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Förord 
 

Vi har under terminen lärt oss väldigt mycket och kommer utifrån detta ta med oss många 

erfarenheter och kunskaper som vi med all säkerhet kommer dra nytta av i våra fortsatta liv. 

Denna uppsats har medfört att vi fått fördjupa oss i hur arbetsgivare arbetar med att behålla 

medarbetare, vilket vi var och fortfarande är djupt intresserade av. Vi vill framförallt framföra 

ett stort tack till vår handledare Roy Liff som ställt upp med värdefulla råd som hjälpt oss 

under uppsatsens gång samt även tacka alla respondenter som gjorde vår uppsats möjlig. Vi 

vill självklart också tacka familj och vänner som stöttat oss genom denna utmanande, men 

givande tid. 
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Abstract 
The greatest challenge faced by employers on today’s multi-cultural labor market is the 

competition for talented employees in possession of the right knowledge and competence. To 

be able to market themselves properly and in order to find the right personnel, employers need 

to be well prepared and highly committed to the task. It seems to be of great importance for 

employers to attract young, talented students in order to get an advantage in the fight for the 

employees of the future. There is however few public companies included in the top lists of 

attractive employers, which confirm the public organizations’ suspicion that they have 

difficulties with changing students’ perception of the jobs they offer. Previous studies have 

identified a need for employers to establish a brand on the labor market and the importance of 

focusing just as much on retaining talented employees as on recruiting them. Since potential 

employees in possession of the right knowledge and competence are faced with an increasing 

selection of possible career paths, the competition for this small group of talents hardens. The 

purpose of our study is therefore to investigate the private and work related needs of 

individual employees in their decision of applying to, staying with or leaving an employer. 

With regards to a holistic and cultural perspective this study aims to see what an employer of 

choice can do to affect an individual’s decision making with the purpose of retaining the 

organization’s level of knowledge and competence. 

 

This study is based on data gathered through eight semi-structured interviews with employees 

from a public organization. The interviews were conducted with the help of an interview 

guide comprised of four themes in accordance to the critical incident technique, meant to 

facilitate more depth to the respondents’ stories. A narrative analysis of the stories was carried 

out in which common as well as divergent incidents were emphasized in chronological order.  

 

Lastly, we provide a discussion based on our analysis that compares and contrasts the results 

of our study with previous research. The discussion leads to the conclusion of our study: an 

employer of choice works in a committed way to accommodate the needs and qualities that 

are valued by the employees. That work requires awareness of the influences talented 

employees gets from cultural groups in their milieu. It also requires an insight in how the 

competition changes depending on the career stage in which the desirable personnel are 

situated. An employer of choice can influence the employees’ decision making by being 

aware of what is important in their choice of employer: the external matters, the internal 

determines.  

 

This thesis will continue in Swedish. 

 

Keywords: Employer of Choice, Employee Retention, Talent Management, Decision 

Making, Knowledge Retention, Competence Retention 
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Sammanfattning 
Arbetsgivares största utmaning på dagens multikulturella arbetsmarknad är att vinna kampen 

om de medarbetare som är duktiga och besitter såväl rätt kunskap som rätt kompetens. Det 

krävs stort engagemang och framförhållning för att arbetsgivarna ska lyckas marknadsföra sig 

på arbetsmarknaden och hitta rätt personal. Det tycks vara av stor betydelse för arbetsgivare 

att attrahera unga, talangfulla studenter för att få ett försprång i kampen om de bästa 

medarbetarna. Mycket tyder på att kommunala, offentliga organisationer har en svårighet i att 

ändra ungas bild av jobben som erbjuds vilket bekräftas då det är ytterst få offentliga företag 

som utmärker sig på topplistor över attraktiva arbetsgivare. Tidigare studier klargör att 

arbetsgivare är i behov av att skapa sig ett varumärke på arbetsmarknaden och att de bör 

fokusera lika mycket på arbetet med att behålla talangfulla medarbetare som själva 

rekryteringen av dem. Då denna mindre grupp av personer, som är duktiga och har både rätt 

kunskap samt kompetens, får fler valmöjligheter i karriären blir konkurrens om arbetskraften 

hård. Syftet med vår studie är att undersöka individers behov både som medarbetare och 

privatpersoner vid beslutstillfället att söka sig till, stanna hos eller lämna en arbetsgivare 

genom att anta ett kulturellt helhetsperspektiv. Detta för att se vad en eftertraktad arbetsgivare 

kan göra för att påverka en individs beslutsfattande om valet av arbetsgivare och därmed 

behålla verksamhetens kunskaps- och kompetensnivå. 

 

Studien baserades på datamaterial som samlades in genom åtta semi-strukturerade intervjuer 

med medarbetare från en kommunal organisation. Intervjuerna baserades på en guide 

bestående av fyra teman där tekniken för kritiska händelser användes i syfte att få 

respondenterna att förmedla en detaljrik berättelse kring sina beslut. Följaktligen genomfördes 

en narrativ analys av berättelserna som lyfte fram avvikande såväl som gemensamma 

företeelser i en kronologisk följd. 

 

Utifrån analysen för vi slutligen en diskussion där resultatet av vår studie förhåller sig till 

tidigare forskning och som sedan mynnar ut i vår slutsats. Vår slutsats är att eftertraktade 

arbetsgivare arbetar på ett engagerat sätt med att tillgodose de behov och egenskaper som 

värdesätts av medarbetare. Detta kräver en medvetenhet hos arbetsgivaren om att talangfulla 

medarbetare påverkas av kulturella grupper i deras omgivning. Det krävs också en insikt i hur 

konkurrenssituationen förändras beroende på tidpunkt i karriären som den åtråvärda 

medarbetaren befinner sig i. En eftertraktad arbetsgivare kan påverka medarbetarnas 

beslutsfattande genom att vara medvetna om vad som är viktigt vid valet av arbetsgivare, 

nämligen att: utsidan räknas, insidan avgör. 
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1 Inledning 
“Vad kan en företagare göra för att vinna kampen om dem som är duktiga och har de rätta 

kunskaperna?” är frågan Bohman (2007) ställer i sin artikel för Dagens Industri. En av de 

största svårigheterna för företag är enligt henne att rekrytera rätt personal. Efterfrågan på 

arbetskraft har ökat, men hon hävdar att det är specifikt personer med specialistkunskap som 

söks. För att lyckas hitta rätt personal krävs stort engagemang och framförhållning från 

företagets sida samt att kunna marknadsföra sig på arbetsmarknaden (ibid). Problemet med att 

hitta rätt personal är fortfarande aktuellt och Hillvesson (2015) tydliggör detta i en artikel för 

Svenska Dagbladet. Han skriver att ett företag inom mathandeln på nätet såg stora utmaningar 

i att hitta rätt person som var villig att arbeta på det sätt som efterfrågades. Universum (2015) 

sammanställer årligen en lista över Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Där presenteras de 

företag som enligt studentundersökningen ”lyckats bäst med att locka till sig de eftertraktade 

studenterna, och som därmed har fått ett värdefullt försprång i kampen om talangerna”. I sex 

olika yrkeskategorier redogörs en topplista av attraktiva arbetsgivare. Globala företag är mest 

förekommande medan offentliga organisationer endast förekommer inom juridik (ibid). 

Göteborgs Stad (2012) belyser under en chefsintroduktion ungas bild av kommunen. De anger 

intressanta och meningsfulla jobb, roligt på jobbet samt personlig utveckling som viktiga 

associationer till deras framtida arbetsgivare. Bilden som kommunen har, saknar dessa 

associationer vilket uppfattas som problematiskt (ibid).  

 

I sin studie kartlägger Sutherland, Torricelli och Karg (2002) ett antal faktorer som efterfrågas 

i sökandet efter en arbetsgivare. De studerar faktorerna utifrån en enkät och kategoriserar 

dessa. Studien resulterar i ett antal viktiga faktorer där möjligheten till en karriär och ett 

utmanande arbete ansågs som viktigast. En liknande enkätstudie av Sedighi och Loosemore 

(2012) visar att positiva arbetsrelationer, möjligheter till att lära sig på jobbet och passion i 

arbetet är viktiga faktorer på arbetsplatsen. “Personlig utveckling, personlig ekonomi, livsstil 

och anställningsbarhet” samt gemenskap är enligt Hansson (2005:116) exempel på olika 

medarbetarvärden, det vill säga företeelser som medarbetare värdesätter. Författaren hävdar 

att företagets medarbetarvärde utgör svaret på varför en medarbetare väljer att arbeta på ett 

visst företag. Vidare framförs att värdena förändras beroende på exempelvis individens 

utbildning och familjesituation. Han påstår även att kompetens hos medarbetare kan 

möjliggöra konkurrensfördelar som är mycket svåra att imitera (ibid). Larsson och Löwstedt 

(2002) beskriver kompetens som en omvandling av underförstådd kunskap och Hansson 

(2005) hävdar att ska kompetens kunna bli ett konkurrensmedel för företaget måste det finnas 

en vilja hos medarbetaren att använda och utveckla sin kompetens. Processen för att skapa 

denna vilja styrs enligt Hansson (2005) av medarbetarvärden. Då arbetsmarknaden består av 

allt tydligare mångfald och konkurrensen om arbetskraft ökar behöver företag arbeta med 

utformningen av medarbetarvärden på olika sätt (ibid).   

 

Vidare påstår Sutherland, Torricelli och Karg (2002) att om ett företag ska lyckas i 

konkurrensen om talangfull personal måste de framföra sig själva som en eftertraktad 

arbetsgivare (Employer of Choice). De beskriver en eftertraktad arbetsgivare som “an 

organization which top talent aspires to work for as a result of its reputation and employer 

brand message, both of which are tailored to appeal to the target audience” (Sutherland, 

Torricelli & Karg 2002:14). Om en organisation är en eftertraktad arbetsgivare hävdar Rampl 

(2014) att det är en värdefull tillgång för organisationen, delvis med tanke på konkurrens och 

delvis för att attrahera potentiella medarbetare. Hon studerar genom en enkätundersökning 

olika associationer till arbetsgivares varumärken och vad som gör en arbetsgivare eftertraktad. 

Resultatet antyder att känslorna till arbetsgivarens varumärke är av betydelse för att 
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arbetsgivaren ska kunna bli eftertraktad samt att de framstående associationerna till 

arbetsgivarvarumärket är arbetsuppgifter och arbetskultur. Detta påvisar att företaget endast 

kan bli en eftertraktad arbetsgivare då potentiella medarbetare har positiva känslor för 

arbetsgivarvarumärket. Vidare anger Hytter (2007) i sin studie som även den baseras på 

enkäter, att kulturen har en stor påverkan på hur väl strategier fungerar i olika länder med 

tanke på att det påverkar vad medarbetarna värdesätter. Därför är det viktigt för företag som 

är verksamma i flera länder att beakta detta.  

 

I de studier som baseras på andra datainsamlingsmetoder belyser resultaten andra företeelser. 

Branhams (2005) studie resulterar i olika förslag på strategier i syfte att förbättra arbetet med 

att behålla medarbetare. Han påstår att företag som genomför abstrakta (intangibles) och 

långsiktiga åtgärder som exempelvis att skapa en god arbetsmiljö, engagemang och förtroende 

för ledarna får personalen att stanna. Branham (2005) drar slutsatsen att skapandet av en bra 

arbetskultur som inkluderar abstrakta åtgärder är förutsättningen för att konkurrera om 

arbetskraft. Suutari, Tornikoski och Mäkelä (2012) introducerar ett nytt perspektiv som 

belyser det sociala utbytet mellan globala arbetsgivare och arbetstagare. Utifrån detta 

perspektiv drar de slutsatsen att globala karriärister grundar sina karriärbeslut på två 

kategorier varav den första handlar om abstrakta och icke-monetära belöningar och den andra 

om monetära belöningar. Ändrade familjeförhållanden påverkar enligt dem den globale 

karriäristens beslut att fortsätta eller avsluta det sociala utbytet med sin arbetsgivare (ibid).   

 

Utifrån de ovannämnda studierna uppmärksammar vi att konkurrensen om medarbetare med 

rätt kunskap och kompetens tycks öka samt att eftertraktade arbetsgivare har större chans att 

attrahera och sedan behålla dessa talangfulla medarbetare i jämförelse med andra 

arbetsgivare. Vi observerade att de enkätbaserade studierna resulterar i variabler som avser att 

influera potentiella och nuvarande medarbetares inställning gentemot arbetsgivare. De studier 

som har en annan insamlingsmetod har ett resultat som påvisar mer abstrakta företeelser som 

kan påverka arbetet med att behålla talangfulla medarbetare. Vi upplever att om forskningen 

istället fokuserar på hela individens kontext vid beslutens tidpunkt genom att samla in data 

med hjälp av intervjuer kan resultatet ha större möjlighet att ge indikationer om vilka 

omständigheter som påverkar valet att söka sig till, stanna hos eller lämna en arbetsgivare. 

Följaktligen väljer vi att göra vår studie utifrån ett holistiskt perspektiv och ser därmed 

bortom variablerna för att ge bättre möjlighet till förståelse av den kontext individen befinner 

sig i vid olika beslutstillfällen i deras karriär. Göteborgs Stad (2012) anger att det är svårt att 

konkurrera om kompetent arbetskraft vilket gör det intressant för oss att studera ett 

kommunalt företag. Då Bolaget1 är ett kommunalt företag passade det bra för vår studie. 

 

Vår studie syftar därför till att undersöka individers behov, både som medarbetare och 

privatpersoner vid beslutstillfället att söka sig till, stanna hos eller lämna en arbetsgivare 

genom anta ett kulturellt helhetsperspektiv. Detta för att se vad en eftertraktad arbetsgivare 

kan göra för att påverka en individs beslutsfattande om valet av arbetsgivare och därmed 

behålla verksamhetens kunskaps- och kompetensnivå. 

 

Med vår studie söker vi svar på följande frågeställning: 

- På vilka grunder fattar kompetenta2 medarbetare besluten om att söka sig till, stanna 

hos eller lämna en arbetsgivare?  

                                                 
1
 Då företaget är anonymt kommer vi hädanefter hänvisa det som Bolaget 

2 Kompetenta medarbetare besitter det som Löwstedt och Stymne (2002:19) definierar “medarbetarnas 

kompetens det vill säga möjligheten att handla som kunnig praktiker” 
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1.1 Disposition 
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2 Tidigare resultat - Utsidan räknas, insidan avgör 

2.1 Utsidan får ett värde 

I inledningen presenterades tidigare forskningsresultat från bland andra Sutherland, Torricelli 

och Karg (2002), Hytter (2007) samt Rampl (2014). Gemensamt för de tidigare nämnda 

studierna samt studierna som presenteras i detta avsnitt, är att de baseras på data från enkäter. 

Samtliga studier resulterar i en mängd olika variabler som arbetsgivare rekommenderas att 

arbeta med för att konkurrera och behålla medarbetare.  

 

Kickul (2001) belyser i sin studie de löften som företag gör i samband med arbetet att 

attrahera och behålla medarbetare. Löften som förblir ouppfyllda beskrivs kunna ha negativa 

konsekvenser som påverkar medarbetares attityder, åtaganden och därför också avsikter att 

lämna företaget. Sutherland, Torricelli och Karg (2002) uppmärksammar att det råder stor 

konkurrens om arbetskraft och för att lyckas konkurrera om talangfulla personer måste 

företagen framhäva sig. Forskarna påvisar att olika åldersgrupper attraheras av olika faktorer, 

vilket gör att företagen måste identifiera vilka dessa faktorer är för sin målgrupp av 

medarbetare. Resultatet från deras studie visar att de två viktigaste attributen, oavsett 

åldersgrupp, när en arbetsgivare väljs är möjligheten till att ta sig uppåt i karriären samt att ha 

en utmanande arbetsmiljö.  

 

Då konkurrensen om medarbetare är lika hård som konkurrensen om kunder belyser 

Kaliprasad (2006) vikten av att arbeta med strategier för att bli en eftertraktad arbetsgivare. 

Det framgår att kompetenta personer ofta är medvetna om att de måste hålla sin kunskap 

uppdaterad. Detta anges som anledningen till att de söker efter en arbetsgivare med en trivsam 

arbetsmiljö som tillåter dem att utvecklas, tar hänsyn till deras åsikter samt visa att de bryr sig 

om dem. Det är inte alltid monetära belöningar som de anställda vill ha, utan de tycks snarare 

föredra en trivsam arbetsmiljö samt att bli uppmärksammade för vad de bidrar med till 

företaget (ibid). Resultatet från Balakrishnan och Vijayalakshmi (2014) ger likaså indikationer 

på att det krävs mer än konkurrenskraftiga löner för att behålla personal då det handlar om att 

skapa en arbetsmiljö som främjar mångfald och ömsesidigt förtroende. De hävdar att 

organisationen måste skapa utmanande karriärmöjligheter samt visa sin uppskattning och 

respekt mot personalen. För att lyckas med detta framställer båda forskningsteamen 

(Kaliprasad 2006; Balakrishnan & Vijayalakshmi 2014) kontinuerlig kommunikation som 

väsentlig för att organisationen ska kunna uppmärksamma personalens behov.  

 

I och med att konkurrensen om arbetskraft har ökat blir det enligt Sedighi och Loosemore 

(2012) svårare för företag att rekrytera och sedan behålla medarbetare. Många länder har på 

grund av den ökade konkurrensen börjat prioritera detta arbete med fokus på nyexaminerade.  

I sin studie belyser de den stora betydelsen av att förstå vad som gör en arbetsgivare 

eftertraktad i nyexaminerades ögon. De främsta egenskaperna som eftersöks av 

nyexaminerade på arbetsplatsen angavs som positiva arbetsrelationer, möjligheter till att lära 

sig på jobbet och att kunna känna passion för arbetet (ibid). Rampl (2014) genomförde en 

liknande studie där hon kategoriserade studenters associationer till arbetsgivares varumärke 

samt deras olika uppfattningar om vad som karaktäriserar en eftertraktad arbetsgivare. 

Resultatet påvisar att bra arbetsuppgifter och arbetskultur är till stor del drivande för att skapa 

bra associationer till arbetsgivarens varumärke. Gemensamma slutsatser för de båda studierna 

gjorda av Sedighi och Loosemore (2012) och Rampl (2014) var att företag måste skapa en 

förståelse för egenskaper respektive associationer eftersom att det är dessa som leder till att 

varumärket förbättras. Anledningen till det ökade behovet av förståelse är enligt 
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forskningsgrupperna att det avgör hur väl företagen kan rekrytera och därefter behålla sina 

medarbetare.  

 

Till skillnad från Sedighi och Loosemore (2012) och Rampl (2014) som studerar associationer 

och egenskaper till varumärket fokuserar Doh, Stumpf och Tymon (2011) på hur ansvarsfullt 

ledarskap kan förbättra arbetet med att behålla medarbetare. De hävdar att ansvarfullt 

ledarskap har en betydelsefull relation till arbetet med att behålla personal och att 

medarbetarnas tillfredsställelse till organisationen påverkar denna relation. Begreppet 

operationaliseras av forskarna till tre komponenter i en kontext som kretsar kring arbetet med 

att behålla talangfulla medarbetare. De påstår att företag genom att arbeta med dessa 

komponenter kan förbättra medarbetares uppfattning och tillfredsställelse till organisationen. 

Den första komponenten som författarna presenterar handlar om att verksamheten ska ha en 

intressentkultur, där medarbetare har uppfattningen om att verksamheten handlar på ett socialt 

ansvarfullt sätt gentemot sina intressenter. Den andra komponenten innefattar att 

medarbetarna har uppfattningen att organisationen ser på de anställda som talangfulla. Den 

tredje komponenten utgörs av ledningssupport, där medarbetarna har uppfattningen att deras 

närmaste chef ser till deras välmående och föregår med gott exempel. De anser att 

verksamhetens förmåga att behålla sin personal blir högre när antalet medarbetare som har 

positiva uppfattningar om ovannämnda komponenter ökar (ibid). I en enkätstudie av små- och 

medelstora företag i Spanien undersöker Cegarra-Leiva, Sánchez-Vidal och Cegarra-Navarro 

(2012) vad som istället kan indikera om personalen har avsikter att lämna företagen. De 

uppmärksammar att arbetstillfredsställelse utgör en god indikator för detta. En annan slutsats 

forskarna drar är att en kultur influerad av balans i arbetslivet (work life balance) är 

avgörande för god arbetstillfredsställelse.  

