förmåner främst togs upp ur aspekten att behålla 
personal. Det framkom dock att om en medarbetare väljer mellan två arbetsgivare kan 
förmåner användas för att attrahera. Vissa menade att ”rätt” typ av förmån kunde vara 
viktigare än lön för att behålla personal. Detta resonemang är i linje med Howitz et al:s studie 
där resultatet pekade på att ersättningar av olika slag var både effektiva och vanliga strategier 
för att behålla personal (Howitz et al., 2003). Andra intervjupersoner menade att de stannar på 
Företaget för att de blivit bekväma med sina förmåner och ville inte riskera att förlora dem. 
Detta kan kopplas till den komponent av commitment som Meyer och Allen kallade för 
kalkylerande commitment som handlade om de potentiella aspekter som de anställda 
riskerade att förlora om de valde att avsluta sin anställning på Företaget. Kalkylerande 
commitment skapas av de fördelar som den anställde upplever att anställningen för med sig 
och ju mer den anställde har att förlora desto högre blir kalkylerande commitment till 
organisationen (Meyer & Allen, 1991). Således är förmåner och lön aspekter som Företaget 
skulle kunna använda sig av för att skapa den här formen av commitment till organisationen 
och därmed behålla personal. Utifrån ovanstående resonemang kan det spekuleras i att det är 
det transaktionella psykologiska kontraktet som behandlar ekonomiska och 
prestationsbaserade aspekter, som råder på Företaget och inte det relationella kontraktet (De 
Cuyer et al., 2005). 
 
Utveckling för intervjupersonerna kunde både vara att bredda sin kompetens eller genom att 
avancera uppåt i karriären. De föredrog dock ganska samstämmigt att avancera. Det framkom 
en motsättning i vårt empiriska material vad gäller utvecklingsmöjligheter på Företaget. 
Motsättningen handlade om att intervjupersonerna upplevde organisationen som öppen och att 
utvecklingsmöjligheter fanns, samtidigt som en del upplevde utvecklingsvägarna som fasta 
och relativt förutsägbara. En tänkbar förklaring till denna skillnad i uppfattning är att 
utvecklingsvägarna eventuellt skiljer sig mellan de olika avdelningarna som 
intervjupersonerna arbetar. 
 
Det framkom att för närvarande så rekryterar Företaget inte unga personer direkt till högre 
positioner utan unga måste börja längre ner i hierarkin. Detta är i linje med Företagets strategi 
för att skapa juniortjänster. Frågan kan ställas huruvida Företag förlorar unga personer 
eftersom de uppfattas som rastlösa och har krav på att avancera fortare. Därmed kan 
diskuteras om det finns en motsättning mellan den strategi som Företaget har för att skapa 
juniortjänster och ungas strävan efter att avancera fort. För att attrahera och behålla unga 
personer kan det vara nödvändigt för Företaget att anställa unga till högre positioner direkt 
och avancera fortare. 
 
Under intervjuerna framkom att utveckling var något som medarbetarna i hög grad själva 
ansvarade för på Företaget. Överlag upplevdes detta fungera bra men vissa intervjupersoner 
efterfrågade tydligare karriärvägar inom Företaget. Det är möjligt att inte alla människor 
klarar av att ha detta ansvar utan att det krävs en viss typ av person. Därför kan det 
ifrågasättas om Företaget endast attraherar och behåller en viss typ av person. Det bekräftas 
delvis genom hur Företagets platsannonser och kravprofil ser ut, där driven och självständig 
var två återkommande nyckelord. I förlängningen skulle detta kunna leda till att Företaget går 
miste om värdefull arbetskraft både ur perspektivet attrahera och behålla personal. I synnerhet 
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bland unga eftersom det kan spekuleras kring att unga inte klarar av att ta lika stor plats och 
driva sin egen utveckling. 
 
