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SAMMANFATTNING 

På grund av den tekniska utvecklingen kommer arbetsgivare att ställas inför allt tuffare 

utmaningar med att lyckas rekrytera rätt personal. Det är av yttersta vikt att arbetsgivare lyckas 

anställa de medarbetare som besitter den kompetens som kan komma att vara av relevans för den 

framtida omställning som arbetslivet står inför. När det gäller tekniska kunskaper ligger den 

yngre generationen i framkant då dessa medarbetare vuxit upp med internet och andra tekniska 

verktyg. För att vara en attraktiv arbetsgivare för dagens unga måste arbetsgivare således 

anamma nya arbetssätt gällande kommunikation, teknik, motivation och företagskultur. Syftet 

med denna uppsats är därför att undersöka vad som gör en arbetsgivare attraktiv på 

arbetsmarknaden för unga människor födda 1989-1999.  Den metod som tillämpats har varit 

kvalitativ metod där nio semistrukturerade intervjuer genomförts med personer i åldrarna 20 till 

30 år.  För att sedan analysera den insamlade empirin har kodning utförts för att sedan kopplas 

samman med teori och tidigare forskning.  

 

Resultatet visar på en rad olika faktorer som är av relevans för att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Den absolut viktigaste faktorn till att både attrahera och behålla yngre medarbetare är möjlighet 

till kompetensutveckling. Genom att erbjuda medarbetarna möjlighet till att växa i arbetet 

kommer de följaktligen inte söka sig till en annan arbetsgivare. Vidare visar resultatet att goda 

relationer till arbetskamrater samt roliga och varierande arbetsuppgifter är av stor vikt för att både 

attrahera och behålla yngre medarbetare. I de arbeten där arbetsgivaren har möjlighet att erbjuda 

flexibilitet visar resultatet att arbetsgivaren bör låta medarbetarna välja när och var arbetet ska 

utföras. Detta är något som har betydelse för både val av arbetsgivare men också för att stanna 

kvar på arbetsplatsen. Det är även viktigt att satsa tid och resurser på både den fysiska och 

psykosociala arbetsmiljön eftersom arbetsmiljö är något som värderas högt både i val av 

arbetsplats men också för att stanna kvar hos en arbetsgivare.  

 

Nyckelord: attrahera, kompetensutveckling, flexibilitet, relationer, arbetsmiljö 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Due to the technical development, employers will face tough challenges in recruiting the right 

staff. It is important that employers succeed in employing employees who possess the skills that 

may be of relevance to the future transformation of working life. When it comes to technical 

knowledge, the younger generation is at the forefront, as these employees have grown up with the 

internet and other technical tools. In order to be an attractive employer for today's young people, 

employers must thus adopt new working methods regarding communication, technology, 

motivation and corporate culture. The purpose of this essay is therefore to examine what makes 

an employer attractive at the labor market for young people born 1989-1999. The method has 

been a qualitative method in which nine semi-structured interviews were conducted with people 

aged 20 to 30 years. In order to analyze the collected empirical data, coding has been carried out 

to then be linked to theory and previous research. 

 

The result shows a number of different factors that are of relevance to being an attractive 

employer. The most important factor in attracting and retaining younger employees is the 

opportunity to develop their competence. By offering employees the opportunity to grow at work, 

they will not seek another employer. Furthermore, the result shows that good relations with 

colleagues, as well as fun and varied tasks, are of great importance for attracting and retaining 

younger employees. In jobs where the employer has the opportunity to offer flexibility, the result 

shows that the employer should allow the employees to choose when and where the work should 

be performed. It is something that matters for both the choice of employer but also for staying in 

the workplace. It is also important to invest time and resources on both the physical and 

psychosocial work environment, since the working environment is something that is highly 

valued both in the choice of workplace but also to stay with an employer. 
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FÖRORD  
 

Denna kandidatuppsats är det slutgiltiga momentet för min utbildning på Sociologiprogrammet 

vid Luleå tekniska universitet. Inledningsvis vill jag börja med att tacka de respondenter som 

ställt upp på intervjuer. Utan era berättelser hade inte denna uppsats varit möjlig. Fortsättningsvis 

vill jag också tacka mina klasskamrater som inte bara under denna läsperiod utan under dessa tre 

år stöttat mig i både med- och motgångar. Vi har kämpat tillsammans och tagit lärdom av 

varandra. 

 

Sist men inte minst vill jag rikta ett stort tack till min handledare Lena Rantakyrö som med stort 

engagemang bidragit med tips och idéer för att uppsatsen ska uppnå bästa möjliga kvalité.   
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1. INLEDNING   

I följande avsnitt presenteras bakgrund om den rådande arbetsmarknadens villkor och 

utmaningar. Det ges även en redovisning av uppsatsens syfte, frågeställningar och 

avgränsningar. Vidare redogörs det för problemformulering, begreppsdefinition och uppsatsens 

disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

På grund av den kompetensbrist som råder inom olika branscher i Sverige har det blivit allt 

svårare för organisationer att rekrytera rätt medarbetare. Att använda sig av externa konsulter och 

rekrytera fel medarbetare kan i längden bli mycket dyrt (Randlert, 2017). Kostnaden för en 

rekrytering innefattar allt ifrån annonsering och urval till intervjuer och upplärning. Rekrytering 

av en medarbetare inom tjänstemannasektorn kostar ungefär en tredjedel av årskostnaden för en 

anställd och rekrytering till en chefsposition kostar i många fall över en miljon kronor (Dyhre & 

Parment, 2013). Förutom höga kostnader kan en felrekrytering även resultera i svårigheter att 

tillföra organisationen den kompetens som krävs för att uppnå organisationens mål (Randlert, 

2017).  