 

Hytter (2007) baserar sin studie på en global enkätundersökning, den så kallade GLOBE 

study3. Resultatet av studien belyser effekterna av kulturella mönster på strategierna för att 

behålla medarbetare och indikerar att det krävs olika strategier Med tanke på det ökade antalet 

verksamheter som har dotterbolag belägna utanför hemlandet uppmanar han företag att se 

arbetet med att behålla medarbetare utifrån ett kulturellt perspektiv. I sin studie fokuserar han 

på att genom studerandet av kategoriserade och operationaliserade variabler se relationen 

mellan strategier för att behålla medarbetare och nationell kultur i Sverige respektive 

Frankrike. Detta då resultatet för Sverige enligt Hytter (2007) bland annat påvisar att balans i 

arbetslivet är en variabel eller faktor som är framträdande medan Frankrikes resultat visar 

främst på att monetära faktorer är av stor vikt. Därav hävdar forskaren att avvikelsen kan bero 

på att kulturen skiljer sig mellan länderna (ibid). 

 

Gemensamt för ovannämnda studier är att de baseras på enkätundersökningar och resultaten 

redovisar olika variabler som indikerar vad som gör en arbetsgivare eftertraktad och vad som 

gör att medarbetare väljer att söka sig till, stanna eller lämna företaget. Då studierna utgår från 

enkätundersökningar grundas slutsatserna i de variabler som fått högst svarsfrekvens, vilket 

ger en uppfattning om medarbetarnas värderingar. Några forskare (Hytter 2007; Doh, Stumpf 

& Tymon 2011 m.fl.) tar sina studier ett steg längre genom att skilja på de tillfrågades 

kulturella kontext vilket gör att slutsatserna belyser kulturens påverkan av medarbetarnas 

värderingar om vad som gör en arbetsgivare eftertraktad och vad som gör att de väljer att söka 

sig till, stanna hos eller lämna en arbetsgivare. Sammanfattningsvis ger dessa studier variabler 

som beskriver vad företag utåt sett bör erbjuda nuvarande och potentiella medarbetare. Trots 

                                                 
3
För mer information läs: House, R.J., Hanges, P.J., Javidan, M., Dorfman, P. and Gupta, V. (2004) Culture, 

Leadership, and Organizations: The GLOBE Study of 62 Societies, Thousand Oaks, CA: Sage. 
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att många likheter finns mellan studiernas resultat finns det även tecken på att kulturen har en 

påverkan i vad som eftersöks hos en potentiell arbetsgivare och att vad som söks skiljer sig åt 

mellan olika målgrupper. Studierna uppmärksammar egenskaper hos företag som ger utsidan 

ett värde i ögonen på både nuvarande och potentiella medarbetare. Orsakerna till att 

egenskaperna skiljer sig åt är det däremot endast ett fåtal enkätstudier som resonerar kring, 

vilket ger anledningar till att se över tidigare resultat vars studier baseras på en annan typ av 

data. 

2.2 Insidan har betydelse 

De tidigare presenterade studierna som Branham (2005) och Suutari, Tornikoski och Mäkelä 

(2012) redogör för baseras på en annan typ av data vilket resulterar i åtgärder som ser till en 

större kontext än vad variabler gör. Nedan presenteras flertalet studier vars resultat frångår 

variabler och börjar närma sig det helhetsperspektiv vår studie ämnar anta.  

 

Orsaken till behovet av ett förbättrat arbete med att behålla medarbetare belyser Ambrosini 

och Bowman (2001) i sin studie. De hävdar att underförstådd (tacit) kunskap är sällsynt, svår 

att imitera, substituera samt överföra vilket gör att den många gånger ligger bakom företags 

konkurrensfördelar. De utgår från diverse teorier och undersöker hur underförstådd kunskap 

bör studeras genom operationalisering, men poängterar att organisationer tenderar att inte 

vilja låta sin underförstådda kunskap studeras på grund av dess koppling till 

konkurrensfördelar. Resultatet av studien påvisar att underförstådd kunskap bör omdefinieras 

till underförstådd kompetens och att det är något som medarbetarna besitter i form av en 

resurs. Vidare föreslår de att forskningen bör fokusera på att kartlägga orsakssamband för att 

på så vis locka fram den underförstådda kompetensen och synliggöra den i syfte att underlätta 

överföring (ibid). Även Johannesson och Olsen (2003) trycker på svårigheterna att överföra 

den underförstådda kunskapen. De skiljer på underförstådd och uttryckt (explicit) kunskap i 

sin studie och framlägger betydelsen av utbildning inom dessa för att säkerställa, genom 

spridning av den underförstådda kunskapen, företagets konkurrensfördelar. De påstår att 

underförstådd kunskap måste kopplas samman med uttryckt kunskap i företagets 

kunskapssystem samt den externa kunskapsbasen som inkluderar till exempel kunder och 

leverantörer för att det ska leda till konkurrensfördelar. Båda forskningsgrupperna 

uppmärksammar svårigheten att definiera underförstådd kunskap och kompetens samt att det 

är medarbetarna som innehar resursen. Madsen, Mosakowski och Zaheer (2003) hävdar att 

arbetsgivares konkurrens i grunden handlar om en mindre grupp medarbetare som innehar 

denna kunskap och kompetens som eftersöks. De utgår bland annat från intervjuer i sin studie 

där resultatet visar att ett inflöde av ny personal från en kombination av inomorganisatoriska, 

utomorganisatoriska, lokala och internationella källor ger en positiv ökning av företags arbete 

med att behålla personal. 

 

Arbetet med att behålla medarbetare är något Branham (2005) också uppmärksammar i 

sinstudie, som är baserad på historier. Han formulerar olika strategier med åtgärder som skulle 

kunna påverka ett beslut om att stanna eller lämna företaget. Strategierna inkluderar 

kombinationer av konkreta (tangibles) respektive abstrakta (intangibles) samt kortsiktiga 

respektive långsiktiga åtgärder. De konkreta och kortsiktiga åtgärderna innefattar monetära 

ersättningar som exempelvis lön och sjukvård. De abstrakta och långsiktiga åtgärderna anges 

som att skapa bra arbetskultur och ledarskap. Forskaren påpekar att det är mest frestande att 

välja kortsiktiga och konkreta åtgärder trots att det bevisligen är abstrakta åtgärder som mest 

sannolikt leder till ökat engagemang och större chans att behålla medarbetarna. Studien 

uppmärksammar betydelsen av att utföra de abstrakta åtgärderna för att möjliggöra 

engagemang, god arbetsmiljö och förtroende till ledarna. Mutsuddi och Mutsuddi (2008) 
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påpekar även de, arbetsgivares behov av en strategi för arbetet med att behålla talangfull 

personal. De hävdar att organisationer måste utveckla en övergripande och tydlig strategi för 

att identifiera, utvärdera och belöna talanger för att lyckas behålla dem. Detta kan uppnås 

genom att exempelvis utforma talangteam som underlättar skapande och delning av kunskap 

inom en organisation samt utvärdera den talangfulla personalens prestationer (ibid). 

Mandhanya och Shah (2010) kombinerar många olika teorier i sin studie som blandat annat 

utmynnar i en strategi för att behålla talangfull personal och syftar till att skapa positiva 

associationerna till arbetsgivarens varumärke hos både nuvarande och potentiella 

medarbetare. Vidare hävdar de att en mindre grupp av talangfulla personer får fler och fler 

valmöjligheter när det kommer till alternativ i karriären. Detta gör att arbetsgivare har svårt att 

attrahera denna grupp och arbetet med att sedan behålla dem blir desto svårare. Arbetsgivare 

som skapar ett varumärke har då större chans att både lyckas behålla och attrahera dessa 

personer. Detta då de genom sitt varumärke skapar en positiv association inför sin nuvarande 

eller potentiell anställning, vilket leder till ökad känsla av till exempel tillhörighet och stolthet 

(ibid). 

 

Även Cardy och Lengnick-Hall (2011) anger att arbetet med att behålla de mest talangfulla 

medarbetarna är av betydelse. De påstår att om dessa medarbetare inte hålls kvar kan 

organisationen komma att påverkas negativt på både det operativa och strategiska planet, då 

medarbetare tar med sig sin kunskap och kompetens när de lämna företaget. Utifrån olika 

teorier och modeller skapar Cardy och Lengnick-Hall (2011) en egen modell. Modellen 

bygger på att se medarbetare som interna kunder för management, där organisationer förses 

med olika tillvägagångssätt att påverka om medarbetare bestämmer sig för att stanna eller 

lämna företaget. Modellen skildrar olika sätt att behålla personal och baseras på 

organisationers medarbetarvärde. Studiens resultat antyder att företag behöver byta 

tankemönster och istället för att tänka “will they go?” bör de tänka “will they stay?” (Cardy & 

Lengnick-Hall 2011:217) Då personal trots allt väljer att lämna organisationen, oavsett om det 

är för att börja på ett annat företag eller för att gå i pension, uppger Robertson, Daniel och 

Beruvides (2015) att organisationen förlorar den institutionella kunskap om processer och 

procedurer som den avgående personalen besitter. Förlust av kunskap och erfarenhet är 

enorma hot för hela företagssektorns (corporate sector) produktivitet, säkerhet och kvalitet. 

 

En hög personalomsättning leder också till ökade kostnader och Mitchell, Holtom, Lee, 

Sablynski och Ezrez (2001) väljer att undersöka om kontaktnät kan påverka 

personalomsättningen. De introducerar företeelsen med kontaktnät som inbäddning av 

anställda (employee job embeddedness) och fastställer det som tillfället då anställda blir en 

del av ett kontaktnät, vilket sammankopplar dem till en organisation eller socialt nätverk och 

som slutligen leder till minskade kostnader för personalomsättning. Holmes, Chapman och 

Baghurst (2013) genomför intervjuer i syfte att vidare utforska uppfattningar och upplevelser 

för att förstå varför inbäddning av de anställda får medarbetare att stanna i en organisation. 

Resultatet av forskarnas studie är att de anställda känner sig mer uppskattade av sin 

organisation om det finns bra ledarskap, möjlighet till karriäravancering och när de känner en 

säkerhet i jobbet. Alla dessa faktorer leder enligt forskarna till förbättrad förmåga att behålla 

personal. 

 

Suutari, Tornikoski och Mäkelä (2012) fokuserar på organisatoriska och internationella 

kontexter i sin studie om vad som gör att globala karriärister väljer att stanna eller lämna ett 

företag. De introducerar ett synsätt som utgår från att det sker ett socialt utbyte mellan 

medarbetare och det globala företaget och kallar det för det sociala utbytesperspektivet (social 

exchange perspective). Med detta perspektiv som utgångspunkt drar forskarna slutsatser kring 
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globala karriäristers beslut i karriären. Studien visar hur den sociala utbytesrelationen är 

invävda i den organisatoriska (storlek på organisation) och internationella (lokalisering av 

arbetsplats) kontexten och påverkar karriäristers beslut. Resultatet av studien påvisar att 

globala karriärister baserar sina beslut angående karriären utifrån två kategorier. Den första 

handlar om motiverande, abstrakta och icke-monetära belöningar och den andra om monetära, 

konkreta belöningar. Den sistnämnda är enligt forskarna andrahandsfaktor i beslutsfattandet. 

Faktorer som familjeskäl har en egen betydelse och påverkar den globala karriäristens beslut 

av att fortsätta eller avsluta den sociala utbytesrelationen med sin arbetsgivare (ibid).  

 

Studierna som presenteras ovan utgår från andra metoder än enkäter och resultaten blir av mer 

abstrakt karaktär med mindre fokus på variabler och mer fokus på holistiska kontexter. 

Resultaten tar hänsyn till den resurs som medarbetarna tillhandahåller och börjar närma sig 

mer abstrakta metoder som exempelvis ökat engagemang, sociala relationer och 

utvecklingsmöjligheter för att påverka deras beslut om att söka sig till, stanna hos eller lämna 

en arbetsgivare. Vad studierna också har gemensamt är att de inte sätter en tydlig lösning på 

ett problem utan öppnar upp för saker som företag måste jobba med. Dessa saker är abstrakta 

för att kunna anpassas till det specifika företagets medarbetare. Företagets insida får en 

betydelse genom att åtgärderna berör det som företag är och inte nödvändigtvis det som de 

gör. Studiernas slutsatser antyder att företag bör jobba med insidan för att kultur och värden 

kommer från medarbetarna.  

2.3 Utsidan räknas, insidan avgör 

Efter att vi har sett över resultaten från tidigare forskning konstaterar vi att det finns många 

sätt att studera arbetet med att behålla personal. Vi förstår utifrån flertalet forskare 

(Sutherland, Torricelli & Karg 2002; Kaliprasad 2006 m.fl.) att det är viktigt att klassas som 

en eftertraktad arbetsgivare för att kunna konkurrera om de mest talangfulla arbetstagarna. 

Flertalet studier berörde endast problemet utifrån enkäter vars resultat baseras på de mest 

frekventa svarsalternativen vilket tenderar att begränsa beskrivningen av bakomliggande 

orsaker. Andra forskare (Branham 2005; Mutsuddi, I & Mutsuddi, R 2008; Cardy & 

Lengnick-Hall 2011) uppmärksammar individens inställning och medarbetarvärden genom 

andra sätt att studera problemet. Mandhanya och Shah (2010) påstår att det är mindre grupp 

av talangfulla personer som får fler och fler valmöjligheter och det är dessa som det är hög 

konkurrens om. Talangfull personal kan besitta underförstådd kunskap som flertalet forskare 

(Ambrosini & Bowman 2001; Johannesson & Olsen 2013; Robertson, Daniel & Beruvides 

2015) hävdar leder till konkurrensfördelar hos företagen och att de därför behöver arbeta med 

att behålla dessa talanger. Trots att Hytter (2007) baserar sin studie på en enkätundersökning 

fokuserar resultatet på de kulturella skillnaderna på medarbetarnas uppfattningar i Sverige och 

Frankrike. Det öppnar för ett intressant perspektiv som uppmärksammar bakomliggande 

faktorer till värderingar och beslut. Suutari, Tornikoski och Mäkelä (2012) studerar globala 

karriäristers val att stanna eller lämna en organisation och drar slutsatser som berör det sociala 

utbytet mellan medarbetare och det globala företaget. Resultatet är att besluten kan grundas i 

abstrakta, icke-monetära eller konkreta, monetära ersättningar och att familjeskäl har stark 

påverkan på beslutet att fortsätta eller avsluta sin anställning.  

 

Många av studierna som baseras på enkäter resulterar i variabler som ska ge potentiella och 

nuvarande medarbetare uppfattningar om vad de kan erbjuda som arbetsgivare och vad 

medarbetare faktiskt eftersträvar hos en arbetsgivare. De studier som har en annan 

insamlingsmetod resulterar i mer abstrakta faktorer som företaget bör prioritera tillsammans 

med medarbetarna. Vi inser att utsidan räknas vid valet av arbetsgivare, men att det är insidan 

som avgör om beslutet kan fortgå eller behöver avslutas. Då vår studie syftar till att undersöka 
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individers behov, både som medarbetare och privatpersoner vid beslutstillfället att söka sig 

till, stanna hos eller lämna en arbetsgivare väljer vi att studera detta utifrån ett kulturellt 

helhetsperspektiv. Vi ämnar med hjälp av detta perspektiv att frångå variabler och istället 

närma oss en helhetssyn då medarbetarens egen situation och det sammanhang medarbetaren 

befinner sig i vid beslutstillfället kan antas ha betydelse för beslutet att söka sig till, stanna hos 

eller lämna en arbetsgivare. Det innebär att specifika och kontextuella faktorers betydelse 

behöver beaktas för att det ska vara möjligt att förstå betydelsen av de olika faktorer som 

anges vid svar på frågor om vad som avgör beslutet. Likaså kan ett beslut om att stanna kvar 

på en arbetsplats antas inkludera hänsyn till en helhet av aspekter som inkluderar såväl 

privatliv som arbetsliv. En uppdelning i variabler ger inte en tillräcklig bild av hur ett beslut 

grundas i en sådan genomgripande fråga för en individ. Vårt holistiska perspektiv kan därför 

ge en djupare förståelse för vad som grundar medarbetares beslut om arbetsgivare. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- 10 - 

3 Teoretisk referensram 

3.1 Holistiskt perspektiv: Det personliga arbetslivet 

Individens agerande påverkas enligt Morgan (1999) av de tre intresseområdena arbete, karriär 

och personlig livsstil. Intresseområdena definieras i tre olika domäner som på olika sätt kan 

vara relaterade till varandra. Uppgiftsintresset innefattar det arbete som individen utför, 

karriärintresset är individens framtida mål samt visioner och slutligen beskrivs yttre intressen 

bland annat som individens personlighet, privata attityd, värderingar och engagemang utanför 

arbetet. Relationerna mellan de olika intressedomänerna är beroende av situationen som 

individen befinner sig, vilket innebär att individens handlingar påverkas olika mycket av 

domänerna vid olika tillfällen. När alla dessa tre domäner sammanfaller råder det balans i 

intresseområdena. Denna balans är enligt Morgan (1999) skör och svår att uppnå. Oftast är det 

bara två av domänerna som faller samman och då blir det tredje lidande. Detta är något som 

företag måste jobba individuellt med sina medarbetare om då alla påverkas olika av 

intresseområdena (ibid). 

 

Alla individer är medlemmar i olika grupper som Morgan (1999) påstår i sin tur har en 

specifik kultur. Denna kultur omfattar gruppens livsstil och återspeglas i medlemmarnas 

handlingar, ritualer, värderingar och normer. Det är en företeelse som varierar beroende på 

vilket utvecklingsstadium gruppen befinner sig i och kan därför skilja sig mellan olika 

grupper. Alvesson (1991:182) föreslår att kultur är en viktig organisationsmetafor då detta ger 

ett perspektiv som belyser “betydelsen av gemensamma föreställningar, referensramar och 

symboler”. Perspektivet innebär att kulturen blir abstrakt och återfinns i alla delar av 

organisationen. Metaforsynen belyser kulturens existens i alla organisatoriska subsystem som 

till exempel affärsidé, strategi och organisationsstruktur, vilket innebär att “kulturella 

fenomen och kulturen finns där vi minst av allt anar det” (Alvesson 1991:183). Kultur som 

metafor förtydligar Alvesson (1989:42) som att “organisation är en kultur” i motsats till 

variabelsynen då en “organisation har en kultur”. Detta innebär att alla medlemmar 

(medarbetare) i en organisation (grupp) tar del av livsstilen och den kultur som exempelvis 

präglar handlingar, ritualer och värderingar.  

3.1.1 Medarbetares behov 

Företag behöver enligt Hedberg, Dahlgren och Hansson (2000) arbeta med att tillgodose 

behov hos sina medarbetare, samtidigt som företaget kontinuerligt behöver förnya 

medarbetarnas kompetens och öka deras engagemang. Medarbetarna vill att jobbet ska vara 

ett sätt att utveckla deras förmågor, vilket påstås leda till att “anställningstrygghet byts ut mot 

anställningsbarhet” (Hedberg, Dahlgren & Hansson, 2000:123). Genom att utveckla sin 

kompetens på arbetsplatsen behåller medarbetarna sin attraktivitet på arbetsmarknaden, vilket 

ger dem anställningsbarheten. Hirschman (1970) förmedlar att det är viktigt för företag att ha 

personal som bryr sig i den mån att de lägger sig i dess inriktningsfrågor. De anställda kan på 

så vis påverka styrningen, men dock poängteras att lojaliteten till företag varken får vara för 

hög eller för låg. Då lojaliteten är för hög påpekar författaren att ledningen kan välja att inte 

lyssna på de anställda, medan för låg lojalitet kan leda till att de anställda lämnar företaget 

istället för att försöka påverka en förändring. 

 

Hansson (2005) belyser ett behov för företag att stå ut i mängden av arbetsgivare för att skapa 

intresse hos individer att bli medarbetare. Därför är det bra att etablera ett varumärke på 

arbetsmarknaden som syftar till att ge potentiella medarbetare uppfattningar om företagets 

medarbetarvärden och tillvägagångssätt för att skapa dessa. Arbetsmarknaden består av allt 
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tydligare mångfald och konkurrensen om arbetskraft ökar. Hansson (2005) påstår att det finns 

en oförmåga att se arbetsmarknadens mångfald, vilket han anser kan vara orsaken till att 

företagens varumärke är lika. Det grundläggande för företaget blir därför att vara medvetna 

om sitt kompetens- och rekryteringsbehov samt befintliga och potentiella medarbetares behov. 