IT-branschen 
Branschen som Företaget verkar inom lockade i sig de unga medarbetarna beroende på att den 
uppfattas som en bransch som hela tiden utvecklas. Även att Företaget ligger i framkant inom 
den branschen attraherade intervjupersonerna, vilket kan bero på att unga attraheras av tempo 
och ständig förändring. Denna aspekt är i linje med Berthon et al:s faktor som kallas 
intressevärde (Berthon et al., 2005). Detta blir paradoxalt eftersom unga enligt vår studie 
attraherades av IT-branschen samtidigt som det idag finns en brist på arbetskraft och sökande 
till utbildningar inom IT. En anledning till bristen skulle kunna vara att det finns en 
uppfattning bland unga om att det endast arbetar människor med ett teknikintresse i IT-
branschen. Intervjupersonerna förtydligade att det finns många tjänster i Företaget som inte är 
direkt teknikrelaterade. Genom exempelvis marknadsföring skulle Företaget kunna ändra på 
denna uppfattning, vilket skulle kunna leda till ett bredare urval av individer och inte endast 
de med ett teknikintresse. Branschens karaktär och Företaget som innovatör är aspekter som 
även till viss del kunde bidra till att intervjupersonerna stannar i Företaget. 
 
Företagets profilering utåt 
Den kännedom och de förväntningar som intervjupersonerna hade på Företaget innan de 
började arbeta där var begränsade, vilket kan ses som ett tecken på att Företaget inte syns och 
profilerar sig i tillräcklig stor utsträckning utåt och då främst gentemot unga potentiella 
medarbetare. En viktig aspekt för attrahera unga medarbetare är att de marknadsför sig utåt 
och syns i miljöer där unga personer vistas, som exempelvis universitet och 
arbetsmarknadsmässor. Våra slutsatser är att som arbetsgivare är det positivt och nödvändigt 
att veta hur organisationen uppfattas av potentiella medarbetare. Det är även viktigt att den 
bild som förmedlas till omgivningen matchas med vilken typ av medarbetare företaget önskar 
attrahera. Detta kan kopplas till employer branding och employer attractiveness och innebär 
sammantaget hur företag förmedlar en bild av organisationen som en attraktiv arbetsplats 
både gentemot befintlig och potentiell personal. Således bör Företaget fokusera sin employer 
branding mot unga, om det är unga medarbetare Företaget önskar attrahera. Liksom Sartain 
poängterar måste företag lägga lika mycket resurser på att attrahera personal som det läggs på 
att attrahera kunder. Dessa delar är lika viktiga för ett företags framgång (Sartain, 2005). 
Även Howitz et al. poängterade att företagets goda rykte kan användas som en strategi för att 
attrahera personal (Howitz et al., 2003). 
 
Det framkom i vår studie att flera av intervjupersonerna diskuterar sin arbetsplats med vänner 
på fritiden och inte bara med sina kollegor. Detta är en intressant aspekt kopplat till employer 
branding. Den typen av marknadsföring som sker genom de egna medarbetarna är en effektiv 
och billig metod för att marknadsföra Företaget. Resonemang kan föras kring hur Företagets 
employer branding inåt mot de egna medarbetarna därför i förlängningen även kan leda till 
bra marknadsföring utåt mot potentiella medarbetare och kunder. Därmed kanske Företaget 
borde lägga större fokus på den employer branding som är riktad inåt mot de befintliga 
medarbetarna, inte bara för att behålla just dem utan även för att i förlängningen attrahera nya 
unga medarbetare. Commitment är ett annat intressant begrepp i sammanhanget som främst 
handlar om hur företag kan behålla personal men det kan även diskuteras i kontexten att 
attrahera personal. Eftersom att ju mer commitment medarbetaren känner till sin arbetsplats 
desto bättre marknadsför de eventuellt sitt företag gentemot andra potentiella medarbetare. 
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Företagets profilering utåt var viktig för intervjupersonerna innan de började arbeta på 
Företaget men ansågs även vara av viss vikt när de var anställda, då det uppfattades som 
positivt att människor i ens omgivning kände till och uppfattade Företaget som en bra 
arbetsplats. Aspekterna utveckling, IT-branschen och storlek på företag kan alla användas i 
Företagets profilering utåt för att attrahera ung personal.   
 
Företagets storlek 
Företagets storlek var något som både attraherade intervjupersonerna och fick dem att stanna 
på Företaget. Detta till stor del beroende på att stora företag ansågs starkt sammankopplad 
med utvecklingsmöjligheter. Företagets storlek kopplades även till närmsta chefens roll som 
behandlas senare i diskussionsdelen. 
 
Till skillnad från andra studier på området (exempelvis Howitz et al., 2003 & Berthon et al., 
2005) togs storleken upp som en viktig attraktionsfaktor i vår studie. Den främsta anledningen 
till varför storleken ansågs viktig i vår studie var att stora företag ansågs starkt kopplade till 
goda utvecklingsmöjligheter. Detta på grund av att medarbetarna inte behövde byta företag 
för att byta tjänst, utan möjligheten fanns att utvecklas både genom att bredda sin kompetens 
och genom att avancera uppåt i karriären inom Företaget. Detta medförde även att 
intervjupersonerna attraherades till Företaget trots att de inte från början kunde få den mest 
önskvärda tjänsten. Anledningen till detta var att de såg möjligheterna att söka sig vidare 
internt och att därmed så småningom kunna nå den mest önskvärda tjänsten. Att storleken 
togs upp i vår studie som en viktig aspekt kan bero på den specifika kontexten eftersom 
Företaget är stort är det tänkbart att de som arbetar där har sökt sig dit av just den 
anledningen.  
 
Intervjupersonerna stannade på Företaget främst på grund av att de förknippade ett stort 
företag med goda utvecklingsmöjligheter och att de såg flera roller inom Företaget. De 
negativa aspekterna av Företagets storlek var dock de krångliga processerna som inte gick att 
påverka samt att intervjupersonerna upplevde att de inte syntes i samma utsträckning som de 
skulle göra på ett mindre företag. Däremot upplevde intervjupersonerna att de gavs möjlighet 
att påverka de vardagliga arbetsuppgifterna i stor utsträckning, vilket upplevdes som positivt. 
Att kunna påverka sin arbetssituation var en av de mest populära strategierna för att behålla 
personal enligt Howitz et al:s studie (Howitz et al., 2003).  
 
Frågan kan ställas vilka konsekvenser anonymiteten får för medarbetarna i ett stort företag, i 
synnerhet om inte medarbetarna själva har drivkraften att se till att synas. En annan aspekt 
som framhölls av intervjupersonerna som var kopplat till anonymiteten och Företaget storlek 
var att vissa upplevde att deras kompetens inom olika områden inte utnyttjades tillfullo. Detta 
menade de berodde på att medarbetare på Företaget inte kände till varandras kompetens. 
Därför efterfrågades mer gränsöverskridande mellan avdelningarna, dels yrkesmässigt men 
även socialt. Denna beskrivning av förhållandena på arbetsplatsen motsäger Företagets vision 
om att medarbetarna ska arbeta utan begränsningar. Om det förhåller sig på det sätt som 
intervjupersonerna beskriver, kan det resoneras kring om det finns en obalans mellan hur 
intervjupersonerna upplever situationen och hur Företaget vill att det ska vara. Det skulle även 
kunna vara så att intervjupersonerna förväntar sig att de ska arbeta över gränserna i enighet 
med Företagets vision men att dessa förväntningar inte stämmer överens med de verkliga 
arbetsförhållandena. Detta kan vara ett exempel på att ett psykologiskt kontrakt har brutits. 
Enligt Bal et al. sker kontraktsbrott när arbetstagarens förväntningar inte infrias av 
organisationen (Bal et al., 2007). 
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För koppla tillbaka till diskussionen som fördes kring det transaktionella psykologiska 
kontraktet under temat utveckling, så kan det spekuleras i att även storleken bidrar till att 
Företaget präglas av det transaktionella snarare än det relationella kontraktet. Detta som en 
följd av medarbetarens anonymitet i ett stort företag.  
 
Företagskulturen 
Under temat företagskultur sammanfattas olika implicita aspekter av hur det är att arbeta på 
Företaget. Detta handlar exempelvis om förväntningar, värderingar, stämningen och hur det 
upplevs att vara ung på Företaget.   
 
En del av intervjupersonerna tog upp företagskulturen ur perspektivet attrahera personal men 
de flesta menade dock att företagskulturen främst var viktig för att intervjupersonerna skulle 
stanna på Företaget och inte lika viktig för att attrahera. Bra stämning mellan kollegor, att bli 
uppmärksammad, hanterbar arbetsbörda och att arbetsgivaren håller det som utlovats var 
andra attraktiva aspekter för intervjupersonerna. De tre förstnämnda är i linje med den faktor 
som Berthon et al. benämner socialt värde. Även Berthon et al:s faktor tillämpningsvärde 
återfinns i vår studie eftersom några av intervjupersonerna menade att de lockas av tjänster 
som är relaterade till deras utbildning (Berthon et al., 2005). Högt i tak och en platt 
organisation visade sig viktigt för att attrahera unga i vår studie. Detta överensstämmer med 
Turban och Keons forskning där de menar att människor i allmänhet attraheras till företag 
som är decentraliserade snarare centraliserade (Turban & Keon, 1993). 
 