Kompetens beskriver Hansson (2005) är nödvändig för att kunna genomföra en handling eller 

uppnå ett mål. Han poängterar att monotona arbetsuppgifter kan begränsa möjligheterna till 

kompetensutveckling och att det därför finns behov av arbetsuppgifter som ger eget ansvar 

och möjlighet till att påverka. Denna möjlighet kan leda till självstyrd kompetensutveckling 

där medarbetare har lika stort ansvar för sin utveckling som vilken annan av deras 

arbetsuppgifter som helst. Det innebär enligt Hansson (2005) medarbetarna själva får sätta 

mål, ta reda på vad de behöver lära sig och under vilka omständigheter det ska ske. Utifrån 

detta resonemang påpekar han återigen betydelsen av att förstå medarbetares behov.  

 

Watson (1980) skriver om den tysta överenskommelsen, det så kallade implicita kontraktet 

mellan arbetsgivare och medarbetare som handlar om medarbetares behov av ersättning för 

det jobbet som utförs. Det implicita kontraktet påverkar sedan medarbetarens attityd och 

beteende på arbetsplatsen. Medarbetarens behov av ersättning kan variera i omfattning och 

prioritering och är beroende av det arbetet som ska utföras i utbytet. Då medarbetare ingår i 

det implicita kontraktet avsätter de enligt författaren en del frihet då arbetet innefattar 

instruktioner som de måste förhålla sig till. De individuella och personliga prioriteringarna 

väger därför in i beslutet att ta sig an ett jobb. En del medarbetare prioriterar enligt Watson 

(1980) pengar som ersättning medan andra vill ha möjlighet till att avancera i karriären, ha ett 

jobb som ger status, chansen att kontrollera andra människor eller för att få möjlighet till att 

uppfylla personliga värderingar som till exempel att hjälpa andra människor. Inför beslutet 

väger individen personliga kostnader i form av fysisk/mental påfrestning och förlusten av 

frihet mot den ersättning kontraktet innefattar. Det implicita kontraktet är aldrig fixerat och 

kan därför antas vara föränderligt, vilket medför att företag måste vara uppmärksamma på hur 

medarbetarna förhåller sig till den tysta överenskommelsen.  

3.1.2 Personligt behov 

Morgan (1999) belyser vikten av att tillgodose individernas högre behov för att motivera och 

öka engagemanget hos sina medarbetare. Maslow (1943) presenterar motivationsteorin om 

individens strävan efter att tillfredsställa sina grundläggande behov i den så kallade 

behovstrappan. Ur ett organisatoriskt perspektiv introducerar Morgan (1999) en modifiering 

av behovstrappan där stegen representerar tillfredsställelsen av medarbetares individuella 

behov. Han anger lön samt en bra arbetsmiljö som de grundläggande, fysiologiska behoven. 

Behovet av trygghet är det andra steget och det kan tillfredsställas genom bland annat 

pensionsavtal, anställningstrygghet, sjukvård och möjligheten att göra en karriär i 

organisationen. Nästa steg benämner författaren som individens sociala behov vilket 

innefattar möjligheten till umgänge med arbetskamrater genom exempelvis avdelningsträffar 

eller utöva idrotter tillsammans. Det fjärde steget jaget, innebär ett arbete som stärker den 

personliga identiteten och ger utrymme för ansvar hos den anställda men också att den 

anställde får erkännande för sina prestationer. När dessa stegen är tillfredsställda uppmuntras 

individen till engagemang och känner att arbetet är en viktig del i deras liv. Därmed är enligt 

författaren det femte och sista steget självförverkligandet uppnått. Företag kan genom denna 

organisatoriska behovstrappa tillgodose de individuella behoven som i sin tur leder till att de 

anställda blir motiverade och engagerade (ibid). 
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3.2 Teoretiskt analysverktyg 

Vårt teoretiska analysverktyg består av två detaljerade delar, som var för sig utgörs av 

väletablerade teorier samt en överblickande del som ska ge oss det helhetsperspektiv vi ämnar 

studera utifrån. Medarbetares behov (se vit cirkel figur 1) innefattar de teorier som presenteras 

i avsnitt 3.1.1 och ligger till grund för analysen kring Bolaget som arbetsgivare. Dessa teorier 

är till hjälp då vi ska identifiera och analysera de erbjudna och efterfrågade 

medarbetarvärdena på Bolaget. Teorin som redogörs i avsnitt 3.1.2 utgör det personliga 

behovet (se svart cirkel figur 1) och syftar till att fungera som verktyg i analysen av 

respondenternas individuella behov för att nå självförverkligande. Den överlappande delen 

ska symbolisera en önskad position för arbetsgivaren där den enskilde medarbetarens olika 

behov tillgodoses i tillräcklig omfattning. Genomgående i vårt analysverktyg är det holistiska 

perspektivet (se avsnitt 3.1) som ser till både individen som medarbetare men även som 

privatperson samt kulturerna som påverkar i dennes beslut vid valet av arbetsgivare. Detta för 

att svara på studiens frågeställning om utifrån vilka grunder som medarbetare fattar sina 

beslut. 
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4 Metod 

4.1 Studien 

Problemet vi bestämde oss för att belysa i vår studie krävde djup information där individens 

kontext var av stor betydelse. Eftersom en fallstudie enligt Bryman och Bell (2011) är en 

djupgående studie med fokus på miljön eller situationen av ett fall var det passande för oss att 

välja denna forskningsdesign. Som forskningsstrategi valde vi att göra en kvalitativ studie då 

den beskrivs av Bryman och Bell (2011) betrakta ord och hur individer uppfattar samt tolkar 

den sociala verkligheten. Då studien undersökte en djupare mening kring en individers 

uppfattningar och tankar kring en social kontext stämde valet av en kvalitativ metod väl ihop 

med vårt syfte. Vi kontaktade ett kommunalt bolag som utgjorde vårt fall och insamlingen av 

data bestämde vi skulle ske genom djupgående och semi-strukturerade intervjuer. Efter den 

första kontakten fokuserade vi på att bygga upp en preliminär teoretisk referensram baserad 

på ämnesrelevant litteratur, som syftade till att ge oss en grund för skapandet av vår 

intervjuguide. Vi gjorde en intervjuguide utifrån Bryman och Bells (2011) rekommendationer 

för en semi-strukturerad och djupgående intervju. Vi beslutade att spela in intervjuerna då 

Bryman och Bell (2011) hävdar att det blir lättare att göra en noggrann analys av det som 

respondenterna sagt. När vi färdigställt vår intervjuguide genomförde vi fyra explorativa 

förintervjuer för att revidera intervjuguidens upplägg. Intervjuerna genomfördes därefter 

under en tvåveckors-period på Bolagets kontor. Transkriberingen sammanställdes i ett 

empiriskt resultat som presenteras genom citat och i berättelseform. I samband med detta 

reviderades även vår teoretiska referensram och vi skapade ett teoretiskt analysverktyg. Det 

empiriska resultatet analyserades med hjälp av vårt teoretiska analysverktyg och mynnade ut i 

en diskussion och slutsats. 

4.1.1 Företagspresentation 

Bolaget är en del i Göteborgs Stads organisation och ägs utav Göteborgs Stads koncernbolag 

där både förvaltningar och bolag ingår. Sammanlagt har Göteborgs Stad en omsättning på 34 

miljarder kronor och har cirka 50 000 anställda. (Göteborgs Stad 2015). Bolaget är ett 

medelstort företag i enlighet med Europeiska kommissionens (2006) definition då de omsätter 

mellan 100-500 miljoner kronor och har mellan 50-250 anställda.   

4.2 Urval 

4.2.1 Företaget 

Anledningen till att vi valde ett kommunalt bolag var för att vi uppmärksammade att 

Göteborg Stad (2012) ansåg sig ha ett problem då de inte framstår som en attraktiv 

arbetsgivare i ungas ögon. Bilden förstärktes ytterligare genom att väldigt få offentliga och 

kommunala bolag fanns med i Universums (2015) sammanställning av Sveriges attraktivaste 

arbetsgivare. Vi ansåg därför att det var intressant för vår undersökning att studera ett 

kommunalt bolag. Valet av Bolaget utgick från Bryman och Bells (2011) råd om att tillträde 

till ett företag fås lättast genom exempelvis bekanta eller en högre chef som fungerar som en 

garant. Utifrån detta kontaktade vi Bolaget då vd:n är en bekant sedan tidigare och kunde 

därför fungera som en garant för oss och vår studie. Denna urvalsprincip kallas enligt Bryman 

och Bell (2011) även för bekvämlighetsurval vilket innebär att det blir i princip omöjligt att 

generalisera studien, men eftersom att vår studie inte ämnar generalisera är det fullt accepterat 

och även befogat att använda denna urvalsprincip. 
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4.2.2 Respondenterna 

Urvalet av respondenterna var en kombination av bekvämlighetsurval och snöbollsurval i 

enlighet med Bryman och Bells (2011) redogörelse då vi på grund av tillträdesrestriktioner 

tillät andra att välja ut personerna för att de hade bättre insikt och vi fick därmed den variation 

bland respondenterna vi eftersträvade. Kraven vi ställde var dock att respondenterna skulle 

komma från olika avdelningar. Vi lät därför vd:n be de ansvariga för Bolagets avdelningar om 

personer med olika befattningar som ville ställa upp på intervjuer. De ansvariga frågade då 

personer på sina avdelningar och respondenterna hade då möjlighet att tacka ja eller nej till 

deltagandet. Vi tog sedan kontakt med de 10 personer som tackade ja och skötte därefter all 

kommunikation direkt med dem. Av dessa 10 personer valde vi slumpmässigt ut åtta4 som vi 

sedan intervjuade. Då vi var intresserade av individernas personliga åsikter och uppfattningar, 

oavsett roll inom företaget var det viktigaste att de hade olika yrkesbakgrunder vilket vi 

informerades om efter första kontakten.  

4.3 Intervjuerna 

Alla våra åtta intervjuer var av semi-strukturerad karaktär för att det enligt Bryman och Bell 

(2011) leder till en relativt fri och flexibel intervju där det ofta används en intervjuguide5 som 

innehåller olika teman och kräver därför inte någon särskild turordning. Vi utformade därför 

en intervjuguide som låg till grund för alla våra intervjuer. Vi använde guiden under 

intervjuerna, men ställde ytterligare följdfrågor och höll inte heller alltid samma ordning på 

frågorna utan tog upp det tema som passade för tillfället. Några av frågorna var utformade för 

att få respondenterna att tänka sig tillbaka till ett specifikt tillfälle och hur deras tankar var då. 

Denna utformning kallar Flanagan (1954) för kritisk händelse (critical incident) och en 

händelse är kritisk om den gör en betydande skillnad oavsett om den är positiv eller negativ. 

Då en del av vår studie syftade till att undersöka hur valet (händelsen) av en arbetsgivare görs 

var det viktigt för oss att få respondenterna att tänka tillbaka på dessa kritiska händelser och 

vad som verkligen påverkade deras val.  

 

Intervjuerna var mellan cirka 30 till 60 minuter långa och insamlingen skedde under en 

tvåveckors-period i mars månad. Innan våra faktiska intervjuer gjordes genomförde vi 

förintervjuer med fyra av våra familjemedlemmar för att säkerställa att våra teman och frågor 

inte skulle leda till några missförstånd och att dessa skapade ett bra samtalsklimat.  

Förintervjuerna ledde till några justeringar avseende vår intervjuguide. Alla intervjuer 

genomfördes på Bolaget för att undvika störningar och eftersträva att respondenterna känner 

sig bekväma för att underlätta ett informellt samtal. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades, detta då Bryman och Bell (2011) framför att det underlättar till en noggrann 

analys då det finns möjlighet att lyssna på respondenternas svar flera gånger. 

4.4 Empirisk presentation och analys 

Vi presenterade och analyserade vårt datamaterial utifrån vad Bryman och Bell (2011) 

hänvisar som narrativ analys. Detta då vårt datamaterial byggde på individuella livsberättelser 

som bäst återspeglades genom citat och i berättelseform. Bryman och Bell (2011) hävdar att 

när intervjutypen är livsberättelser passar en narrativ analys väldigt bra. Vi valde i det 

empiriska resultatet att skapa en gemensam berättelse som tog hänsyn till allas berättelser 

genom att belysa både gemensamma och enskilda uppfattningar. Vi gjorde detta för att vi var 

intresserade av deras individuella tankar samt perspektiv och hur det förändrats med tid och 

dess omgivning. I det empiriska resultatet valde vi att presentera längre citat och ibland även 

                                                 
4
 Se Bilaga 1 för respondentlista 

5
 Se Bilaga 2 för intervjuguide 
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citat på varandra. Detta gjorde vi för att skapa en autentisk och mer verklighetstrogen 

berättelse. Därefter utgick vi från denna reviderade data tillsammans med vårt teoretiska 

analysverktyg och genomförde en analys av narrativ karaktär. Vi drog samband mellan 

respondenternas berättelser och vad teorin framförde för att se hur väl teorin förhöll sig till 

berättelserna. Vidare lyfte vi även fram när berättelserna avvek från vad teorin presenterade. 

4.5 Trovärdighet och äkthet 

I vår studie förhöll vi oss till de grundläggande bedömningskriterier för trovärdighet och 

äkthet gjorda av Lincoln och Guba (1985), då vi med vår studie inte ämnade nå en fullständig 

och korrekt bild av verkligheten och valde därmed inte de typiska reliabilitets- och 

validitetsbedömningarna. I författarnas redogörelse för trovärdighet ingår tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering och dessa syftar till att motsvara intern validitet, 

extern validitet, reliabilitet och objektivitet. Vi utgick från dessa och försökte därmed istället 

hålla en tillförlitlighet (intern validitet) till den sociala verklighet som respondenterna delade 

med sig av till oss under intervjuerna genom att anteckna bland annat sinnesstämningar och 

kroppsspråk. Detta för att nå en bättre förståelse och att missförstånd som exempelvis ironi 

eller betoningar genom kroppsspråk inte skulle uppstå när vi sedan transkriberade 

inspelningsmaterialet. Genomgående i vår arbetsprocess fokuserade vi på att få ett djup i den 

data vi samlade in. Vi valde att lägga stor vikt i våra beskrivningar för att göra studien så 

överförbar (extern validitet) som möjligt, eftersom Lincoln och Guba (1985) framför att 

fylliga redogörelser ger andra forskare underlag till att göra egna bedömningar huruvida 

studien är replikerbar i en annan miljö. Vi förde därför olika typer av fältanteckningar. Under 

intervjuerna förde samma person provisoriska anteckningar, som beskrivs av Bryman och 

Bell (2011) som korta anteckningar som syftade till att ge oss minnesbilder av visuella 

händelser som exempelvis reaktioner och gester under intervjun som inte kunde uppfattas av 

inspelningsutrustningen. Då vi intervjuade respondenterna i deras arbetsmiljö prioriterade vi 

även att få en utförlig beskrivning av den omgivningen de befann sig under intervjun och 

avslutade därför vi varje besök med att skriva ned dessa iakttagelser. Dessa anteckningar var 

av samma karaktär som de fullständiga fältanteckningar som Bryman och Bell (2011:457) 

anser bör innehålla “detaljer om händelser, situationer, personer, samtal och så vidare” och 

syftade till att ge oss en klarare beskrivning av den omgivning respondenterna arbetade i. Vid 

besökets slut diskuterade vi även kring hur vi skulle tolka våra olika iakttagelser samt utförda 

fältanteckningar i syfte att försöka undvika feltolkningar längre fram vid transkribering och 

annan databearbetning.   

 

Under hela forskningsprocessen förde vi noteringar om vårt genomförande för att uppnå en 

pålitlighet (reliabilitet) som enligt Lincoln och Guba (1985) innefattar att det görs en 

redovisning av alla forskningsprocessens delar. Författarna klargör att pålitlighet kan jämföras 

med reliabilitet, vilket däremot LeCrompte och Goetz (1982 se Bryman & Bell 2011) påpekar 

är svårt att uppnå i kvalitativa undersökningar. Detta då en kvalitativ forskare behöver ha en 

liknande social roll som föregående forskare för att undersökningen ska vara replikerbar. Vi 

valde utifrån detta att tydliggöra våra sociala roller genom att ha varsitt ansvarområde för att 

göra studien replikerbar i den mån det går. Lincoln och Guba (1985) hävdar dock att forskare 

inte kan vara helt objektiv i samhällsforskning, vilket kräver att de gör allt för att inte egna 

värderingar skall påverka resultaten. Under hela analysen återgick vi till den transkriberade 

texten för att vara säkra på att vi inte misstolkat texten. Då vi transkriberade intervjuerna 

kunde vi därmed också konfirmera (objektivitet) våra resultat som Bryman och Bell 

(2011:489) påstår kan göras genom transkribering “man kan på så sätt bemöta anklagelser om 

att analysen har påverkats av forskarens värderingar eller fördomar”. Vi gjorde därmed allt vi 

kunde för att inte påverka resultatet.  
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Kriterier om äkthet uppger Lincoln och Guba (1985) syftar till att visa en rättvis bild, vilket vi 

i största möjliga mån tillgodosett i vår studie. Då vi intervjuade personer med olika 

befattningar och på olika nivåer inom Bolaget nådde vi en såpass rättvis bild av Bolaget som 

vi kunde. Vi anser att vår studie bidragit till autenticitet då respondenterna, genom vårt 

uppmärksammande, närmat sig vad Lincoln och Guba (1985) förespråkar som bättre insikt i 

den sociala omgivning som de verkar inom då de, genom våra intervjufrågor satt ord på saker 

man oftast inte pratar om. Vi fick positiv feedback från flera respondenter att det var 

intresseväckande att prata om ämnet och att det gav dem ett nytt perspektiv.  

4.6 Forskningsetiska överväganden 

Vår studie utgår ifrån de exempel av etiska principer som presenteras av Bryman och Bell 

(2011). En av principerna är informationskravet, vilket innebär att informera de tillfrågade om 

studiens syfte. Vi skickade därför, innan intervjun ut en kort och övergripande beskrivning av 

studiens syfte. Alla de personer vi intervjuade fick frågan om de ville delta i vår undersökning 

och kunde därmed svara ja eller nej, vilket uppfyller principen om samtyckeskravet. I början 

av varje intervju gav vi respondenterna samma information om att vi behandlade deras 

intervjusvar på ett konfidentiellt sätt och att de var anonyma i vår studie och kommer därmed 

inte nämnas vid deras riktiga namn. Vi valde istället att skapa pseudonymer till 

respondenterna för att förbättra läsbarheten. Enligt Bryman och Bell (2011) var därmed 

konfidentialitets- och anonymitetskravet tillgodosett. Detta gjorde vi för att de intervjuade 

skulle känna sig bekväma med att dela med sig av information och att de inte skulle behöva 

vara oroliga att det skulle leda tillbaka till dem. För att minska vår påverkan i respondenternas 

svar valde vi att ge övergripande information om vår studie men vi förhöll oss fortfarande till 

Bryman och Bells (2011) princip om falska förespeglingar då vi inte gav någon information 

för att vilseleda respondenterna. Vi uppnådde även nyttjandekravet genom att endast använda 

informationen de tillfrågade gett oss, som underlag för vår studie och det syftet vi framförde 

att vår studie hade. 

4.7 Metodkritik 

Efter att vi kontaktade Bolaget valde vi att genomföra en förstudie som var behjälplig vid 

revidering av vår intervjuguide. Utifrån förstudien anser vi att intervjuer med bekanta 

möjligtvis hade kunnat ge en djupare förståelse kring vad som stod bakom respondentens 

beslut. Vi upptäckte även en risk för utebliven information då tidigare bekantskap kunde 

innebära att respondenten tog för givet att informationen var känt sedan tidigare. Detta gjorde 

att vi trots allt fortsatte vårt samarbete med Bolaget. Då vi arbetade med att anonymisera 

respondenterna säkerställde vi att informationen de gett oss behandlades på ett konfidentiellt 

sätt, vilket gjorde att vissa delar av berättelserna i det empiriska resultatet ibland kan framstå 

som vaga. Detta är något vi var medvetna om eftersom vi aktivt valde att prioritera 

konfidentialitet framför ocensurerad citering av hela berättelser. Dessutom ansåg vi inte att 

det påverkade vår analys då den exakta berättelsen inte var väsentlig för vår huvudsakliga 

poäng i analysen. Trots att vårt arbete med att bibehålla respondenternas anonymitet var av 

stor vikt kunde vi i slutändan inte säkerställa den internt. Detta då de tillfrågade själva tycktes 

prata med varandra om vår intervju och med det i beaktning var vi extra noggranna och 

sparsamma när det gäller den konfidentiella behandlingen av den information vi erhållit. Vi 

valde därför att referera till respondenterna med hjälp av pseudonymer och utelämna 

information om exakt datum då intervjun skedde utan angav istället att den hölls inom ett 

datumintervall mellan 10-20 mars. Vidare för att fortfarande skapa en sådan hög trovärdighet 

som möjligt gjorde vi en sparsam beskrivning av respondenterna i vår respondentlista6. 