Att förväntningarna stämmer överens mellan arbetsgivaren och arbetstagaren är en viktig 
aspekt för att behålla personal. Detta gäller både de förväntningar den potentiella 
medarbetaren har på företaget innan anställning och de förväntningar som uppkommer under 
tiden medarbetaren är inne i företaget. Med andra ord bör det som utlovas i platsannonsen 
stämma överens med hur arbetsförhållandena upplevs när medarbetaren blivit anställd. Om 
förväntningarna inte uppfylls kan det leda till att medarbetaren lämnar företaget. Det framkom 
att några av intervjupersonerna hade upplevt brott i det psykologiska kontraktet och detta 
menade de kunde ha lett till att de valt att avsluta sin anställning om inte situationen hade 
förändrats. Ett exempel på kontraktsbrott kan vara om en inhyrd konsult behandlas och ser sig 
själv som fast anställd men får inte samma förutsättningar som de fast anställda gällande 
exempelvis utveckling. Turban och Keon förklarade att unga påverkas mer av brott mot det 
psykologiska kontraktet än vad äldre gör, främst vad gäller känslomässigt commitment och 
förtroende (Turban & Keon, 1993). Rådet till Företaget för att behålla unga medarbetare är att 
de bör vara uppmärksamma på att de förväntningar som medarbetaren har på Företaget 
verkligen infrias och detta gäller framförallt yngre personer.  
 
Intervjupersonerna hade inte så höga förväntningar på Företaget innan de började arbeta där. 
Följaktligen blev många av intervjupersonerna positivt överraskade när de började arbeta på 
Företaget, med andra ord kan detta tolkas som ett ”positivt” kontraktsbrott. Det saknas 
litteratur som behandlar denna omvända situation, det vill säga om förväntningarna i det 
psykologiska kontraktet från början är för låga. Det kan spekuleras kring att detta kan få 
medarbetare att stanna. Däremot är det negativt att Företaget inte lyckats förmedla de positiva 
aspekterna av att arbeta på Företaget ur perspektivet att attrahera unga personer. 
 
Några av intervjupersonerna framhöll att de kände sig hämmade av sin ålder i möten med 
kollegor och inte minst i förhållande till externa kunder som ofta var betydligt äldre. Denna 
känsla förstärktes av att erfarenhet uppfattades som viktigt på Företaget och upplevdes ge 
upphov till status. Det finns en motsättning mellan att Företaget vill arbeta för att anställa fler 
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unga samtidigt som unga har per automatik ofta har mindre arbetslivserfarenhet. Cheferna på 
Företaget uppfattades som en homogen grupp inte minst åldersmässigt, vilket uppfattas som 
en implicit åldersgräns för när medarbetarna kunde nå dessa positioner. Det framkom under 
intervjuerna att vissa inte var intresserade av att invänta denna åldersgräns i sin egen 
karriärutveckling och att detta kunde potentiellt leda till att Företaget förlorar yngre. Frågan 
kan ställas om det inte det behövs yngre personer även högre upp i organisationen för att visa 
de yngre medarbetarna att utvecklingsmöjligheterna finns.  
 
Intervjupersonerna upplevde en känsla av frihet under ansvar på Företaget och menade att 
detta bidrar till flexibilitet gällande hur, var och när det vardagliga arbetet utfördes. Allvin et 
al. har behandlat hur flexibiliteten och friheten har förändrats i arbetslivet. De menade att en 
konsekvens av detta kan vara att arbetstagaren har mer kontroll i det lilla, men mindre 
kontroll i det stora. Detta betyder att arbetstagaren har kontroll över och kan relativt fritt 
planera sin egen vardag och de vardagliga arbetsuppgifterna. Samtidigt som arbetet begränsas 
av omständigheterna på arbetsmarknaden och i branschen som individen inte kan påverka. 
Detta kan leda till upplevelser av frihet och otrygghet på samma gång. Hur människor klarar 
att hantera detta och vad konsekvenserna av arbetslivet blir ser dock olika ut för olika 
individer. För vissa människor är den ökade friheten mer påtaglig och för andra är den ökade 
otryggheten mer påtaglig. Det förändrade arbetslivet bygger alltså på individuella skillnader 
och förutsättningar. Ju flexiblare individens arbete blir, desto otydligare blir arbetets 
avgränsning gentemot det övriga livet. Gränsdragningen blir då mer upp till arbetstagaren 
själv (Allvin et al., 2006). Flexibiliteten och frihet under ansvar upplevdes av 
intervjupersonerna i vår studie som positiva inslag i företagskulturen och bidrog till att de 
trivdes på Företaget. Frågan kan ställas om intervjupersonerna i vår undersökning är den 
typen av individer som upplever de förändrade villkoren i arbetslivet som frihet snarare än 
otrygghet. Det skulle kunna finnas en selektion i vilka som söker sig till men också som 
platsar i och blir kvar i organisationen. Detta är i enighet med Turban och Keons forskning 
som tydde på att olika personlighetstyper attraheras av olika organisationer (Turban & Keon, 
1993). Vidare behandlade även Howitz et al. detta område och de menade att friheten att 
bestämma över sina arbetsuppgifter var en strategi för att behålla personal (Howitz et al., 
2003). 
 