                                                 
6
 Se Bilaga 1 
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5 Empiriskt resultat 

5.1 Karriärens början 

Under intervjuernas första del fick respondenterna tänka tillbaka och berätta om deras 

karriärers början. Berättelsernas omfattning varierade men innehållet var snarlikt. Nedan 

presenteras ett längre utdrag om hur en tillfrågad uppfattade sin karriärs början.  

 
”Asså på den tiden när jag började… Jag kom ju direkt från gymnasiet […] jag ville ha ett jobb… och 

jag sökte då ett antal ställen och var kallad till en intervju... på ett par tre ställen faktiskt.. nu hade jag 

praktiserat på Bolaget när jag gick på gymnasiet, så jag kände ju till verksamheten lite grann… och 

sökte [...] då blev jag ju erbjuden ett jobb där till slut […] det var en intressant arbetsplats, som passade 

mig och min utbildning […] Det roliga är att jag har fortfarande kvar det i minnet… Min mor sa till mig 

så här att jobba kommunalt, det är tryggt, sa hon. Så hon tyckte inte att jag skulle åka till [en annan stad] 

och börja jobba där [...] så jag lyssnade väl lite på henne kanske… sen sökte jag faktiskt också till 

[globalt företag] och jobba utomlands men man fick inte ha sådana jobb när man var tjugo år och ogift... 

 
– När du sen skulle ta dig [...] till din nästa befattning, hur gick det till? 
Det var väldigt enkelt. Jag sa till min högste chef då, inte de närmaste utan jag sa att jag är färdig, jag 

kan det här nu vill jag gå vidare, har du något annat [...] så då fick jag förslag på nya arbetsplatsen… 

 
– Har det varit ett alternativt att kolla externt efter nya arbetssituationer? 

Ja, det har varit på gång flera gånger, men då har arbetsgivaren faktiskt hoppat in och erbjudit mig ett 

annat jobb, och lite bättre betalning […] Det första jobbet jag fick.. som jag fick cirkulera lite grann, så 

[...] Sen gick jag vidare internt där kan man säga. Det har varit så ofta, att man har fått eller sökt ett jobb 

och sen så har det omformats. Man gör ju organisationsförändringar så det är inte samma jobb sen tre-

fyra år senare […] det finns ju en drivkraft i att utveckla det man sysslar med och ibland kan man ju 

hålla på att utveckla och utveckla och utveckla grymt mycket.. Och då kan det ta lite längre tid [...] jag 

ser ju bara skillnaden på de här sista tio-tolv åren, så i princip har jag ju samma jobb eller också är det 

inte alls samma jobb […] Och lite grann är det ju så här att man utvecklar ju sitt jobb så man kan, man 

kan ju, alltså det förändras innehållet. Och då gör ju det att man stöter på nya hinder och möjligheter och 

utmaningar hela tiden och då känner man ju sig, aja men jag utvecklas fortfarande och då, det är ju det 

som är utmaningen kan man säga […] jag har vart på rätt punkt, på rätt tidpunkt, på rätt ställe hela tiden 

[…] när det sker förändringar så har ju jag alltid funnits där, och då har de kunnat ja men han kan vi lita 

på, han har presterat här då lyfter vi honom hit. Så det har ju hänt ett antal gånger ja. Det kan ju vara 

sådana saker som omorganisation, pensioneringar eller andra omständigheter som gör att man har 

kommit, varit på rätt ställe vid rätt tidpunkt med rätt personer.” (Robin) 
 

Det framkom att det viktigaste, efter att respondenterna avslutat sin utbildning var att få ett 

jobb. Det som var utmärkande i Alex berättelse var att arbetsplatsen gärna skulle vara “ett lite 

coolt ställe att jobba på” och i ett utdrag förklarades hur tankarna gick i samband med första 

jobbet efter avslutad utbildning: 

 
“Shit, jag är klar med skolan, jag måste jobba någonstans [...] jag sökte bara det av en ren slump 

faktiskt, sen var jag där på en intervju och trivdes jättebra tyckte det var supertrevligt [...] väldigt bra 

första intryck. [...] de satt i väldigt tjusiga lokaler för det första och sen var det människor som kom och 

mötte en som var väldigt, väldigt välklädda, väldigt trevliga” (Alex) 

 

Ett vanligt sätt att få sitt första jobb var efter praktik eller sommarjobb. I flera intervjuer kom 

det fram att den kontakten gav en uppfattning om arbetsgruppen och arbetsuppgifterna vilket 

medförde att beslutet om att söka sig till den arbetsplatsen var självklart. I nedanstående citat 

beskrev Love sin uppfattning av en arbetsgrupp efter sin praktik.  

 
“det var ju min praktikplats, där jag lyckades få jobb [...] jag blev erbjuden jobb, ja på den vägen blev 

det [...] det var ju väldigt bra gemenskap [...] vi hade ju roligt…” (Love) 



 

 

 

- 18 - 

 

Valet av första arbetsgivaren var dock inte lika självklart för alla som hade lite erfarenhet från 

sommarjobb, extrajobb eller praktik. När det fanns olika alternativ resonerade de lite olika. 

Det kunde handla om att studierna var inom ett arbetsområde men att de hade alternativ inom 

ett annat. Resonemangen såg lite olika ut men för Bille löd det så här:  

 
"- Fanns det olika alternativa arbetsplatser som du skulle kunna tänka dig vid den tidpunkten, om du 

tänker tillbaka? 

Aa, för jag började ju [på arbetsplasten]. Där började jag köra lite extra, det tyckte jag ju var spännande. 

Fast, nä det var väl inte min grej om jag ska vara ärlig [...] jag tyckte det var hemskt [...] man fick för 

lite tid och lämnade dem när man såg att de hade mer behov... men tiden var slut, man hann inte riktigt 

[...] det var inte riktigt schysst.. Sen var det ju så att lönen spelar ju en roll, det var inte alls lika bra 

betalt där” (Billie) 
 

Anledningarna till att de senare sökte andra tjänster skiljer sig åt. Det uppgavs exempelvis att 

uppdraget tog slut eller övergick till en annan roll på grund av organisationsförändringar. 

Vissa organisatoriska förändringar blev för stora vilket ledde till att Alex sökte sig till andra 

företag och förklarade det beslutet med “att det hade blivit ett helt annat bolag än när jag 

började” och syftade till att företaget bytt till en inriktning som inte var intressant. En annan 

anledning till att de började leta efter nya arbetsuppgifter var för att utvecklas och prova något 

nytt. Det kunde enligt Love handla om att vilja “utvecklas så man inte står kvar vid samma 

spår” eller som Kim framförde ett behov av nya arbetsuppgifter: 

 

“Jag sa till min högste chef då, inte de närmaste, utan jag sa att jag är färdig, jag kan det här, nu vill jag 

gå vidare, har du något annat [...] så då fick jag förslag på nya arbetsplatsen och sen har det fortsatt så” 

(Kim) 
 

Vidare skiljde det sig ganska mycket i vilka typer av jobb respondenterna haft tidigt i 

karriären och varför de valde dessa. Föräldrarna påpekades många gånger vara de som var 

med i diskussionen om de tidiga jobben i karriären och agerade bollplank. Familjen beskrevs 

också som anledning till att lämna ett jobb då saknaden av familjen blev för stor. Precis som 

det inledande utdraget påvisades att mamman var en person som inkluderades i diskussionen 

kring det första jobbet. 

 
“- Var det någon speciell du diskuterade det beslutet med?  
Ja, det var min mamma då också” (Kim) 
 
“jag saknade min familj [...] helt enkelt, jag trivdes inte så bra i [staden] då [...] det var i två år, jag hade 

en liten period där jag hoppade lite tillbaka, det tog väl ett år ungefär att inse att jag kanske skulle 

stannat i [staden] [...] ja det är ju så i vissa lägen”(Elliot) 

 

Under karriärens början var det viktigaste efter avslutad utbildning att få ett jobb. Jobben 

uppkom ofta efter sommarjobb och praktik hos den första arbetsgivaren. När respondenterna 

sedan sökte sig vidare från sina första jobb var det på grund av att roller förändrades eller för 

att organisatoriska förändringar skett som gjorde att arbetet inte längre ansågs vara intressant. 

Vidare efterfrågades också nya arbetsuppgifter och utveckling. Många diskuterade besluten 

om att söka sig till en arbetsgivare med sin familj där framförallt mammans åsikter stod i 

fokus. 

5.2 Valet att söka sig till Bolaget 

Senare i intervjun togs anledningarna upp till varför de hade valt att börja arbeta på Bolaget 

och varför de slutade på sina arbeten dessförinnan. Trots att respondenternas bakgrunder 
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skilde sig åt, fanns det många anledningar bakom valet att lämna sin förra arbetsgivare och 

söka sig till Bolaget som var snarlika. För att visa ett exempel på det som framfördes redogörs 

nedan ett mer omfattande utdrag från Alex berättelse.  

 
”jag hade jobbat med [arbetsuppgifterna] i 10 års tid ungefär, sen jag var färdigutexad […] men sen 

kände jag att det blev lite för mycket […] det blev lite för tungt. Sedan så var det lite 

organisationsoroligheter där, det hade det varit ganska länge. Jag [...] fick ju lite mer insyn än andra 

vilket gjorde att jag kände ju lite att jag skulle flytta på mig nu, innan det händer nått och jag var ändå på 

väg i tanken. […] vi pratade om det rätt mycket, alla där, för att alla visste ju lite att, undrar om det är 

någonting… det är nog dags att flytta lite på sig nu, så att vi bollade rätt mycket fram och tillbaka vad 

det fanns för alternativ och vad man ville göra och så […] för mig som person är det viktigt att ha någon 

att prata med o andra sidan har jag både vänner och familj utanför jobbet som jag kan prata med […] jag 

sökte inte jättemånga jobb, för jag satt ju inte i sjön heller liksom, utan jag ville hitta något som jag 

verkligen ville ha. Så det var Bolaget och [två andra jobb] inom [branschen] […] efter jag hade sökt 

Bolaget så var jag på en intervju […] på ett annat ställe, då valde jag att tacka nej till det för att det inte 

var den tjänsten dem annonserat ut tyckte jag […] det beskrevs som en tjänst där man […] hade ansvar 

för mycket och väldigt fritt […] Men sen visade det sig att så som den rollen såg ut från början och det 

dem hade annonserat ut hade ju förändrats lite […] 

 
- Skulle du kunna berätta om vad som var viktigt när du sökte dig till Bolaget? 
Jag ville göra någonting annat, jag ville göra nått helt annat fast gärna inom [branschen] […] ska vara 

helt ärlig och säga att jag inte var jättepåläst om Bolaget som arbetsgivare utan jag var intresserad av 

arbetet i sig, eftersom jag kan såpass mycket om [branschen] så vill jag ju ha en mer ansvarstagande 

roll. Jag har haft lite halvledarpositioner tidigare men aldrig liksom, det har varit mer inofficiella, lite 

teamledare där och jag tyckte det var så tråkigt jag ville komma in och ha lite mer ansvar. Så att när dem 

la ut den här tjänsten så var det ju mer att vad bra, det är en sådan tjänst jag har sökt, nu får jag läsa på 

lite mer vad detta är för företag […] när jag kom hit, det var egentligen då först jag bildade mig en 

uppfattning om Bolaget. […] Jag diskuterade med min bästa kompis på mitt förra jobb och han har ju 

alltid varit, det är klart att du ska jobba inom kommunen, kommunen är jättebra, det är väldigt slappt har 

jag hört, för han är en sådan människa som inte vill jobba helst över huvud taget. Så att vi pratade 

väldigt, väldigt, väldigt mycket om detta och han var lite mer […]påläst, han har väl sökt jobb själv 

förmodligen inom kommunen för han tyckte att det är så tryggt och bra. Det är klart att du ska jobba där 

[…] vi pratade en hel del om detta, han var ju enbart positiv, tyckte att det var jätteroligt. […] det är ju 

en trygghet som man väldigt sällan får av privata arbetsgivare. Vilket också gör då att man får ju inte 

heller den utvecklingsmöjligheten riktig lika enkelt som man får hos en privat arbetsgivare heller och 

kanske inte löneutvecklingen heller. Det beror ju på, så det finns ju för och nackdelar med allting […] är 

väldigt lättpåverkad […] känner man att det här är något som jag jättegärna vill och någon annan säger 

sök det, ja men gud vad bra, man behöver ju inte så mycket. ” (Alex) 
 

Orsakerna till varför de tillfrågade medarbetarna valde att lämna sin dåvarande arbetsgivare 

visade sig inte variera särskilt mycket trots att de hade olika sysselsättningar. “Det var väl 

förändring tror jag, man vill ju prova nått annat och lite så” uppgav Love som en anledning. 

Fler orsaker var att uppgifterna inte längre var intressanta eller för jobbiga mentalt. Vidare 

efterfrågades också mer ansvar.  Oroligheter i organisationerna som ledde till förändringar av 

arbetsroller togs även upp som anledningar av respondenterna. 

 
”det blev sådan här stadsdelsreform […] kostade mycket människor tyvärr. […] Aa det var ju tråkigt, 

man fick ju byta arbetsgivare och arbetskamrater och allting sådant. […] då fick man söka om sitt eget 

jobb helt enkelt” (Kim) 
 

Några av de tillfrågade påstod att de på olika sätt uppmärksammade lediga jobb hos Bolaget 

som beskrev roller som de ville ha. Rollerna innefattade intressanta, varierande och 

utmanande arbetsuppgifter. Det handlade enligt Love om att jobben uppkom vid rätt tillfälle 

“...då dök det upp med kommunen och det lät lite spännande…” och att arbetsuppgifterna 

sammanföll med vad medarbetarna efterfrågade. För vissa personer tog det lite längre tid att 



 

 

 

- 20 - 

hitta rätt arbetsgivare. Alex berättade att det “var nog nästan ett år innan jag faktiskt hittade 

det här jobbet”. 

 
“jag ville ju egentligen komma bort från den [tjänsten] jag hade [...] man söker väldigt mycket jobb som 

kanske inte är hundra [...] men det här var ju ett av de jobben som jag kände med en gång att, men det, 

det vill jag ha” (Elliot) 
  

“jag ville komma in och ha lite mer ansvar så att när de la ut den här tjänsten så var det ju mer att… vad 

bra” (Alex) 
 

“dels så var det självklart arbetsuppgifterna, det kändes som att det var roliga arbetsuppgifter, så sökte 

de faktiskt [en person med denna utbildning] det var det dem hade snappat upp och det var det dem ville 

ha, det var väl det som jag ville ha när jag såg annonsen, jag vill ju egentligen komma bort från den här 

[tidigare tjänsten] jag hade. Jag ville inte sitta [med dessa arbetsuppgifter] mer för det har jag gjort så 

länge och få lite mjukare roll, lite mer bredare och här fanns ju möjligheten att få in en fot tillbaka i [den 

andra delen av personens utbildning] också. Så att det blev en bred roll”(Elliot) 
 

Några av respondenterna hade fler alternativ att välja på samtidigt som när de sökte sig till 

Bolaget. Det visade sig bland annat att rollen hos den alternativa arbetsgivaren inte 

motsvarade vad som söktes och de tackade då nej till tjänsten. En annan anledning till att 

tacka nej till en tjänst var för som Robin nämnde: “jag måste känna att det är intressant.. och 

då har jag tackat nej ett par gånger”. 

 

Vissa hade inte hört talas om Bolaget innan de sökte sig dit, men hade bekanta eller 

närstående som arbetade inom kommunen eller påstod att arbete inom kommun är tryggt och 

bra, vilket enligt respondenterna påverkade till viss del att de sökte sig till Bolaget. Under 

intervjuerna framgick även betydelsen av löner och förmåner av de flesta på ett eller annat sätt 

och att respondenter valde bort andra arbetsgivare på grund av att tjänsten på Bolaget var 

tryggare när det kom till det ekonomiska. Bolaget har enligt Kim “... bra löner och väldigt bra 

förmåner, så det är ingen som slutar här...”. Det nämndes också att lönen aldrig haft någon 

större betydelse.  

 

Möjligheter till utveckling samt trivsel på arbetsplatsen påpekades under intervjuerna som 

avgörande faktorer till att de sökte sig till Bolaget efter sommarjobb och praktik. Sommarjobb 

och praktik angavs av flera som den första kontakten med Bolaget. Det uppdagades i 

intervjuerna att det för vissa inte hade varit ett aktivt val att börja på Bolaget utan att det var 

på grund av sammanslagningar med andra kommunala bolag inom vilka respondenterna 

tidigare arbetade på. De valde däremot att fortsätta sitt arbete efter sammanslagningen och 

påpekade gemenskap med arbetskamrater som främsta anledningen till detta. 

 
“[...] jag kom in i gruppen väldigt bra, jag blev jag var yngst i väldigt många år, och de tog hand om mig 

på ett klockrent sätt de äldre där då. Så att jag kände att... här vill jag vara på grund av att gemenskap 

och så som de lärde ut till mig och när jag blev behandlad på ett korrekt sätt” (Billie) 
 

Besluten om att börja på Bolaget diskuterades med allt ifrån sambos till kollegor och var en 

viktig del i beslutsfattandet. För de respondenter som började på Bolaget tidigt i karriären 

spelade föräldrar stor roll medan de som sökte sig till Bolaget senare diskuterade med vänner 

och sina respektive. 

 
“- Om du nu tänker tillbaka, det här valet, var det någon speciell person som du diskuterade detta med, 

som kunde agera bollplank? 

Nej, klart att jag pratade med min sambo, självklart. Men det var mest ett sådant jobb som man läser 

annonsen och känner bara, men det här, det är verkligen något för mig” (Elliot) 
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“…Jag har ju några kompisar, vi pratar väldigt mycket om.. varandras problem, om man nu upplever det 

som ett problem o försöker hitta en sådan bra lösning som möjligt på det. så jag tycker det är väldigt 

mycket att man bollplank någonstans i livet” (Billie) 

 

Flertalet av respondenterna sökte sig från sina senaste arbetsgivare på grund av efterfrågan av 

förändring, men anledningarna till att de sökte sig till just Bolaget skilje sig åt. Det var 

däremot inte vilket nytt jobb som helst som efterfrågades utan att det var viktigt att det skulle 

kännas rätt. Något som också efterfrågades var mer ansvar. Annonserna som fanns ute för 

Bolaget utlovade intressanta, varierande och utmanande roller vilket föll i linje med vad 

respondenterna sökte. I de fall då respondenterna sökt sig till Bolaget tidigt i karriären hade 

föräldrarna stor roll medan de som sökte sig dit i ett senare stadium av karriären istället 

lyssnade på kollegor och partners. Det nämndes att vissa hamnat på Bolaget på grund av 

sammanslagningar, dessa personer gjorde därmed inget aktiv val i att börja där med de gjorde 

däremot ett val i att stanna vilket grundades i den gemenskap de kände med sina kollegor. 

5.3 Med Bolaget som arbetsgivare 

Sista delen av intervjun fokuserade på vad respondenterna tycker är viktigt i sina nuvarande 

roller, som de har på Bolaget och hur de ser på trivsel och vilka möjligheter de har just nu. 

Vidare berättades också hur deras prioriteringar ändrats och hur de ser på framtiden. Även här 

följer ett längre utdrag för att ge insyn i vad som berättades. 

 
”När jag vill någonting då försöker jag nog också att få det. Sen behöver det inte ske så (knäpper med 

fingrarna). Det kan vara systematiskt, men jag har en strävan, ett mål det här ska jag uppnå när jag gör 

någonting.. det kanske inte tillhörde min arbetsuppgift nej, men kan det leda någonstans? Kan jag må 

bättre av det här tids nog? Kan det ge oss en bättre arbetstillvaro/miljö kollegor emellan? Aa men då gör 

jag det här […] jag är nog väldigt färgad av att göra det jag mår bra av […] det finns vissa saker som jag 

inte kan påverka […] det blir väldigt jobbigt om jag hela tiden bara fokuserar på det där jag inte kan 

påverka, inte ändra på […] då vet vi det så försöker vi att gå vidare och ändå lösa något bra. 

 
Bolaget är aldrig emot en utbildning, man är ju väldigt liksom mån om att ange det att man har 

möjlighet till olika kurser och… utbildningar och det är ju mycket interna utbildningar […] Man strävar 

mer o mer efter, över gränser och avdelningar. De avdelningar som berörs i något, att man sitter ned… 

vem ansvarar för vad, vad behöver du kunna, man stannar upp liksom, hämtar upp, har alla koll på de 

här, behöver man sitta ned en gång till? Man är liksom väldigt mån om att ha internutbildning, samtidigt 

så är det också lite eget initiativ och driv. vill du gå på någon kurs, ställ frågan. Jag är väldigt överraskad 

om det skulle beröra jobbet att man sa nej, kanske inte här och nu för det funkar inte så bra i 

arbetssituationen, finns det möjlighet till hösten eller våren […] framförallt känner jag att jag mer och 

mer strävar efter en högre kunskapsnivå. Det har jag också länge haft svårt att inse kanske hur duktig jag 

kan vara på olika saker, eller stanna upp i detta just för att jag inte har någon utbildning […] jag vill nog 

kanske om 10 år sitta en nivå högre upp […] Och det känner jag ju att det strävar jag väl efter, samtidigt 

ganska nyligen har jag fått förfrågan om det skulle vara något för mig, en viss utbildning som kan leda 

till detta och då kände jag varför frågar du det? Vill du bli av med mig? […] tanken o ambitionen finns 

nog där någonstans, men jag känner att här och nu är jag inte färdig. Här och nu samlar jag på mig för 

att sträva och ha målet. Sen om några år så kanske jag upptäcker att det där var inte min grej […] folk 

tycker man behöver byta arbete och det har jag inte behövt göra här, jag har liksom kunnat utvecklas i 

mitt arbete, och de känner jag väl att jag fortfarande kan göra […] Det är jätteviktigt för mig […] ändå 

valde jag att arbeta för att jag mentalt mådde bättre av det. Och det är jätteviktigt för mig. För jag kan 

känna mår [jag] inte bra är jag ingen bra förälder heller […] jag måste vara en bra förälder […] när jag 

är på jobbet då […] jobbar jag för Bolaget […] sen när jag är färdig och går hem, då är jag förälder var 

det nu är […] När jag går hem vill jag lämna jobbet bakom mig. Jag försöker verkligen att inte ta med 

mig jobbet hem, likväl sitter jag och skriver arbetsorder så gör jag det där och då. 
 

- Vad tror du att du gör om ett år? 
Jag hoppas och tror att jag fortfarande jobbar [här], absolut mina ambitioner. 
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- Om scenariot skulle vara att du fundera på att söka ett jobb hos en annan arbetsgivare, vad är viktigt 

vid det beslutet för dig just nu då? 
Just nu skulle jag inte kunna göra det. För jag trivs så himla bra här […] det är jätteviktigt för mig att 

vara självständig […] att jag kan ha ett bra liv ihop med [min familj] […] Det är jätteviktigt för mig. 
- Vad tror du att din arbetsgivare värdesätter mest hos dig? 
 Mitt engagemang 
- Tror du det är något som är värdefullt hos andra arbetsgivare också? 

 Absolut!” (Charlie) 

 

Trivsel på jobbet är en stor del till varför de intervjuade väljer att stanna kvar på Bolaget. 

Billie beskrev att “...det är ju gemenskapen man har med sina arbetskamrater som gör att man 

är så fruktansvärt länge på ett och samma ställe, så är det…”. Love påpekade dessutom att det 

är “väldigt många faktorer som faller in på att man ska trivas på en arbetsplats inte bara jobbet 

man gör utan allt runt omkring, det sociala också är ju väldigt viktig... det har vi ju väldig bra 

får jag lov att säga”. Vidare nämndes anledningar som flexibilitet i arbetet och att ha roligt på 

jobbet som viktiga beståndsdelar för en bra arbetsplats. Det framkom även att det kan vara 

svårt att släppa jobbet när jobbdagen är slut, men att det finns en koppling till att det är kul på 

jobbet. Nedan kommer några utdrag ur respondenternas berättelser. 

 
“Det är jättebra om man har roliga arbetsuppgifter men sitter man på ett ställe där ingen pratar eller 

skrattar eller aldrig fikar eller äter lunch ihop så blir man ju lite nerslagen av det nästan. Det gäller att 

hitta en bra balans och en bra nivå på mängden arbetsuppgifter också. Jag är inte intresserad av ett jobb 

där jag får stressa ihjäl mig eller som kräver övertid var och varannan dag, jag vill ha ett jobb där jag 

känner att jag gör det jag ska och kommer hem behöver inte fundera så mycket på jobbet. Det är ju 

väldigt kul när man känner att på söndag kväll eller efter semestern att det ska bli kul att gå och jobba 

igen. Istället för att känna på söndag kväll att åh nej imorgon är det måndag” (Elliot) 
 

“[...] det är väldigt, väldigt, väldigt transparent. Det finns inga piedestaler, inga pyramider, liksom att 

någon sitter högt upp, allt är väldigt jämnt, väldigt enkelt. Man kan gå in till vd:n och prata om hur 

hunden mår, asså det finns liksom inte alls den här, nej stör inte chefen nu [...] det är jätteskönt och det 

öppnar upp för en kultur som blir väldigt öppen och kommunikativ. Trevligt... vi har väldigt, väldigt, 

väldigt roligt här. Det hör man när man sitter, vi sitter lite avskilt men man hör ju hur mycket folk 

skrattar här, och det är ju värt jättemycket” (Alex) 
 

Under intervjuerna nämndes Bolagets inriktning på hälsa och friskvård vilket var något som 

uppskattades av respondenterna. Saker som togs upp var tillgången till färsk frukt och sallad 

till både frukost samt lunch men även ett bra friskvårdsbidrag och Elliot förklarade att “...vi 

uppmuntras att använda friskvårdsbidraget, det är liksom inte bara något som finns, dem 

jobbar aktivt med att många ska använda det…”. Det berättades också att det finns också 

tillgång till ett välutrustat gym som de då och då använde innan eller efter jobbet och att 

hälsoundersökningar gjordes för att se hur personalen mår. Hälsoinriktningen var något som 

var genomgående i hela organisationen vilket beskrivs nedan.  

 
“Sen har dem ju en väldig inriktning på det här med träning och friskvård, det pratas ju väldigt mycket 

om det [...] jag tycker att det är väldigt rolig eftersom jag är en person som håller på med sådant, det 

lyser också igenom väldigt starkt, det tyckte jag var [...] väldigt positivt att det finns det intresset från 

ledningen, inte bara att man ska jobba hårt och vara här sina tider utan också att må bra och ta hand om 

sin hälsa också” (Alex) 
 

Det berättades att Bolaget tillhandahåller möjligheter för utveckling men att det ibland kan 

vara svårt att hinna med utbildningarna som Love uttryckte att ”jag vill väl ha lite utbildningar 

men det kommer väl på sikt, det ska hinnas med också”. Det framgår också av de intervjuade 

att Bolaget inte skulle neka till utbildning och det uppdagas av Robin att medarbetare har 

“uppdraget att kompetensutveckla sig själva”.  
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“vi kan [...] gå på olika utbildningar, precis när vi vill [...] det accepteras av både [VD] och [min chef] 

de pushar dem till och med för på utvecklingssamtalen så [...] En gång om året ska de ske ja och där 

pushas ju medarbetarna "sök det jobbet", "gå den kursen", "visa framfötterna", "kom med idéer", vi har 

ju en idéverksamhet här också som man kan skriva idéer och förslag då, och få premier för det. Till och 

med så bra så att Bolaget sparar eller tjänar pengar på det så får man ju då 500 spänn påslag på lönen då, 

den månaden så att de e ju också en väldigt bra grej... som pushar folk att tänka till o komma med idéer 

och förslag och så.” (Kim) 
 

Utveckling är något som de tillfrågade berättade var viktigt även i sitt nuvarande arbete hos 

Bolaget och inte bara när de söker nytt jobb. De sade att de vill lära sig nya saker och 

utvecklas i sina roller. De ges tillfällen att framföra detta bland annat genom kontinuerliga 

utvecklingssamtal. Bolaget har även en idéverksamhet där medarbetarna själva kan komma 

med förslag till förändringar som kan göras. Vissa av respondenterna har också haft 

möjligheten att påverka i politiskt styrda organisationer då de varit fackligt involverade och 

därmed fått en annan inblick i organisationerna. Nedan är två citat där det framkom hur 

utvecklingen går till, men även att saker ibland kan falla mellan stolarna: 

 
“det finns ju utvecklingssamtal, åtminstone en gång om året... vi har ju... möten varje månad, där har 

man också tillfälle, plus att är det någonting är det ju bara att gå till chefen och tala om att den här 

kursen har jag hittat, den skulle jag vilja gå.” (Elliot) 
 
“Här är det väl första stället som dem har utnyttjat mina resurser till 100 % [...] nej, det har ju inte 

fungerat innan med kommunikationen, förtroendet, delegering och det, utan är det kontroll som ska tala 

om för mig precis hur jag ska göra och då kan jag bli sur” (Sam) 
 

Respondenterna delar med sig av vad som förändrats genom åren i vad de värderar hos en 

arbetsgivare och det är bland annat arbetsmiljö, möjligheten till utveckling och större ansvar. 

Vidare berättade Kim att “Jag har nog samma prioritering, man ska trivas på sin arbetsplats, 

man ska trivas med de man jobbar med”.  Något annat som däremot påverkade en del är 

familjesituationerna då de förändrades genom åren vilket ledde till att de fick omprioritera. 

Flexibla arbetstider och ett friare arbete är även något som berättas att det uppskattas. 

 
“man utvecklas ju och man får ju anpassa efter andra aspekter, arbetsmiljö och sådant bli ju viktigare 

när man blir äldre det märker man ju. Innan var det ju inte så noga liksom. Nu är man ju väldigt noga 

med det” (Love) 
 
“Det har ju att göra med hela livet att göra… Hur man väljer lite grann […] för man har ju ett liv vid 

sidan av jobbet också.. man blir till slut förälder, och hus, bil, vovve, [gift] och allt sådant och det 

påverkar ju en lite grann. Att man kan stanna upp lite grann, man måste lägga lite energi utanför arbetet 

också. Det är klart att det har påverkat mig…” (Robin) 
 
“Asså… också med att man blir äldre, så inser man att leta lite efter en balansgång skärp dig det kanske 

går. men det är ju något som jag utvecklat självklart genom min resa” (Charlie) 
 

Vad respondenterna tror Bolaget värdesätter hos dem tror de även att andra arbetsgivare 

skulle uppskatta. Vad som tros värdesättas var bland annat engagemang, lojalitet, 

självständighet, ordning och även det som Love sade: “...ja det är väl kompetensen hoppas 

jag…”. Det som yttrades under intervjuerna var:  

 
“Min kunskap, det jag kan, tror jag. Att jag e lojal, jag e löjligt lojal mot [min chef] om man säger så... 

och firman” (Kim) 
 
“Min struktur och organisationsförmåga, eftersom att det var därför jag blev anställd” (Alex) 
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Gemensamt för alla respondenter gällande framtiden var att de inom de kommande åren både 

trodde och ville vara kvar på Bolaget och hoppades antingen som Billie på att de hade kvar 

sin nuvarande befattning: “Då tror jag att jag gör precis samma sak som jag gör idag” eller att 

de som Elliot utvecklar sin tjänst:“… och så har jag nog utvecklat min tjänst [...] jag lägger på 

lite allt eftersom jag kommer in i det, och allt efter att min chef har tid”. Då de tillfrågade fick 

frågan om de vet hur arbetsmarknaden ser ut för personer med deras yrkesbakgrund så hade 

vissa uppfattningen om att det inte var några problem för dem att få nytt jobb medan andra 

tvivlade: 

 
“ja skulle kunna få jobb idag ja! Jag är anställningsbar, det har jag kvitto på” (Billie) 
 
“Aa, jag skulle nog kunna få jobb på [nämner två företag] eller någon liknande firma. Någon 

mellanschefsställning om jag sökte, med den erfarenheten. Men… det vill jag inte, för jag har det så 

jävla bra här. Det finns ingen anledning, vi har ju en massa [medarbetare] som har jobbat på [nämner 

företagen igen] de säger att det går inte att jämföra det, här är rena himmelriket.” (Kim) 
 
“Det som är så dubbelt, fast jag har sådan bred bakgrund, så mycket med mig som jag tror att en 

arbetsgivare kan dra nytta av så är min erfarenhet att det är fruktansvärt svårt ute på arbetsmarknaden. 

Det är ju också en sak som gör till att man stannar upp, funderar på vad har jag här och nu, vad vill jag 

ha mer? Är gräset grönare på andra sidan? Hur mycket bättre kan jag få det just nu? Nej, för som sagt, 

jag har ingen... visst jag kan lämna Bolaget som referens och jag är helt övertygad om att de skulle vara 

fantastiska men väga det med någon som kan lägga ned sin utbildning och alla papper, nej då är ja inte 

värd mycket på arbetsmarknaden, tror jag inte.” (Charlie) 
 
“nej, jag har ju inte den utbildningen, om jag skulle skriva ett CV, det skulle vara ganska tomt” (Sam) 

 

Gemenskap, flexibilitet i arbetet och att ha roligt på jobbet nämns som anledningar till att 

respondenterna stannar kvar på Bolaget. Det visas även stor uppskattning till 

hälsoinriktningen som finns. Respondenterna vill utvecklas i sitt arbete och får genom 

utvecklingssamtalen tillfälle att framföra detta. Idéverksamheten som Bolaget har ger 

möjligheten för respondenterna och medarbetarna att påverka och vara med och förändra. 

Vidare framkom det att förändringar skett i vad respondenterna prioriterar genom åren och att 

det krävs en balans mellan exempelvis familjen och arbetet. Respondenterna berättade vad de 

tror att Bolaget värdesätter mest hos dem och det som framgick var bland annat engagemang, 

lojalitet och ordning. De tror att dessa egenskaper även skulle vara uppskattade av andra 

arbetsgivare och vissa tror sig även ha chans att få jobb om de skulle söka sig vidare. Trots 

detta är det ingen som vill söka nytt jobb då de både hoppas och vill stanna på Bolaget. 
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6 Analys 

6.1 Medarbetares behov 

6.1.1 Karriärens början 

Syftet med studien är att undersöka individers behov både som medarbetare och 

privatpersoner vid beslutstillfället att söka sig till, stanna hos eller lämna en arbetsgivare 

genom att anta ett kulturellt helhetsperspektiv. Detta för att se vad en eftertraktad arbetsgivare 

kan göra för att påverka en individs beslutsfattande om valet av arbetsgivare och därmed 

behålla verksamhetens kunskaps- och kompetensnivå. I början av karriären var det viktigaste 

för respondenterna att få ett jobb. Då jobben innefattar en regelbunden inkomst indikerar det 

att personer som precis ska påbörja sin karriär värdesätter det monetära, vilket kan hänvisas 

till en av de belöningar Watson (1980) anger kan väga in i beslutet om att ta sig an ett 

uppdrag. Alex berättelse utmärkte sig med att både framhäva att arbetsplatsen skulle vara ett 

coolt ställe och även att arbetsgivaren där respondenten fick sin första anställning hade 

“tjusiga lokaler” och medarbetarna som var “väldigt välklädda, väldigt trevliga”. Berättelsen 

tyder på ett samband med Watsons (1980) exempel om en alternativ belöning, i form av jobb 

som ger status, i det implicita kontraktet. Vidare belyste flertalet respondenter att den första 

kontakten med den första arbetsgivaren var genom praktik under skoltiden och det tyder på att 

det finns ett samarbete mellan skolor och företag som är verksamma inom relevanta 

affärsområden. Det var självklart för många att söka sitt första jobb på företaget de tidigare 

praktiserat eller sommarjobbat på. Detta indikerar att arbetet som respondenterna vill utföra 

således ska ha relevans till det som tidigare studerats, vilket i sin tur tyder på att 

uppgiftsintresset som presenteras av Morgan (1999) har stor inverkan på individens 

handlingar när det kommer till första arbetsgivaren. 

 

De flesta respondenterna värdesatte, utöver intressanta arbetsuppgifter även gemenskap efter 

den första kontakten med första arbetsgivaren. Genom praktiken får studenterna en 

uppfattning om vad som är viktiga faktorer för dem men även erfarenhet av kulturen som 

finns i den arbetsgrupp där de praktiserade. Morgan (1999) beskriver dock att olika gruppers 

kulturer skiljer sig åt, vilket innebär att studenterna under studietiden blir influerade av olika 

kulturer, genom praktiken, skolan och familjen. Då unga personer lätt blir påverkade av 

personer i deras omgivning, och praktik framfördes som en vanlig väg in i arbetslivet tycks 

det finnas ett behov av ett välfungerande samarbete för att få tag i rätt framtida arbetstagare. 

Inte endast med tanke på individen som praktiserat utan även deras studiekamrater som får 

höra om individens uppfattningar om företaget. Uppfattningarna går dock åt två håll och om 

individen som praktiserat inte är nöjd eller missuppfattar vad företaget står för kan det istället 

missgynna samarbetet. Hansson (2005) framför att företag kan arbeta med att skapa intresse 

hos potentiella medarbetare genom att få de att uppmärksamma arbetssättet som skapar 

medarbetarvärden och därmed även stärka sitt varumärke på arbetsmarknaden. Praktiken kan 

därför göra studenter uppmärksamma på detta samtidigt som företaget har möjlighet att 

etablera ett varumärke som arbetsgivare bland framtida arbetstagare. Alvesson (1991) anger 

att gemensamma föreställningar är ett resultat av en grupps kultur och därför ska det heller 

inte förglömmas att många respondenter diskuterade valet av den första arbetsgivaren med sin 

mamma vilket medför en risk för ärvda uppfattningar och värderingar. 

 

Det visade sig att när respondenterna sedan gick vidare från sitt första jobb var den främsta 

orsaken till det en önskan om att utveckla sina förmågor. Love framförde till exempel en vilja 

att ”utvecklas så man inte står kvar vid samma spår” medan Kim gick direkt till sin chef och 
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efterfrågade nya arbetsuppgifter. Behovet av att utveckla sina kunskaps- och 

kompetensområden kan kopplas till det Hedberg, Dahlgren och Hansson (2000) skriver att 

medarbetare söker hos ett jobb då det leder till högre anställningsbarhet. Det förekom även 

organisationsförändringar som resulterade i att respondenternas första arbetsroll fick en annan 

innebörd. De flesta valde att finna sig i sin nya roll, medan Alex berättade att förändringen 

blev för stor vilket ledde till ett beslut att söka jobb hos andra arbetsgivare. När 

organisationsförändringar sker förändras även gruppen och dess kultur. Kultur påverkar enligt 

Morgan (1999) gruppens värderingar och handlingar, vilket innebär att 

organisationsförändringar påverkar medlemmarnas agerande. Därför finns det även en 

koppling till Watsons (1980) resonemang om att det implicita kontraktet inte är fixerat, 

eftersom medarbetarnas kontext förändras som i sin tur påverkar deras beteenden och 

attityder. Hirschman (1970) påstår att företag kan förhindra att anställda slutar på grund av 

detta genom att låta de påverka förändringarna. Hans resonemang bygger på att låg lojalitet 

hos medarbetare gör att de lämnar företaget istället för att försöka påverka förändringen. Det 

uppdagas att redan tidigt i karriären kan det finnas behov hos medarbetare att få vara med att 

påverka. Ibland finns det dock inte möjlighet för medarbetaren att påverka och att lämna 

upplevs då som det enda alternativet. Det behöver inte alltid innebära att personen är illojal 

som Hirschman (1970) påstår, utan att det kan röra sig om sådant som står utanför deras makt 

och inte har med hög eller låg lojalitet.  