Intervjupersonerna framhåller ett behov av socialt utbyte med sina kollegor för att trivas på 
Företaget. I detta sammanhang upplevs åldern spela roll eftersom uppfattningen är att de har 
mer gemensamt med de kollegor som är i samma ålder som de själva och önskar av den 
anledningen att fler unga anställs i Företaget. Meyer och Allen förklarade att känslomässigt 
commitment skapas genom att de anställdas fysiska och psykologiska behov blir 
tillfredsställda (Meyer & Allen, 1991). Om ett sådant samband föreligger så blir bristen på 
socialt utbyte med kollegor i det samma en faktor som kan bidra till att man inte stannar på 
Företaget. 
 
Tidsbrist var något som ansågs prägla kulturen på Företaget. En följd av detta var att 
introduktionen och överlämningsprocessen uppfattades som bristfällig. Den litteratursökning 
som gjorts har inte gett något svar på vilka konsekvenser detta kan få för den nyanställde. 
Bristfällig introduktion skulle kunna vara kopplat till svagare commitment genom att den 
blivande medarbetaren inte får samma förståelse för organisationen som efter en bra 
introduktion, vilket eventuellt påverkar identifieringen med företaget.      
 
Närmsta chefens roll 
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Den närmsta chefen uppfattades som viktigt av intervjupersonerna för att de skulle trivas och 
stanna på Företaget och de menade bland annat att det var viktigt att bli uppmärksammad och 
sedd av sin chef. Detta är särskilt viktigt i ett stort företag för inte försvinna i mängden. 
Resultaten från Howitz et al:s studie är i enighet med vår studie och visade att bra stöd från 
chefer och ledning var effektiva strategier för att behålla personal. Chefen ansågs även spela 
stor roll för medarbetarens utveckling och eftersom utveckling enligt intervjupersonerna var 
det primära både för att attrahera och behålla dem så har chefens roll avgörande betydelse. 
Även detta stöds av Howitz et al:s resultat (Howitz et al., 2003). 
 
Lojalitet och framtid 
Lojalitet kan enligt Meyer och Allen kopplas till commitment, antingen genom känslomässigt 
och normativt commitment. Commitment bidrar i sin tur till att behålla personal (Meyer & 
Allen, 1991). 
 
Intervjupersonerna beskrev unga idag som mer illojala än vad äldre generationer var. Ungas 
lojalitet kan ses som en produkt av arbetslivet och de förändringar som skett i det 
psykologiska kontraktet. Förr handlade förväntningarna mellan arbetstagare och arbetsgivare 
om att arbetsgivaren skulle ge arbetstagaren arbetstrygghet i utbyte mot lojalitet. Idag handlar 
förväntningarna snarare om att arbetstagaren genom sin anställning förväntar sig att utveckla 
sin anställningsbarhet och arbetsgivaren förväntar sig flexibilitet i gengäld (Hiltorp, 1995; 
Robinson, Kraatz & Rousseau 1994; Robinson, 1996; Herriot & Stickland, 1996; Guest & 
Conway, 2000 i Cueyper et al., 2005). Det blir en motsättning mellan att ett företag vill ha 
lojala medarbetare samtidigt som det blir allt vanligare att företag har fler otrygga 
anställningsformer. Ett exempel på detta är att Företaget hyr in ung personal som konsulter 
istället för att erbjuda dem en fast anställning direkt. Vidare menade intervjupersonerna att det 
som kan uppfattas som illojalitet inte handlade om att de inte trivdes på Företaget utan snarare 
om en nyfikenhet på nya arbetsplatser. 
 
Statt menade att innehållet i det psykologiska kontraktet kan förändras över tid, men något 
som är konstant är lojalitet från arbetstagarens sida och respekt från arbetsgivarens sida (Statt, 
2004). Utifrån uppfattningen bland de intervjuade i vår studie kan ifrågasättas huruvida 
lojalitet verkligen är konstant. Lojalitet från arbetstagarens sida har enligt intervjupersonerna 
förändrats och unga personer på arbetsmarknaden anses inte vara lika lojala nu som för någon 
generation sedan.  
 
En alternativ infallsvinkel på de antagna förändringarna i lojalitet i arbetslivet är det som 
Meyer och Allen kallar för normativt commitment och som skapas genom normer och 
socialisation inte minst genom att barn lär av sina föräldrar (Meyer & Allen, 1991). Således 
kan diskuteras om unga idag verkligen får lära sig att vara lojala mot sin arbetsgivare i samma 
utsträckning som tidigare. Vi kan dock inte av våra intervjuer bedöma om det skett någon 
sådan förändring.   
 
För att stanna på Företaget var det viktigt för intervjupersonerna att Företagets grundläggande 
värderingar stämde överens med de egna värderingarna. Överlag ansågs det finnas en 
överstämmelse mellan Företagets värderingar och de egna värderingarna men det som 
intervjupersonerna upplevde som den största diskrepansen var att allt gjordes mätbart och att 
det endast var de mätbara resultaten som räknades. Meyer och Allen menade att för att en 
medarbetare ska uppleva känslomässig anknytning (commitment) till organisationen behövs 
att den anställde delar organisationens värderingar (Meyer & Allen, 1991). I och med att 



32 

värderingar kan betraktas som en del av kulturen så är lojalitet kopplat till aspekten 
företagskultur.  
 
Intervjuerna visade att många unga först kommer in i Företaget som inhyrda konsulter och 
sedan blir fast anställda. Inhyrda konsulter kan förmodas att inte ha samma känslomässiga 
commitment till organisationen som de fast anställda. Främst vad gäller känslomässigt 
commitment eftersom den sortens commitment skapas genom emotionell tillhörighet (Meyer 
& Allen, 1991). Det kan finnas en motsättning här gentemot målet att behålla den rekryterade 
yngre personen om det är så att den som kommit in som konsult behåller en mer distanserad 
inställning till företaget. Våra intervjuer gav inte något svar på den frågan.  
 
Metoddiskussion 
Resultaten i denna studie kan anses ha en god empirisk grund genom den tematiska 
analysmetod som användes eftersom intervjuerna bearbetades flertalet gånger noggrant och 
systematiskt av oss båda oberoende av varandra. Samstämmigheten mellan de båda oberoende 
analyserna var god. Således kan validitetskriteriet empirisk förankring uppskattas som 
tillfredsställande. Studiens syfte var brett vilken medförde en öppenhet i intervjuerna i syfte 
att undvika att ogrundade förhandstolkningar kom att styra intervjuerna (Langemar, 2006). 
 
Kvalitativ generaliserbarhet består av yttre och inre generaliserbarhet. Den inre 
generaliserbarheten som handlar om huruvida de företeelser som fångats i undersökning 
faktiskt finns i verkligheten kan anses relativt god i denna studie på grund av den empiriska 
förankringen som beskrivits ovan (Langemar, 2006). En aspekt av den inre 
generaliserbarheten som bör beaktas är hur väl urvalet täcker alla relevanta kvalitéer av det 
studerade fenomenet. Studie gjordes på ett mycket stort företag och därför kan frågan också 
ställas hur väl urvalet täcker alla relevanta aspekter för unga medarbetare i Företaget. Urvalet 
påverkades av vilka unga medarbetare som hade tid och möjlighet att ställa upp på intervju 
inom den begränsade tidsram som gavs. Vi kan inte veta om någon grupp och därmed 
intressanta aspekter kan ha missats men ingen information vi fått tyder på detta. Den yttre 
generaliserbarheten begränsas av att studien var en fallstudie. Eftersom syftet var att 
undersöka vad unga medarbetare just på det specifika Företaget ansåg var viktigt för att 
attrahera och behålla personal, så var heller inte ambitionen att göra någon yttre 
generaliserbar bild av fenomenet. Begränsningen av den yttre generaliserbarheten påverkades 
även av studiens avgränsade omfattning. Emellertid bedömer vi att generaliserbarheten till det 
specifika Företaget gällande de aspekter som framkommit vara relativt god. Studien kan ge 
lärdom om vad som attraherar och gör att ung personal stannar på det specifika Företaget. 
Dock bör generalisering till IT-branschen i stort eller unga i allmänhet göras med försiktighet 
även om många resultat stämde överens med annan forskning. Därmed kan man fundera över 
om IT-branschen är likartad oavsett land mellan stora internationella företag.   
 