 

Vid valet av första arbetsgivare var det viljan om att få ett jobb som lyftes fram som värdefullt 

av respondenterna, vilket kopplades till monetär ersättning i det av Watson (1980) kallade 

implicita kontraktet. För de respondenter vars första kontakt med första arbetsgivaren var 

genom praktik eller sommarjobb belystes gemenskap ha en betydelse vid valet. Gemensamt 

för respondenterna var familjen, framförallt mammans involverad i diskussionen kring valet 

av den första arbetsgivaren. Samband drogs med Alvessons (1991) syn på kultur och hur den 

leder till att gruppen får gemensamma föreställningar vilket medför en högre risk för ärvda 

uppfattningar om första arbetsgivaren. Vidare kom det fram att när respondenterna sökte sig 

ifrån det första arbetet var det på grund av att de ville utveckla sina förmågor, vilket hade 

likheter i perspektivet för anställningsbarhet som redogörs av Hedberg, Dahlgren och 

Hansson (2000). 

6.1.2 Valet att söka sig till Bolaget 

Innan respondenterna valde att söka sig till Bolaget fanns det först och främst anledningar till 

att de sökte sig från sitt tidigare jobb. Anledningarna var att de ville förändras eller på grund 

av att deras arbetsroller hade förändrats. De efterfrågade bland annat intressantare och mer 

utmanande arbetsuppgifter. Hirschman (1970) hävdar att lojala medarbetare förändras med sin 

arbetsgivare så länge de känner att det finns möjlighet att förändra sina arbetsuppgifter för att 

de ska stämma överens med uppgifts- och/eller karriärintresset Morgan (1999) redogör för. 

Om medarbetaren ändå lämnar företaget behöver inte det betyda att denne är illojal, utan det 

är snarare en följd av att företaget inte kan erbjuda en balans i intressedomänerna som enligt 

Morgan (1999) är väsentliga för att behålla medarbetarna. Alex berättade att hon lämnade sin 

förra arbetsgivare för att “...det blev lite för mycket [...] det blev lite för tungt”. Arbetet gav 

för Alex inte längre tillräckligt med det som Watson (1980) hänvisar som ersättning för det 

jobbet som krävdes. Arbetsuppgifterna föll även inte i balans med det personliga vilket ledde 

till en krock mellan uppgiftsintresset och det yttre intresset som Morgan (1999) talar för. 

 

Istället ville de ha större ansvar och roligare arbetsuppgifter som Watson (1980) påvisar som 

andra ersättningar i det implicita kontraktet. Många av respondenterna belyste att de hittat 

tjänsten de ville ha genom Bolagets platsannonser. Vissa respondenter antydde att just 
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möjligheten till att utvecklas inom Bolaget var anledningen till att de valde det framför andra 

alternativa arbetsgivare. Alex berättelse påvisade däremot att utvecklingsmöjligheterna var 

sämre hos kommunala bolag eftersom att “man får ju inte heller den utvecklingsmöjligheten 

riktig lika enkelt som man får hos en privat arbetsgivare”. Dessa värderingar som Alex fått 

kan ha uppstått i samband med att samhället överfört värderingar till sina medlemmar som 

tillsammans skapar vad Alvesson (1991) hävdar som gemensamma föreställningar. Om 

samhällets syn av kommunala bolag är att de saknar utvecklingsmöjligheter kommer det 

också läggas värderingar i att Bolaget saknar utvecklingsmöjligheter om de inte lyckas skapa 

ett varumärke som enligt Hanson (2005) står ut i mängden. 

 

Vissa av respondenterna påpekade att de inte visste speciellt mycket om Bolaget innan de 

sökte sig dit. Det indikerar att Bolaget inte tycks ha ett etablerat varumärke på 

arbetsmarknaden som enligt Hansson (2005) är ett viktigt medel för att skapa intresse hos 

potentiella medarbetare. Varumärkena tenderar även att likna varandra vilket orsakas av 

företagens oförmåga att identifiera sin målgrupp i arbetsmarknadens mångfald. Då de 

tillfrågade inte visste mycket om Bolaget så såg de snarare att arbetsbeskrivningarna förhöll 

sig till deras värderingar och det tyder på förmedlingen av vad företaget kan erbjuda för 

medarbetarvärden är bra, men att det saknas ett medel för att bli uppmärksammad i mängden 

av arbetsgivare. Däremot påverkades beslutet om att börja på Bolaget av att bekanta till 

respondenterna berättade att det var tryggt att jobba inom kommunen. Detta tyder på att 

kommunen har en allmän uppfattning i samhället om att vara en trygg arbetsgivare. Den 

gemensamma föreställningen är därför att kommunen som arbetsgivare ger trygghet, vilket 

faller inom det som Alvesson (1989) beskriver som metaforsynen det vill säga hela 

kommunen, som arbetsgivare är trygg oavsett vilket bolag det gäller.  

 

Respondenterna hade varierande skäl till att de lämnade sin föregående arbetsgivare men det 

gemensamma var att det implicita kontraktet som presenteras av Watson (1980) fick ändrade 

förutsättningar. Det började mer och mer handla om att arbetet som utfördes skulle möjliggöra 

mål och visioner i likhet med uppgifts- och karriärintressena som Morgan (1999) påstår har en 

påverkan på medarbetares beslut. Det kom även fram att vissa respondenter inte hade någon 

uppfattning om Bolaget som arbetsgivare, vilket tyder på att de inte verkar ha ett varumärke 

på arbetsmarknaden som Hansson (2005) hävdar är av betydelse för att göra potentiella 

medarbetare uppmärksamma på dem.  

6.1.3 Med Bolaget som arbetsgivare 

Nu, när respondenterna är anställda på Bolaget belystes många, olika egenskaper som de 

ansåg som viktiga på sin nuvarande arbetsplats. Det spekulerades lite om anledningarna till 

varför vissa medarbetare arbetat så länge på Bolaget och Charlie berättade att ”folk tycker 

man behöver byta arbete och det har jag inte behövt göra här, jag har liksom kunnat utvecklas 

i mitt arbete, och de känner jag väl att jag fortfarande kan göra ” medan Kim uppgav att de 

har så bra förmåner att ingen vill lämna. Watsons (1980) uppfattning om skillnaderna i 

medarbetares ersättningsbehov blir utifrån dessa uttalanden befogat. Det angavs också att det 

privata livet många gånger kräver flexibilitet i arbetslivet för att få det att gå ihop. 

Flexibiliteten handlade exempelvis om att kunna arbeta på annan plats än kontoret men även 

som för Charlie, att “när jag är på jobbet då […] jobbar jag för Bolaget […] sen när jag är 

färdig och går hem, då är jag förälder...“ för att kunna ha fokus på en sak i taget. 

Medarbetarnas behov av flexibilitet påverkar deras implicita kontrakt genom att minimera 

förekomsten av de strikta instruktionerna och istället öka mängden frihet enligt Watsons 

(1980) resonemang kring förhållandet mellan instruktioner och frihet. Han påpekar även att 

medarbetare väger ersättningar mot det arbete som de förväntas utföra innan de ingår i det 
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implicita kontraktet. Detta är något respondenten gjorde med tanke på behovet av flexibilitet. 

Avvägningen som görs kan kopplas till balansen som eftersträvas mellan Morgans (1999) 

intressedomäner då flexibiliteten exempelvis kan innebära en bättre balans mellan yttre 

intressen såsom familjen och uppgiftsintresset då arbetsutförandet inte är beroende av en 

specifik plats. Kim framförde en svårighet i att släppa jobbet vid dagens slut men att arbetet är 

roligt och att behovet inte är lika stort då. Där sker en annan typ av vägning där roligt jobb 

blir en form av ersättning i Watsons (1980) implicita kontrakt och då blir det istället en balans 

mellan arbetet som utförs det vill säga Morgans (1999) uppgiftsintresse samt det yttre 

intresset som innefattar den livsstil som efterlevs.  

 

Charlie nämnde en vilja om att på sikt ”sitta en nivå högre upp” det vill säga att kunna 

avancera i karriären vilket kan relateras till en av de ersättningar som ingår i det implicita 

kontrakt Watson (1980) redogör för. Kompetens krävs enligt Hansson (2005) för att utföra en 

handling och det innebär att kompetensbehovet är olika beroende på vilken roll i 

organisationen det gäller. Utifrån Larsson och Löwstedts (2002) definition om hur kunskap 

omvandlas till kompetens och att det därför krävs en kunskapsutveckling innan 

kompetensutvecklingen är möjlig. Det märktes att medarbetarna själva uppmärksammade sitt 

behov av ny kunskap då till exempel Charlie ”mer och mer strävar efter en högre 

kunskapsnivå”. Vid de tillfällen då respondenterna uppgav att de känt sig färdiga i en roll 

indikerar det är en viss kunskapsmättnad inom arbetsområdet. Genom att de i dessa 

situationer sökte sig vidare till en ny roll startades kompetensbyggandet om på nytt då den nya 

rollen kräver ny kunskap. Vidare uppgavs utbildning som en stor del i Bolaget genom 

exempelvis Kims uttalande om att “vi kan […] gå på olika utbildningar, precis när vi vill”. Då 

fokus på utbildning präglade alla organisationens delar tyder det på att den också värdesätts 

som ett kulturellt medarbetarvärde det vill säga utbildning värdesätts för alla inom Bolaget. 

Morgan (1999) beskriver detta i och med att handlingar och värderingar blir influerade av 

gruppens kultur, när det då även framförs att det ligger hos medarbetarna att 

kompetensutveckla sig själva är det inte speciellt förvånande att utbildning har en stor 

betydelse i organisationen. 

 

Sams berättelse stod dock ut i mängden då det kom fram att företaget inte nyttjat Sams 

kompetens förrän nu. Det tyder på ett samband kring det som enligt Hirschman (1970) sker 

vid hög lojalitet, nämligen att organisationen väljer att inte lyssna i tillräcklig utsträckning för 

medarbetaren blir tagen för givet. Samtidigt framfördes att Bolaget har en idéverksamhet där 

medarbetarna har möjlighet att lämna in förslag på förändringar. Förändringarnas omfattning 

sades variera vilket innebar att även de minsta förändringsförslagen eftersöktes. 

Idéverksamheten kan därför ses som ett verktyg för att ha en balanserad lojalitet hos 

personalen. Vidare beskrev Charlie att det är en väldigt liten del som inte kan påverkas, och 

sker det så försöker teamet lösa ett problem ändå eller acceptera att det inte går att påverka 

och gå vidare. Watson (1980) beskriver att medarbetares beteenden påverkas av det implicita 

kontraktet och det innebär att försök att lösa problem eller acceptera att de inte går att påverka 

förändrar beteenden. Därför tycks det implicita kontraktet vara formbart vilket både kan leda 

till positiva och negativa konsekvenser. En positiv konsekvens kan vara att acceptera ett 

problem och gå vidare medan en negativ skulle kunna innebära en kvarstående 

beteendeförändring. Detta kan även innebära att två av Morgans (1999) intressedomäner blir 

åsidosatta genom att ett domän prioriteras så starkt att ingen kompromiss är möjlig. Det kan 

exempelvis handla om att en konsekvens förändrar förutsättningarna i det implicita kontraktet 

och går helt emot personliga värderingar eller inte är kompatibelt med familjesituationen. 

Detta gör att medarbetaren kan välja att bryta kontraktet oavsett om det finns möjligheter att 
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tillgodose de övriga domänerna. Denna situation indikerar en låg lojalitet hos medarbetare då 

de enligt Hirschman (1970) väljer att lämna organisationen istället för att försöka förändra.  

 

Hedberg, Dahlgren och Hansson (2000) belyser medarbetares behov av att utveckla sina 

färdigheter i syfte att förbättra sin anställningsbarhet, vilket leder till att det ifrågasätts om 

ansvaret att kompetensutveckla endast ska ligga hos arbetstagaren. I viss mån kan det vara 

gynnsamt för organisationen eftersom medarbetaren utvecklar sina förmågor och blir därför 

bättre på vad den gör, men det ökar samtidigt medarbetarens attraktivitet. Det kan sinom tid 

göra att konkurrensen om medarbetaren ökar på grund av att de når en högre 

anställningsbarhet. Eftersom att utbildningen är så pass inpräglad i organisationen att det 

tycks vara en del av dess kultur kan det sättas i relation till vad Alvesson (1991) beskriver om 

kulturens förekomst i alla delar av organisationen. Således läggs en grund för att alla 

medarbetares uppgifts- och karriärintressen (Morgan 1999) tillgodoses vilket ökar deras 

anställningsbarhet. Därmed uppstår en risk i att konkurrenter rekryterar talangfulla 

medarbetare genom att i större utsträckning kunna tillgodose till exempel personliga 

värderingar som Morgan (1999) hävdar tillhör de yttre intressena. De yttre intressena är 

avgörande då förutsättningen är att konkurrenten kan uppfylla uppgifts- och karriärintresset i 

samma utsträckning. 

 

Några av de tillfrågade berättade att de hade goda chanser att få jobb om de sökte sig ut på 

arbetsmarknaden. Bille uttryckte sig till och med: “Jag är anställningsbar, det har jag kvitto 

på”. Gällande egenskaper som respondenterna trodde att arbetsgivare värdesatte nämndes 

bland annat lojalitet och engagemang utöver kunskap och kompetens. Om så är fallet innebär 

det att företag konkurrerar om arbetskraft utifrån deras personlighet snarare än kunskap och 

kompetens. När respondenterna själva kände att de hade möjligheten samt tillräckligt 

värdefulla egenskaper för att söka sig till en annan arbetsgivare och trots det stannar kvar 

tyder det på att deras medarbetarvärden uppfylls av Bolaget. Utifrån det tycks Bolaget vara 

medvetna om sina befintliga medarbetares behov men behöver förbättra sin medvetenhet av 

potentiella medarbetares behov då det enligt Hansson (2005) också är grundläggande för att 

skapa ett varumärke på arbetsmarknaden. 

 

Det privata livet får enligt respondenterna en allt större betydelse, vilket påvisades under 

intervjuerna genom att de influeras från familj och vänner. Därmed finns belägg för Morgans 

(1999) teori om att kulturen påverkar värderingar, åsikter och handlingar. Utifrån Watsons 

(1980) teori om det implicita kontraktet tycktes ersättningarna handla mer och mer om icke-

monetära ersättningar (flexibilitet och utveckling) för att kunna balansera de olika 

intressedomänerna som Morgan (1999) belyser. Yttre intresset som Morgan (1999) hävdar 

styr personliga värderingar får med tanke på privatlivets betydelse, även det större betydelse. 

Ansvaret att kompetensutveckla sig själva som del i övergången Hedberg, Dahlgren och 

Hansson (2000) hävdar sker från anställningstrygghet till anställningsbarhet belystes i 

respondenternas berättelser om synen på exempelvis utbildning på Bolaget.  

6.2 Personligt behov 

6.2.1 Karriärens början 

I början av karriären påstod respondenterna att det viktigaste var att få ett jobb. Viljan att bara 

få ett jobb har likheter till det som Morgan (1999) presenterar som första steget i hans 

modifierade behovstrappa eftersom jobbet innefattar en fast inkomst. Det framkom även från 

intervjuerna att arbetet gärna skulle vara relaterat till den avslutade utbildningen. Robin valde 

Bolaget som första arbetsgivare framför andra alternativ eftersom “det var en intressant 
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arbetsplats, som passade mig och min utbildning”. För de respondenter som alltså önskade att 

första jobbet skulle vara inom deras utbildningsområde tycks det grundas i det intressedomän 

Morgan (1999) hänvisar som uppgiftsintresset. Vidare tillgodoses karriärintresset, som enligt 

Morgan (1999) inkluderar mål och visioner i och med att arbetsplatsen beskrevs som 

intressant. Detta kan antas vara en förutsättning för att nå de visioner och mål respondenterna 

har angående sin karriär. En intressant arbetsplats kan även indikera ett ställningstagande där 

respondenterna anser att det finns möjligheter till en karriär, vilket blir ett tydligt samband till 

trygghet som Morgan (1999) påstår är det andra steget i behovstrappan.  

 

När respondenterna tänkte tillbaka gjorde många sig påminda om att föräldrarna varit 

involverade i samtalen kring den första arbetsgivaren. Robin berättade att: ”Min mor sa till 

mig så här att jobba kommunalt, det är tryggt, sa hon [...] så jag lyssnade väl lite på henne 

kanske”. Tryggheten som Robin mamma poängterar kan direkt kopplas till Morgans (1999) 

behovstrappa då anställningstrygghet utgör en del i det andra steget. Vidare har personerna i 

respondenternas omgivning till viss mån påverkat deras åsikter och värderingar vilket i sin tur 

påverkar deras agerande. Med tanke på hur Alvesson (1991) resonerar kring betydelsen av 

gemensamma föreställningar hos en grupp kan det även innebära att beslutet i fråga, trots att 

respondenterna menade på att det var deras eget i slutändan, praktiskt taget skulle kunna varit 

deras föräldrars. Även utifrån Morgans (1999) beskrivning av hur en kultur återspeglas i 

agerandet finns det inget som säger att en ung arbetstagare, som påverkas lätt fattar beslut 

som är deras eget. Unga har dessutom blivit influerade av den kultur som råder i deras familj 

under hela sin uppväxt, vilket gör att respondenternas uttalanden om att de var deras eget 

beslut starkt kan ifrågasättas. Detta eftersom allt de tycker och tänker vid valet av första 

arbetsgivare är helt utan egen erfarenhet och snarare endast utifrån andras åsikter som grundas 

i deras erfarenheter. Utifrån det finns belägg för att Morgans (1999) yttre intressen har en 

tendens att lättare påverkas av individens kulturella omgivning än övriga intressedomäner 

som snarare tycks utgå från egen erfarenhet. De yttre intressena vägde exempelvis tyngre för 

Elliot som trots god arbetstrivsel ändå valde att lämna arbetsgivaren för att “jag saknade min 

familj [...] helt enkelt”.  

 

För Billie, som började jobba extra vid sidan om studierna och såg det företaget som ett 

alternativt till första arbetsgivare, kunde beslutet fattas utifrån egen erfarenhet. Billie valde 

bort extrajobbet då de personliga värderingarna vägde över: “jag tyckte det var hemskt [...] 

man fick för lite tid och lämnade dem när man såg att de nä de hade mer behov” och delvis på 

grund av att lönen var bättre hos den alternativa arbetsgivaren. Då även lönen var bättre 

tillfredsställdes det fysiologiska behovet som Morgan (1999) redogör för i större utsträckning. 

Dessutom antydde Billie att denna karriär inte stämde överens med de personliga 

värderingarna, vilket minskade känslan av att företaget kunde erbjuda möjlighet till en önskad 

karriär som utgör andra steget i Morgans (1999) modifierade behovstrappa.  

 

När respondenterna påbörjade sina karriärer var det viktigt att tillgodose de två första stegen i 

Morgans (1999) behovstrappa då det viktigaste vid det tillfället var att bara få ett jobb samt att 

säkerställa med hjälp av sin familj att det är ett tryggt arbete. De hade inte heller så mycket att 

ta hänsyn till när det kom till karriärintresset Morgan (1999) redogör för eftersom att de ännu 

inte hade hunnit bilda sig någon speciellt stark vision om framtiden. Då personer enligt 

Alvesson (1991) skapar gemensamma värderingar med de grupper de är medlemmar inom 

blev det naturligt att respondenterna involverade sin familj eftersom att det är den gruppen de 

varit medlemmar i längst och som man ärver mycket värderingar ifrån. När de skaffat sig 

egen erfarenhet lades mer vikt kring valen om vilken arbetsgivare de ville arbeta för. 
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6.2.2 Valet att söka sig till Bolaget 

Innan tiden på Bolaget kände respondenterna för att prova något nytt och att de behövde 

förändring. När respondenterna valde att söka sig vidare för att de ville prova något nytt eller 

ville ha fler utmanande arbetsuppgifter var det istället uppgiftsintresset som Morgan (1999) 

introducerar som inte föll samman med intresset att ta sig vidare i karriären, som då vägde 

tyngre. Behovet av förändring kan även kopplas till en oförmåga att komma vidare till 

nästkommande steg i behovstrappan som enligt Morgan (1999) ska leda till 

självförverkligande. Samtidigt som förändringsbehovet var starkt så sökte vissa respondenter 

ganska länge efter ett nytt jobb då de ville att det skulle kännas rätt. Elliot påstod att det “var 

nog nästan ett år innan jag faktiskt hittade det här jobbet” och anledningen till det var att hitta 

just rätt jobb och inte bara ett nytt jobb. Behovstrappans fjärde steg handlar enligt Morgan 

(1999) om jaget det vill säga att hitta ett arbete som exempelvis stärker den personliga 

identiteten vilket kan ligga bakom respondenternas selektiva beteenden. Det nya jobbet ska 

fylla de grundläggande behoven i Morgans (1999) behovstrappa men även ha potential att 

förverkliga de översta. Först när Elliot hittade rätt jobb kunde beslutet om att lämna det gamla 

jobbet fattas. Respondenterna ändrade därmed sina värderingar vilket kan vara på grund av att 

utvecklingsskeendena enligt Morgan (1999) skiljer sig mellan de olika kulturella grupperna de 

är medlemmar i. När de kommit längre i karriären har de varit delaktiga i fler grupper än 

tidigare och kan därmed påverkas från flera olika håll, däremot påverkas de möjligtvis inte 

lika mycket från de tidigare kulturerna utan mer från de nya de bildat med kollegor, vänner 

och partners. Detta då vissa av de tillfrågade berättade att de diskuterade sina senare val med 

dessa personer i större utsträckning.  

 

Det framkom att valet inför att börja på Bolaget eller sina senaste befattningar inom Bolaget 

diskuterats med framförallt kollegor som för Alex: “Jag diskuterade med min bästa kompis på 

mitt förra jobb [...] så vi pratade väldigt, väldigt väldigt mycket om detta” men även att det 

som för Elliot var en självklarhet att involvera sin partner: “Klart att jag pratade med min 

sambo, självklart”. De tog därmed närståendes åsikter i beaktning men alla påstod att valet i 

slutändan var deras eget. Vissa av de tillfrågade hade aldrig hört talas om Bolaget innan och 

lyssnade därför på personer runt omkring dem som talade bra om att arbeta på ett kommunalt 

bolag. Detta tyder på att de kulturella uppfattningar som enligt Alvesson (1991) återspeglas i 

gruppens åsikter handlar i detta fall om att se kommunen som en enda arbetsgivare. Utifrån 

dessa kulturella influenser tycktes respondenterna kunna bilda sig en uppfattning om Bolagets 

förmåga att tillgodose åtminstone de grundläggande stegen i behovstrappan som enligt 

Morgan (1999) inkluderar till exempel lön och trygghet. De som hamnade på Bolaget som 

resultat efter sammanslagningar uppgav gemenskap som en av anledningarna till att de 

stannade kvar. Sammanslagningen uppfyllde fortfarande deras sociala behov som Morgan 

(1999) hävdar behöver möjliggöra umgänge mellan kollegor. Detta kan tydligt kopplas till 

Morgans (1999) beskrivning av att kultur är en grupps livsstil då gruppen kvarhåller sina 

värderingar, ritualer och normer även om arbetsuppgifterna är annorlunda. 

 

Det var förändring som eftersöktes vid denna tidpunkt i respondenternas karriär. De fick nya 

värderingar som kunde vara en följd av att de blivit medlemmar i fler grupper som enligt 

Morgan (1999) befinner sig i olika utvecklingsskeenden. De ville även avancera i 

behovstrappan som Morgan (1999) presenterar för att närma sig steget av 

självförverkligandet. De första stegen i Morgans (1999) behovstrappa är fortfarande viktiga 

men strävan att komma högre finns. De respondenter som hamnade på Bolaget på grund av 

sammanslagningar väljer att stanna för att de nått det tredje steget i behovstrappan och ser 

fortfarande att deras behov tillfredsställdes och att det är balans mellan de tre 

intressedomänerna som presenteras av Morgan (1999).  
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6.2.3 Med Bolaget som arbetsgivare 

När respondenterna började arbeta på Bolaget uppenbarade sig en hälsoinriktning som de 

flesta tycktes uppskatta. Inriktningen beskrevs som väletablerad i organisationen till den grad 

att medarbetare till och med uppmuntrades att använda friskvårdsbidraget och genomföra de 

årliga hälsoundersökningarna. I och med att dessa undersökningar görs kan företaget få en 

insikt i hur personalen mår och då ha en möjlighet att förändra arbetsmiljön om den skulle ha 

en negativ påverkan på medarbetaren. Genom att säkerställa en bra arbetsmiljö på detta sätt 

uppnås en del i det första steget i Morgans (1999) trappa och behovet av en trygg arbetsmiljö 

tillfredsställs samt det andra steget med att erbjuda sjukvård. Även det tredje steget som 

innefattar sociala behov uppfylldes då medarbetarna har möjlighet att utöva idrott tillsammans 

i gymmet, ha roligt tillsammans på raster och utveckla en gemenskap. Alex berättade att “det 

pratas ju väldigt mycket om det [...] jag tycker att det är väldigt rolig eftersom jag är en person 

som håller på med sådant, det lyser också igenom väldigt starkt, det tyckte jag var [...] väldigt 

positivt att det finns det intresset från ledningen, inte bara att man ska jobba hårt och vara här 

sina tider utan också att må bra och ta hand om sin hälsa också.”. Då inriktningen initierades 

av ledningen finns det ett intresse i att ha välmående personal, något som även delas med de 

anställda. Intresset kan därför kopplas till Alvessons (1991) metaforsyn då det existerar i hela 

organisationen likt hur en kultur genomsyrar en grupp. Hälsa och god gemenskaputgör en 

viktig roll i Bolagets kultur vilket visar sig i både den öppna kommunikation som beskrevs av 

Alex, men även i hur det pratas om hälsa kollegor emellan. Det bör dock inte förglömmas att 

en hälsoinriktning inte uppskattas av alla och det kan leda till att de som inte intresserar sig 

för träning och hälsa känner ett utanförskap då de inte känner sig samsynkade med kulturens 

värderingar. 

 

En gång om året har de utvecklingssamtal där tillfälle för att framföra sina individuella mål 

och visioner, vilket inkluderas i karriärintresset som Morgan (1999) klargör. 

Utvecklingssamtalen ger också utrymme för företaget att bilda sig en uppfattning om 

medarbetarnas behov. Under dessa samtal får därmed medarbetarna feedback och erkännande 

för deras prestationer vilket visar på likheter till det fjärde steget i Morgans (1999) 

behovstrappa. För Sam tog det lång tid innan den rätta rollen fanns: “här är det väl första 

stället som de har utnyttjat mina resurser till 100 %” vilket tyder på att uppgiftsintresset inte 

varit kompatibelt med karriärintresset tills Sams nuvarande position. Det kan vara ett tecken 

på att respondenten kanske inte vågade framföra sina mål och visioner vid dessa tillfällen och 

att Bolaget inte gav tillräckligt med erkännande till medarbetaren vilket gör att denne inte kan 

nå det fjärde steget Morgan (1999) redogör för. Det fjärde steget i behovstrappan ger utrymme 

för eget ansvar och självständighet, men steget kräver också uppmuntran och erkännande, 

vilket kan vara det som avgör om medarbetare vågar fråga om en utbildning eller nytt jobb i 

syfte att utveckla sin kompetens. Robin belyste att medarbetare har “uppdraget att 

kompetensutveckla sig själva” vilket tyder på att även det sista steget i Morgans (1999) 

behovstrappan har möjlighet att uppfyllas av medarbetarna. Detta då de uppmuntras till att ta 

eget ansvar för sin kompetensutveckling. Kim berättade att vid de årliga utvecklingssamtalen 

”pushas ju medarbetarna "sök det jobbet", "gå den kursen", "visa framfötterna", "kom med 

idéer"...” som exemplifierar uppmuntringen som krävs för det sista steget till 

självförverkligande. 

 

Vissa situationer i det privata livet krävde omprioriteringar i arbetet för respondenterna. 

Charlie framförde att då“... man blir äldre, så inser man att leta lite efter en balansgång…” och 

Robin tryckte på att all energi inte kan läggas på jobbet “...för man har ju ett liv vid sidan av 

jobbet också.. man blir till slut förälder [...] man måste lägga lite energi utanför arbetet 

också”. De olika intressedomänerna som Morgan (1999) klargör tycks få nya innebörder när 
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respondenterna kommit längre in i karriär. I början av karriären tycktes karriärintresset och 

uppgiftsintresset ha större betydelse medan det på senare tid verkar vara yttre intresset då 

respondenterna prioriterar familjen. Dessutom finns kopplingar till fjärde steget som Morgan 

(1999) presenterar som jaget då respondenterna själva upplevde ett behov av att ta eget ansvar 

för att skapa balansen mellan arbetslivet och privatlivet. Det finns även belägg för att arbetet 

ska stärka den personliga identiteten som Morgan (1999) hävdar tillhör det fjärde steget då 

medarbetare lade mer tid på det privata.  

 

När det gäller det som de tillfrågade trodde att Bolaget och andra arbetsgivare värdesatte mest 

hos dem kom det fram flest personliga egenskaper. Charlie trodde att det var engagemanget 

och Kim ansåg att lojaliteten var det som var mest värdefullt, vilket tyder på att det sista 

steget i Morgans (1999) behovstrappa är uppnått. Detta då lojalitet tyder på att arbetet är en 

viktig del i livet och engagemang är något som organisationen enligt Morgan (1999) ska 

uppmuntra till vid det sista steget. Charlie berättade att engagemanget genomsyrar det arbete 

som utförs: “kan jag må bättre av det här tids nog? Kan det ge oss en bättre 

arbetstillvaro/miljö kollegor emellan? Aa men då gör jag det här”. Det yttre intresset väger 

därför också in för respondenten genom att de extra uppgifterna ska förbättra arbetsmiljön 

samt individens välmående. Trots att ett utav intressedomänerna ibland väger tyngre än ett 

annat kan det fortfarande vara balans. Vidare är första steget i Morgans (1999) behovstrappa 

att ha en bra arbetsmiljö, och om respondenten känner att arbetsmiljön inte är bra så länge inte 

denne gör dessa extra uppgifter kan det betyda att behovet aldrig kan bi fullt tillgodosett. Det 

kan innebära till att arbetstillvaron aldrig blir stabil eftersom att det alltid är något som 

ständigt måste förbättras. Istället kan denna behovstrappa ifrågasättas om det är så pass lätt att 

hamna på det första steget igen. Samtidigt skulle det kunna betyda att en medarbetare kan 

uppleva att de är en viktig del av organisationen och nått ett självförverkligande men att det 

finns oro för de fysiologiska basbehoven. Detta skulle i sin tur leda till att trappan kan ses som 

ständigt föränderlig och aldrig helt möjlig att uppfylla. 

 

Alla respondenterna nämnde att hälsoinriktningen som Bolaget har är bra. Dels för att de 

kände sig uppskattade då Bolaget såg till deras hälsa och vill att personalen ska må bra men 

också för att de skapar en gemenskap då flertalet av kollegorna delar intresset för hälsa. 

Därmed uppfylls det tredje steget i Morgans (1999) behovstrappa. Under utvecklingssamtalen 

får respondenterna erkännande och blir pushade att utvecklas vilket är det fjärde steget i 

Morgans (1999) behovstrappa. Det är också väsentligt för att nå självförverkligandet som 

kommer med det femte och sista steget. Vidare börjar respondenterna prioritera nya 

egenskaper och söker istället efter en balans mellan arbets- och privatliv vilket innebär att 

större vikt läggs vid de yttre intressena Morgan (1999) redogör för. Tidigare tycktes uppgifts- 

och karriärintresset väga tyngst men i och med att respondenterna hamnar i nya stadier i livet 

där exempelvis familjen har större betydelse så skiftas tyngdpunkten lite då mer vikt läggs vid 

det yttre intresset. Vad respondenterna trodde att Bolaget och andra arbetsgivare värdesatte 

mest var det personliga egenskaper som bland annat engagemang och lojalitet som nämndes 

och därmed finns tillräckligt med grund för att det femte och sista steget i Morgans (1999) 

behovstrappa ska kunna nås. De främsta resultaten från analysen är därför att respondenternas 

prioriteringar inför valen i karriären förändrats över tiden men förblir relativt lika 

respondenter emellan. Slutligen finns även tecken på att kulturella influenser påverkar den 

enskilda individens balans mellan olika intressen. 
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7 Diskussion 
Det som låg till grund för vår studie var det uttalade problemet med konkurrensen om 

medarbetare som besitter rätt kunskap och kompetens. Problemet är viktigt eftersom det är 

förutsättningen till att organisationen ska kunna hålla sin kunskaps- och kompetensnivå. I 

likhet med Ambrosini och Bowmans (2001) studies resultat, talar detta för att underförstådd 

kunskap och kompetens är en resurs som medarbetarna har. När medarbetarna väljer att lämna 

ett företag går deras kunskap och kompetens förlorad vilket enligt Robertson, Daniel och 

Beruvides (2015) gör arbetet med att behålla medarbetare extra viktigt.  
 

Vi fann utifrån respondenternas berättelser att vikten av att bara få ett jobb var tyngre vid 

valet av den första arbetsgivaren och såg därmed tydliga likheter till behovstrappans första 

steg som Morgan (1999) redogör för. Berättelserna indikerade att behovet av monetär 

ersättning var vid detta tillfälle större och mer betydelsefullt för att respondenterna skulle ingå 

i det implicita kontrakt Watson (1980) introducerar. Dessutom identifierade vi indikationer på 

att uppgiftsintresset som Morgan (1999) beskriver hade en viss betydelse då de tillfrågade 

ville arbeta inom samma område som de tidigare studerat. Vi fick därmed uppfattningen att 

studenter som ska ut i arbetslivet snarare är måna om att få igång sitt arbetsliv för att leva upp 

till de mest grundläggande behoven i Morgans (1999) behovstrappa. Vi instämmer med 

tidigare forskare (Sedighi & Loosemore 2012; Rampl 2014) om att arbetsgivare bör lägga 

särskild uppmärksamhet till nyexaminerades behov vid deras val av första arbetsgivare 

eftersom de är framtidens arbetstagare. Resultatet från vår studie var att respondenterna, inför 

sitt första arbete, prioriterade grundläggande behov medan tidigare studier visade på att 

nyexaminerade eftersökte egenskaper som tillgodosåg mer avancerade behov på 

arbetsplatsen. Avancerade behov kunde enligt vår studie handla om god gemenskap och bra 

möjligheter till att utvecklas. En orsak till att vi kom fram till ett annat resultat kan bero på att 

arbetsmarknaden vid tillfället då våra respondenter skulle söka sitt första arbete såg 

annorlunda ut än då andra jämförbara studier gjordes. En annan förklaring kan vara att vår 

studie gav respondenterna möjligheten att uttrycka betydelsen av mer grundläggande behov, 

vilket inte gjordes i de variabelstyrda enkätstudierna.  
 

Utifrån vår analys uppmärksammade vi också att respondenterna involverade sina föräldrar 

vid valet av den första arbetsgivaren samt att de kan ha blivit påverkade av studiekamraters 

värderingar. Som student finns oftast ingen egen erfarenhet av arbetslivet vilket gör att det 

ligger nära till hands att ta efter omgivningens åsikter och värderingar. Det är även naturligt 

då grupper skapar vad Alvesson (1991) hänvisar som gemensamma föreställningar. Då 

studenter är medlemmar i flera grupper samtidigt så påverkar dessa olika föreställningar deras 

beslut. Vi är av åsikten att studenters känslor och associationer i själva verket kan tillhöra 

någon annan i deras omgivning. Resultatet från Rampls (2014) studie påvisar att studenters 

känslor och associationer till arbetsgivares varumärken är av stor vikt vid beslutet att välja en 

arbetsgivare. Det yttre intresset som Morgan (1999) redogör för ligger därför till grund för 

besluten då de faktiskt inte har någon direkt erfarenhet utan möjligtvis endast en insikt om vad 

som skulle vara roligt att arbeta med. Därför ser vi att de företag, vars målgrupp är 

nyexaminerade bör bli en del i målgruppens kulturer för att på så sätt kunna influera åsikter 

och värderingar för att se till att studenten får en egen uppfattning. Uppfattningen som 

studenten själv skapar om arbetsgivaren kan sedan ompröva beslutet när det är dags att 

värdera de associationer som erhållits. På så sätt kan de frångå föräldrars och övriga personers 

uppfattningar. Studenternas uppfattningar som uppstår när arbetsgivare försöker bli en del av 

deras kultur kan enligt vår mening gå åt två håll det vill säga att det kan leda till positiva 

associationer, men att det även kan påverka negativt om företaget inte lyckas uppfylla vad de 
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lovar. Kickul (2001) belyser i sin studie de negativa konsekvenser som kan uppstå om 

företaget inte lever upp till de löften som görs i syfte att attrahera medarbetare. Uppfattningen 

om vilka dessa konsekvenser är delar vi med forskaren som beskriver de som att medarbetare 

förändrar sina attityder gentemot arbetsgivarens varumärke och därmed även deras avsikter att 

söka sig till, stanna hos eller lämna arbetsgivaren.  
 

När respondenterna sökte sig till Bolaget uppdagades en krock mellan de intressen som 

Morgan (1999) anger som uppgiftsintresset och yttre intresset vilket kan ligga bakom att 

respondenterna började söka sig ifrån sin dåvarande arbetsgivare. Krocken handlade om att 

arbetet som respondenterna utförde blev för mentalt påfrestande vilket skapade en instabilitet 

i det implicita kontraktet som enligt Watson (1980) reglerar ersättningar och uppoffringar som 

görs. Då det yttre intresset enligt Morgan (1999) påverkas av medarbetares livsstil och 

personliga värderingar kunde vi utifrån den teorin se samband till hur respondenternas 

attityder förändrades till det arbete de utförde. Balakrishnan och Vijayalakshmi (2014) påstår 

att företag måste skapa utmanande karriärmöjligheter och visa respekt till sina medarbetares 

olika åsikter genom förbättrad kommunikation för att på så sätt få reda på vad som eftersöks. 

Vårt resultat ger en bättre förståelse för anledningar till varför kommunikation är viktigt för 

arbetet med att behålla medarbetare då vi åskådliggör att de personliga behoven påverkar 

karriärvalen i allra högsta grad.  
 

Vi uppmärksammade att när respondenterna sökte sig till Bolaget visste de väldigt lite om 

dem vilket tyder på att Bolaget inte verkade ha något etablerat varumärke. Varumärkena 

tenderar enligt Hansson (2005) att likna varandra och vårt resultat är att Bolaget tycks likna 

sig med kommunens varumärke då många respondenter framförde att den generella bilden av 

kommunala bolag påverkade deras beslut om att börja på Bolaget. Det uppgavs också att 

platsannonserna förmedlade hur Bolaget arbetar med att skapa och underhålla 

medarbetarvärden, men vi upplevde att dilemmat var att Bolaget inte lyckas stå ut i mängden 

av arbetsgivare. Alla tillfrågade berättade att de stötte på Bolagets platsannonser eller blev 

erbjudna jobb efter praktik, sommarjobb och sammanslagningar. Annonserna gav en tillsynes 

god bild om arbetsuppgifter och möjligheter till utveckling vilka motsvarar uppgifts- samt 

karriärintresset som Morgan (1999) belyser. Individens värderingar kommer alltid enligt 

Alvesson (1989) att påverkas av andras åsikter som därmed inte kan bortses från. Då 

respondenterna saknade egna uppfattningar kring Bolaget var det viktigt att diskutera valet 

om att söka sig dit tillsammans med de grupper som de delar flest gemensamma värderingar 

med. För de som sökte sig till Bolaget senare i karriären var det viktigt att diskutera valet med 

kollegor, vänner och partners. I och med detta kunde respondenterna skapa sig en uppfattning 

om Bolaget trots att det inte finns ett etablerat varumärke. Vi anser trots detta att Bolaget bör 

ha ett eget varumärke för att lyckas konkurrera om medarbetare med rätt kunskap och 

kompetens för att de ska få en uppfattning om Bolaget, och inte kommunen som arbetsgivare. 

Därmed bekräftar vår studie Mandhanya och Shahs (2010) resultat som visar på att ett starkt 

varumärke kan skapa positiva associationer om en nuvarande eller potentiell anställning och 

därmed förbättra arbetet med att behålla denna mindre grupp av talangfulla medarbetare.  
 