Det kan finnas intervjuareffekter av betydelse med den specifika datainsamlingsmetod som 
användes. Intervjuareffekten i denna studie kan ha påverkats främst av vår ålder. Eftersom vi 
var i ungefär samma ålder som intervjupersonerna så kan det ha påverkat deras svar i en viss 
riktning, exempelvis att vissa saker tas för givna. Ålderslikheten kan också vara positiv 
genom att risken för maktasymmetri kopplat till åldern kan minska, vilket kan leda till att 
intervjupersonerna kunde uttala sig friare och utan hämningar. Det är svårt att bedöma om den 
specifika kontexten på Företaget vid tillfället för intervjuerna kan ha påverkat 
intervjupersonernas upplevelser av det studerade fenomenet. Intervjuerna gjordes under en två 
månaders period och vi fick inga indikatorer på att någon specifik omständighet på Företaget 
kunde ha påverkat intervjupersonernas svar. 
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Eftersom vi fick hjälp med urvalet av en kontaktperson från personalavdelningen så bör 
frågan ställas om kontaktpersonen kan ha valt ut de deltagare som förväntades uttrycka sig 
mest positivt om Företaget. Vi menar att detta är mindre troligt beroende på att studien 
gjordes på uppdrag av personalavdelningen med syfte att identifiera förhållanden som var 
viktiga för Företaget. Därmed vore det ur Företagets synpunkt oklokt att välja deltagare som 
gav en förskönad bild av Företaget. Möjligtvis kan urvalet varit snett ur en annan synpunkt, 
nämligen att det var de mest verbala och talföra medarbetarna som valdes ut. Om så var fallet 
vet vi inte och inte heller om ett sådant urval är representativt i andra avseenden med relevans 
för studien.  
 
Intervjupersonerna garanterades konfidentialitet dock var de medvetna om att 
kontaktpersonen på personalavdelningen visste vilka som deltog i undersökningen. Det kan 
diskuteras huruvida detta påverkade intervjupersonernas svar.  
 
Slutord och förslag till fortsatt forskning 
Syftet med denna studie var att undersöka vad unga anser vara viktiga aspekter både för att 
attrahera och behålla unga framtida medarbetare. Studien har resulterat i ett utkast till en 
modell där ett antal aspekter ingår. Modellen visar hur aspekterna är av olika vikt för 
attrahera- och behållaperspektivet, hur dessa är sammankopplade på olika sätt och att de 
börjar och slutar vid olika tid. Vidare har vi funnit att dessa aspekter kan kopplas till ett antal 
psykologiska teorier och begrepp som på olika sätt kan ge en ökad förståelse av att attrahera 
och behålla ung personal.  
 
Förhoppningsvis kan kunskapen från denna studie vara av vikt för det studerade Företaget i 
deras arbete att föryngra organisationen samt för att belysa fenomenet attrahera och behålla 
personal ur ett nytt perspektiv, nämligen utifrån ungas synvinkel. Resultaten stämmer väl 
överens med vad vi funnit i tidigare forskning vilket gör att vi uppfattar att studiens resultat 
även kan vara av intresse för andra företag i IT-branschen som har brist på arbetskraft. 
Studien kan ha en allmän praktisk relevans genom att det inte bara är IT-branschen som står 
inför en generationsväxling utan det finns många företag inom flera branscher som behöver 
arbeta mer aktivt med att attrahera och behålla unga medarbetare.  
 