Respondenternas bakgrund när de sökte sig till Bolaget skiljer sig sinsemellan. För de 

respondenter som hade en annan arbetsgivare innan Bolaget grundades beslutet om att söka 

annat jobb på vad den dåvarande arbetsplatsen erbjöd, främst av utvecklings- och 

karriärmöjligheter. Detta resultat sammanfaller väl med vad Hedberg, Dahlgren och Hansson 

(2000) beskriver som att medarbetare ser till sin framtida anställningsbarhet och den betydelse 

som Sutherland, Torricelli och Karg (2002) anser att medarbetare lägger vid framtida 

karriärmöjligheter. Det som efterfrågades av respondenterna var inte bara möjligheten till en 

karriär utan även att det skulle kännas rätt. Vi fann likheter till det fjärde steget i 
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behovstrappan då Morgan (1999) beskriver att detta steg syftar till att bland annat stärka 

personens identitet. Respondenterna, som nu befann sig i ett senare skede i karriären har 

genom åren blivit influerade av de olika kulturella grupperna som de varit medlemmar inom. 

Detta kunde kopplas till Morgans (1999) teori om att olika grupper befinner sig i olika 

utvecklingsstadier vilket gör att värderingarna mellan kulturerna skiljer sig. Till skillnad från 

de som sökt jobb via platsannonser angav de som sökte sig till Bolaget efter praktik, 

sommarjobb eller sammanslagningar att valet grundades på att de trivdes bra i och med den 

gemenskap som de skapat tillsammans med sina kollegor. Gemenskapen var ett av de 

medarbetarvärden som Hansson (2005) redogör för och vi konstaterar i vår analys att det är 

väldigt viktigt för trivseln. Dessa medarbetare blev influerade av gruppens kultur och efter 

organisationsförändringarna som sammanslagningarna medförde, kvarhölls ändå gruppens 

kulturella ritualer och värderingar som Morgan (1999) beskriver. Vårt resultat bekräftar 

därmed det Hytter (2007) påvisar om att kulturen kan ha en påverkan i vad medarbetaren 

värdesätter. Vår studie bidrar även med förståelse för hur mindre grupper förhållandevis till 

de som Hytter (2007) refererar till kan påverka värderingarna.  
 

När respondenternas berättelser gick över till att handla om tiden med Bolaget som 

arbetsgivare uppmärksammades gemenskapen. Vår analys tyder på att gemenskapen får 

medarbetare att ge varandra support då de tar sig an en uppgift som egentligen inte ligger i 

deras uppgiftsintresse, som enligt Morgan (1999) berör det arbetet utförs. Viljan att utöka sitt 

ansvar bortom sitt individuella intresse låg antingen i att det kunde gynna kollegorna emellan 

eller förbättra arbetstillvaron, vilket vi även kopplade till det översta steget i Morgans (1999) 

behovstrappa som leder till ökat engagemang. Genom denna gemenskap skapas en 

arbetsmiljö där medarbetarna trivs vilket stämmer överens med Kaliprasads (2006) studie som 

belyser att en trivsam arbetsmiljö leder till att medarbetare stannar. Vidare hävdar forskaren 

att den goda arbetsmiljön kommer när företaget, i synnerhet ledningen visar att de bryr sig om 

medarbetarna och deras åsikter. Vi instämmer delvis i detta resonemang, men vad som skiljer 

vår uppfattning från Kaliprasad (2006) är att vi anser att det är gemenskapen kollegor emellan 

som leder till att det skapas en god arbetsmiljö. 
 

Det framfördes att Bolaget som arbetsgivare ser till medarbetarnas välmående genom att 

erbjuda till exempel frukt och grönt, hälsoundersökningar och tillgång till gym. Vi anser att 

detta ger goda förutsättningar till att alla steg som Morgan (1999) presenterar i individens 

behovstrappa kan tillgodoses och även om inriktningen inte angavs som avgörande när de 

tillfrågade sökte sig till Bolaget framställdes den ändå vara bra och viktig. Eftersom att 

Bolagets hälsoinriktning genomsyrar hela organisationen har den därför också en betydande 

roll i dess kultur precis som Alvesson (1989) påstår genom metaforsynen då kulturen existerar 

i alla delar av organisationen. Med tanke på detta påstår vi att organisationens kultur kan 

influera den individuella medarbetarens inställning och därmed även dennes yttre intresse, 

som enligt Morgan (1999) är en av tre intressedomäner. Vi instämmer med Mitchell, Holtom, 

Lee, Sablynski och Ezrez (2001) samt Holmes, Chapman och Baghurst (2013) i deras 

resonemang kring inbäddning av anställda. Resonemanget bygger på att medarbetare kopplas 

samman till en organisation och dess sociala nätverk vilket leder till att de känner 

uppskattning och tillhörighet. Vårt resultat uttrycker även den kulturella påverkan inbäddning 

av anställda leder till i och med att medarbetare får ändrade uppfattningar om vad som är 

viktigt hos en arbetsgivare. Varefter de blev introducerade till Bolagets hälsoinriktning ansågs 

den vara bra och viktig. Trots att anställda är en del av ett kontaktnät som påverkas av 

gruppens kultur kan det fortfarande innebära att det finns individer som inte delar gruppens 

uppfattning och riskerar därmed att hamna i ett utanförskap. 
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För att skapa en förståelse för den enskilde medarbetarens behov fann vi att Bolaget som 

arbetsgivare arbetade med utvecklingssamtal. Vi ser utifrån vad respondenterna berättade 

tydliga samband mellan medarbetares ansvar att kompetensutveckla sig själva och Hanssons 

(2005) beskrivning av självstyrd kompetensutveckling. Under utvecklingssamtalen blev 

medarbetare uppmuntrade till att söka nya jobb inom organisationen eller gå utbildningar, 

vilket tyder på att det finns förutsättningar för medarbetarna att uppnå behovstrappans fjärde 

steg som Morgan (1999) kallar jaget. Larsson och Löwstedt (2002) hävdar att kunskap blir till 

kompetens då den används i en handling. Vi uppfattar utifrån detta att en del av den kunskap 

medarbetare besitter behöver en annan stimulans för att omvandlas till kompetens än den som 

arbetsuppgifterna kan ge. Eftersom medarbetare blir rekommenderade att både gå utbildningar 

som utvecklar deras kunskap samt söka nya jobb som utvecklar deras kompetens anser vi att 

Bolaget erbjuder goda utvecklingsmöjligheter. Utvecklingsmöjligheter kan även liknas vid de 

ersättningar Watson (1980) redogör för i det implicita kontraktet. Vidare kan uppmuntringen 

till förbättring som medarbetare får under utvecklingssamtalen även signalera att de presterat 

bra och blir en form av icke-monetär belöning. Resultatet av vår analys är att utvärdering och 

belöning är viktigt för att behålla talangfulla medarbetare och för att på så sätt även skapa 

förutsättningar för att en balans ska kunna uppstå i de individuella intressedomäner Morgan 

(1999) redogör för. Bolaget hade utvecklingssamtal som både fokuserade på planering av 

kompetensutveckling men också denna utvärdering och belöning som även Mutsuddi och 

Mutsuddi (2008) påstår krävs för att lyckas behålla medarbetarna. 
 

Trots att vi instämmer till tidigare forskares huvudsakliga argument har vi en kritisk 

inställning till hur de frångår betydelsen av de preferenser medarbetarna burit med sig sedan 

tidigare. I vår analys framkommer det att medarbetare har vissa prioriteringar som inte går 

lika lätt att kompromissa om. I synnerhet när deras karriär pågått under en längre tid och de 

har fått ändrade familjesituationer som kräver en bättre balans mellan de intressedomänerna 

som Morgan (1999) tar upp. Många av respondenterna pekade på betydelsen av just 

flexibilitet på sin nuvarande arbetsplats, vilket vi kopplade till en typ av ersättning i det 

implicita kontraktet som Watson (1980) utformar. Vår uppfattning är att skeenden i 

respondenternas privata liv medförde ett ökat behov av flexibilitet. Vi anser utifrån detta att 

det finns ett behov av balans i arbetslivet vilket Cegarra-Leiva, Sánchez-Vidal och Cegarra-

Navarro (2012) hävdar genom att kulturen bör genomsyras av det. En balans i arbetslivet 

tycks ha stora likheter till det tillstånd då det råder en stabilitet mellan Morgans (1999) 

intressedomäner. Vi upptäckte att detta tillstånd av balans kan uppstå men att det i sin tur inte 

behöver betyda att alla domäner blir tillgodosedda i samma utsträckning. Vi fann att alla 

intressena inte alltid passade perfekt ihop med varandra utan att det ibland krävdes 

kompromisser för att uppleva en balans.  
 

Vi anser att det finns mycket som talar för att Bolaget som arbetsgivare har en bra kompott av 

icke-monetära belöningar att erbjuda som ersättning för det utförda arbetet i det implicita 

kontrakt Watson (1980) beskriver.  De icke-monetära belöningar som berättades om under 

intervjuerna var till exempel hälsoinriktad företagskultur, gemenskap och flexibilitet. Vår 

tolkning är att belöningarna har likheter till det som Branham (2005) benämner som abstrakta 

åtgärder. Han påstår att åtgärderna leder till engagerade medarbetare och minskad tendens att 

lämna företaget. Vidare upptäcker vi i vår analys att förutsättningarna för det implicita 

kontraktet som Watson (1980) belyser, skiljer sig åt beroende på vilken tidsperiod i karriären 

respondenterna är i och att det därför finns flera tillfällen där de gör avvägningar mellan att 

ingå eller avbryta kontraktet. Detta är något som även Suutari, Tornikoski och Mäkelä (2012) 

uppmärksammar i sin studie om det sociala utbytet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Det 

sociala utbytet sker i två olika kontexter, dels organisatoriskt, dels internationellt och 

belöningen kan vara antingen abstrakt och icke-monetär eller konkret och monetär. Stora 
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likheter finns till Watsons (1980) teori vi applicerade för att analysera den överenskommelse 

som finns mellan arbetsgivare och arbetstagare på Bolaget. Vår studie medförde en förståelse 

för den kulturella kontext som utbytet också utspelar sig inom.  
 

När de talades om vad respondenterna antog att Bolaget som arbetsgivare värdesatte mest hos 

dem utöver deras kunskap och kompetens belystes resultatet som kommer från abstrakta 

åtgärder. De angav till exempel deras engagemang och lojalitet som värdefullt för 

arbetsgivare. Vidare framförde medarbetarna på Bolaget att de hade god möjlighet att påverka 

förändringar genom idéverksamheten och det tolkade vi som en förutsättning för att kunna få 

en balanserad lojalitet hos personal som Hirschman (1970) påpekar är viktig för att behålla 

dem. Då respondenterna i många avseenden delade uppfattning får Hytters (2007) studie 

medhåll med vårt resultat då vi likaså trycker på kulturens betydelse i gemensamma 

föreställningar. Många respondenter antydde även att de trodde sig vara anställningsbara, men 

att de inte känner ett behov av att söka sig någon annanstans vilket vi anser tyder på en viss 

överlappning mellan medarbetarens behov och det personliga behovet.  
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8 Slutsats 
Syftet med studien är att undersöka individers behov både som medarbetare och 

privatpersoner vid beslutstillfället att söka sig till, stanna hos eller lämna en arbetsgivare 

genom att anta ett kulturellt helhetsperspektiv. Detta för att se vad en eftertraktad arbetsgivare 

kan göra för att påverka en individs beslutsfattande om valet av arbetsgivare och därmed 

behålla verksamhetens kunskaps- och kompetensnivå. Med utgångspunkt från berättelserna 

som framfördes av medarbetare på Bolaget kan studien ge en mer realistisk beskrivning av 

vad som är viktigt vid karriärval. Genom att belysa relationen mellan kunskap och utbildning 

samt kompetens och utveckling kan den enskilde medarbetarens behov tillgodoses och 

därigenom kan verksamhetens kunskaps- och kompetensnivå bibehållas. Då gruppen av 

medarbetare med rätt kunskap och kompetens är liten och antalet arbetsgivare är stort blir 

konkurrensen om arbetskraft hårdare. Vi insåg att egenskaperna som gjorde att medarbetare 

söker sig till en arbetsgivare inte alltid överensstämmer med de egenskaper som gör att de 

stannar. När en individ söker sig till en arbetsgivare påverkas valet av de kulturella 

värderingar som erhållits genom tidigare erfarenheter. Anledningen till att värderingarna 

förändras är på grund av att den nya gruppens kultur tillför nya inslag vilket leder till att 

individens behov både som person och medarbetare revideras. I regel menar vi att de 

individuella intressena är svåra att påverka då de präglas av många olika kulturella grupper 

och kräver därför mer kompromisser. Däremot influeras medarbetarna av den kultur som 

råder på arbetsplatsen, vilket påverkar vad de anser är värdefullt hos en arbetsgivare. Vi 

hävdar att medarbetares behov är relativt lika, men att vägen till att tillgodose dem är 

individuella.  Undantaget till regeln vi uppmärksammade gällande arbetstagare tidigt i 

respondenternas karriärer var att de inte har egen erfarenhet från arbetslivet utan endast kan 

basera sina intressen, värderingar och behov utifrån de kulturella föreställningar som delas 

med exempelvis familjen. Om organisationen har ett behov av ung arbetskraft blir det därför 

viktigt att involvera sig i de ungas omgivning genom exempelvis praktik eller sommarjobb. 

Då får unga en möjlighet att basera sitt första val av arbetsgivare utifrån egna erfarenheter av 

den kultur som finns på arbetsplatsen vilket vi påstår kan minska risken för att beslutet 

grundas på omgivningens värderingar.  
 

Vårt huvudsakliga bidrag till tidigare studier är förståelse för influenserna från kultur och 

privatlivet i medarbetares beslut kring karriären. Studiens resultat föreslår att det finns 

faktorer bortom arbetslivet som påverkar valen medarbetare gör och att det därför är viktigt 

att få vetskap om vad dessa faktorer är. Det holistiska perspektivet gör att de rationella 

föreställningarna om vad som orsakar ett beslut frångås för att istället se den kontext inom 

vilken individen fattar sitt beslut. Vårt holistiska perspektiv ger även en djupare förståelse för 

orsakerna till förändringar av den enskilde medarbetarens värderingar under karriärens gång. 

Därmed ger vår studie en mer realistisk beskrivning av grunderna till medarbetares beslut att 

söka sig till, stanna hos eller lämna en arbetsgivare. 
 

Studiens främsta praktiska bidrag blir att arbetsgivaren ska integrera sig i målgruppens 

kulturella kontext för att se till att deras uppfattning baseras på egen erfarenhet. Studiens 

resultat påvisar att integrering exempelvis kan ske genom praktik. Genom integreringen ska 

arbetsgivaren skapa ett varumärke som ser till både behoven hos nuvarande och potentiella 

medarbetare samt arbeta med att bidra till medarbetens balans i arbets- och privatliv. 

Arbetsgivare som beaktar detta har enligt vår studies resultat större chans få de talangfulla 

medarbetarna att söka sig till och sedan stanna på företaget, vilket leder till att kunskaps- och 

kompetensnivån kan bibehållas. 
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Vår slutsats är att eftertraktade arbetsgivare arbetar med abstrakta företeelser då de är 

värdefulla för personalen både som medarbetare och privatpersoner. Ur organisationens kultur 

uppstår gemensamma uppfattningar om företagets medarbetarvärden och dessa påverkar de 

nuvarande medarbetarnas avsikter att stanna eller lämna arbetsgivaren. En eftertraktad 

arbetsgivare som konkurrerar om unga medarbetare skapar tidigt ett samarbete för att 

säkerställa att valet av första arbetsgivare baseras på deras egen erfarenhet för att förhindra 

alltför stor påverkan av omgivningen. Här finns även utrymme för vidare forskning kring 

unga medarbetare och de arbetsgivare som enligt deras uppfattning är eftertraktade. Vidare 

hävdar vi att de grunder som ligger bakom kompetenta medarbetares beslut om att söka sig 

till, stanna hos eller lämna en arbetsgivare kan härledas till en balans mellan olika intressena. 

Dessa påverkas i sin tur av den multikulturella kontext individen befinner sig i. En 

eftertraktad arbetsgivare kan påverka medarbetarnas beslutsfattande genom att vara medvetna 

om vad som är viktigt vid valet av arbetsgivare, nämligen att: utsidan räknas, insidan avgör.  
 

Vårt förslag till vidare forskning är att undersöka hur någon av de mest eftertraktade 

arbetsgivarna enligt studenter arbetar med att framställa sig själva. Detta genom att se till 

platsannonser och hemsidor, men även om arbetsgivaren är involverad i studenternas 

omgivning och i så fall i vilken utsträckning. Detta för att sedan undersöka om och hur de 

lever upp till vad de lovar genom att intervjua nyanställda utan tidigare erfarenhet. Intervjuer 

av de nyanställda som inte har någon tidigare erfarenhet tror vi kan ge ett meningsfullt extra 

bidrag då de fortfarande har valen och vad de värderade då färskt i minnet men samtidigt ännu 

inte hunnit influeras av allt för många kulturer. En rekommendation för vidare forskning är att 

replikering av studien bör göras på individer som är medlemmar i åtminstone en gemensam 

kulturell grupp. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Respondentlista 

 

Respondent Avdelning Datum (intervju) 

Alex 1 Mars 2015 

Billie 2 Mars 2015 

Charlie 4 Mars 2015 

Elliot 5 Mars 2015 

Kim 6 Mars 2015 

Love 2 Mars 2015 

Robin 3 Mars 2015 

Sam 2 Mars 2015 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

Tema 1: Bakgrund  

Temat syftar till att få en grundläggande uppfattning om vem respondenten är. 

 Berätta hur en vanlig dag ser ut för dig från det att du går upp på morgonen till att du 

går och lägger dig på kvällen. 

o Varför har en vanlig dag just detta moment? 

o Vem är du utanför jobbet?  

 Berätta om din yrkes- och utbildningsbakgrund? 

År i: 

o Branschen 

o Företaget 

o Avdelningen 

Tema 2: Arbetsgivare  

Temat syftar till att få uppfattning om respondentens syn på arbetsgivaren i förhållande till 

tidigare arbetsgivare 

Ta upp många scenarion (lång erfarenhet - scenarion som varit/ kort erfarenhet - scenarion 

som skulle kunna inträffa) 

 Berätta om vad som var viktigt när du sökte dig till ditt nuvarande jobb 

o Vem diskuterade du detta med? 

o Fanns det fler alternativa arbetsgivare? 

o Vad gjorde att du valde detta företag/ valde bort de andra? 

 Beskriv om vad som var viktigt vid valet av ditt förra arbetsplats/arbetsgivare 

o När var detta? 

o Vem diskuterade du detta med? 

o Fanns det flera alternativa arbetsgivare? 

o Vad gjorde att du valde att lämna detta företag/ valde att söka till annat? 
 

 Berätta om vad som är viktiga saker i dagsläget hos din nuvarande arbetsgivare? 

o Vem diskuterar du detta med? 

o Varför är det viktigt? 
 

 Om du jämför din nuvarande arbetssituation med dina föregående, på vilket sätt har 

din prioritering av viktiga saker vid valet av arbetsgivare förändrats? 
 

Tema 3: Arbetsförhållanden 

Temat syftar delvis om deras kunskap/kompetens kommer till användning/utvecklas/ 

uppmärksammas i den mån det behövs för att behållas. 

 Berätta om dina expertområden 
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 Berätta om dina närmsta kollegors expertområden 

o Beskriv ett tillfälle där du fått användning för dina expertområden 

o Beskriv en situation där du har saknat kunskap, men någon nära kollega har 

kompletterat det. 

 Berätta vad du vill bli bättre på 

o Finns det tillfällen där du kan framföra detta 

o Vad tror du att du gör om ett år 

Och delvis till att få svar på hur det respondenten nämner som viktigt i förgående tema samt 

mål i inledning arbetas med i vardagen 

 Berätta om hur arbetet ser ut… 

o med att utveckla Dina expertområden 

o med att utveckla gruppens expertområden 

 

 

 Beskriv hur arbetet kan förbättras… 

o med att utveckla Dina expertområden 

o med att utveckla gruppens expertområden 

 

 

Tema 4: Avslutning 

Temat syftar till att knyta ihop säcken och få en uppfattning om respondentens position idag - 

har individen bra eller dålig koll på sitt eget “värde” på arbetsmarknaden. 

 Om scenariot skulle vara att du fundera på att söka nytt jobb i dagsläget, vad är viktigt 

vid det beslutet? 

o Vem skulle du involvera i den diskussionen? 

 Vad tror du att din arbetsgivare värdesätter mest hos dig? 

o Tror du att det är värdefullt hos andra arbetsgivare också? 

o Du har (lång) erfarenhet i denna bransch/befattning, har du någon uppfattning 

om hur arbetsmarknaden för denna bransch/befattning ser ut? 

 

 Finns det något Du vill tillägga? 
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