Denna studie har resulterat i ett utkast till en modell över vad som attraherar och bidrar till att 
unga medarbetare stannar kvar i ett företag. Eftersom vår studie var av kvalitativ karaktär så 
kan vi inte i vår modell uttala oss mer exakt om pilarnas tjocklek (frekvenser) och längd (tid) 
utan modellen är mer en uppskattning och illustration av vad som framkom i intervjuerna. 
Därför är ett förslag till fortsatt forskning att med kvantitativ metod testa modellens riktighet 
mot en större population. En annan tänkbar inriktning för fortsatt forskning är fördjupning i 
någon enstaka aspekt i modellen eller fördjupning i enbart ett av perspektiven attrahera eller 
behålla för att i större utsträckning kunna förklara just den delen. Ett ytterligare förslag till 
vidare forskning kan vara att gå djupare in i hur aspekterna är sammankopplade. Vi valde att 
inte anlägga ett könsperspektiv på det studerade fenomenet, dock kan detta vara ett förslag på 
vidare forskning.     
 
I studie valde vi att fokusera på unga medarbetare men det kanske även vore av intresse att i 
vidare forskning undersöka hur väl denna modell stämmer överens med nyanställda oavsett 
ålder. Det skulle vara intressant att undersöka hur mycket i vår modell som kan förklaras av 
ålder och hur mycket som beror på att medarbetaren är nyanställd. 
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Intervjuguide 
Presentation 
Syfte 
Konfidentialitet 
Spelas in 
Tid 
Frågor? 
  
Bakgrundsfrågor 
– Tjänst, antal år på företaget, ålder 
 
– Utbildning och yrkesbakgrund m.m.  
Varför dessa val? 
Varför valde du IT-branschen?  
 
Jobbsökande 
– Vilka faktorer är viktiga för dig hos arbetsgivare när du söker jobb? 
 
– När du sökte jobb här hur gick det till? Beskriv denna process.  
Hur gjorde du? 
Kontakt? Fungerade bra/dåligt? 
  
– Kan du komma på något företag som inte skulle vilja jobba för, varför inte? Vad gillar du 
inte? 
 
– Dröm arbetsgivare? Vad bra? 
 
Nutid 
– Vilka faktorer är viktiga för dig idag?  
Är de tillgodosedda här på företaget? 
 
– De förväntningar du hade på företaget innan du började, tycker du att de stämmer överens 
med hur det ser ut idag? 
 
– Hur ser du på din situation som ung medarbetare? positivt/negativt 
Möjlighet att påverka? 
 
– Det finns relativt få unga medarbetare på X idag, vad tror du att det beror på? 
 
– Mottagandet av unga, bra/dåligt? Rekryteringsprocessen, introduktion, 
 
– Tycker du att organisationen tar tillvara din kompetens som ny/nyexad/ung medarbetare? 
 
– Hur upplever du företagskulturen på företaget?   
 
Framtid 
– Hur ser du på X och framtiden? 
Längre perspektiv 

Att tänka på! 
• Be dem specificera 

begrepp 

• Be om exempel  
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Hur tycker du företag (inom IT-branschen )ska arbeta för att attrahera unga framtida 
medarbetare? 
 
Hur ska de arbeta för att behålla unga medarbetare?  
 
Hur ser du på lojalitet? Skillnad beroende på generation/ålder? 
 
Stämmer dina värderingar överens med företagets? Är det viktigt för dig? 
 
Vad skulle få dig att inte vilja arbeta kvar på företaget? 
 
– Sammanfattning  
 
Har du något mer som du känner inte kommit fram nu under intervjun? 
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Hej! 
 

Vi är två studenter som läser till personalvetare vid Stockholms universitet. I samarbete med 
er HR-avdelning skall vi skriva en c-uppsats i ämnet ”Hur IT-företag kan attrahera och 
behålla ung personal” 
  
Vi vill därför komma kontakt med unga på ert företag. Du passar således vår urvalsprofil och 
vi önskar därför att du vill ställa upp på en intervju.  
 
Intervju kan göras på din arbetsplats och beräknas ta ca en timme. Självklart kommer du att 
vara anonym. 
 
Vi skulle uppskatta om du ville ställa upp då detta förhoppningsvis kommer att leda till en 
bättre förståelse av unga medarbetares tankar, motivation och behov. 
 
De första intervjuerna kommer att göras nu redan under vecka 11 och det vore toppen om du 
kunde ställa upp då! Skicka din anmälan till XY@hotmail.com. Skriv i anmälan på vilket 
kontor (X eller Y) du sitter samt vilket datum och tid som passar dig. 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning, 
Anna Thorslund & Malin Lööf    
 
 
 