 

Den virtuella verkligheten i form av ökad digitalisering och artificiell intelligens kommer 

innebära en framtida kompetensbrist för dagens arbetsgivare. Eftersom nya yrken kommer uppstå 

måste arbetsgivare börja förbereda sig genom att utbilda medarbetarna på nytt för att på så sätt 

möta morgondagens krav. Det är även viktigt att nå ut till nya medarbetare samt ta vara på de 

medarbetare som besitter färdigheter som kan komma att vara av relevans för den framtida 

omställning som arbetslivet står inför (ManpowerGroup, 2016). Vidare menar Randlert (2017) att 

det också är av stor vikt att se medarbetarnas trivsel, utveckling och motivation ur ett långsiktigt 

perspektiv eftersom det kan vara avgörande huruvida organisationen går med lönsamhet eller ej. 

För att lyckas rekrytera rätt medarbetare är det därför betydelsefullt att inte bara fokusera på vad 

organisationen är beredd på att ge utan och också fundera på vad medarbetarna vill ha. För att 

sedan nå ut till rätt medarbetare är det viktigt att identifiera vem organisationen vill attrahera och 

var denna person går att hitta. Fortsättningsvis är det av betydelse att kartlägga vilka attityder och 

värderingar personen har samt vilken miljö hen trivs i (Randlert, 2017).  
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Vidare resonerar Dyhre och Parment (2013) om individers olikheter där det är inte säkert att alla 

medarbetare har samma behov av till exempel kompetensutveckling. Även om individers önskan 

om att utvecklas i sitt arbete ser olika ut är det ändå viktigt att medarbetarna har kännedom om att 

möjligheten finns. Samma sak gäller möjlighet att göra karriär inom företaget. Om än inte alla 

individer känner ett behov av befordran är det precis som med kompetensutveckling viktigt att 

redan från start få veta att möjligheten finns (Dyhre & Parment, 2013). 

 

Arbetsmarknaden intar idag ett allt mer flexibelt förhållningssätt där medarbetare förväntas vara 

flexibla gällande sin arbetssituation. Fasta anställningar har i allt större utsträckning bytts ut mot 

timanställningar, vikariat och behovsanställningar. Bemanningsföretag tenderar också att bli ett 

allt mer vanligt förekommande inslag på arbetsmarknaden (Allvin, Aronsson, Hagström, 

Johansson & Lundberg, 2006). Vidare menar Bengtsson och Berglund (2017) att unga 

medarbetare är överrepresenterade inom handel samt hotell- och restaurangbranschen. Detta 

resulterar i att den yngre generationens arbetssituation allt som oftast består av tim- och 

behovsanställningar. Trots att den yngre generationens medarbetare ofta befinner sig i den sortens 

anställningar, visar en undersökning gjord av Adecco (2015) att unga medarbetare också själva 

väljer att stanna kortare tid hos en arbetsgivare än sina äldre kollegor. Enligt undersökningen 

väljer medarbetare i åldern 18-24 år att stanna kvar mindre än tre år på samma arbetsplats 

(Adecco, 2015). Detta är även i enlighet med Parment (2016) som menar att den yngre 

generationens medarbetare tenderar att stanna på en arbetsplats så länge arbetsgivaren erbjuder 

ett roligt och utvecklande arbete men söker sig vidare så fort de erbjuds ett arbete som möjliggör 

för vidare självförverkligande. Det är därför viktigt att arbetsgivare visar unga medarbetare att det 

finns en flexibel företagskultur som möjliggör för utveckling och självförverkligande samt visar 

att organisationen är villig att investera i sina medarbetare (Adecco, 2015).  

 

Förutom den kompetensbrist som gör det svårt att lyckas rekrytera rätt medarbetare har även 

globaliseringen resulterat i att svenska arbetsgivare konkurrerar om arbetskraften med utländska 

företag. Det har idag blivit allt lättare för utländska företag att rekrytera svenska medarbetare 

eftersom engelska är ett språk som talas i stort sett av alla (Dyhre & Parment, 2013). För att vara 

konkurrenskraftig både på den internationella och nationella marknaden krävs det därför att 
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arbetsgivare inser vikten av att kunna rekrytera och behålla yngre medarbetare (Ozkan & Solmaz, 

2015).  

 

1.2 Problemformulering 

För att attrahera den yngre generationens medarbetare bör chefer och HR-personal lämna 

traditionella arbetssätt bakom sig och anamma nya arbetsmetoder som bland annat inbegriper nya 

sätt att arbeta gällande kommunikation, teknik, motivation och företagskultur (Bencsik, Horvath 

Csikós & Timea, 2016). Om arbetsgivaren inte inser vikten av att ändra och anpassa sitt arbetssätt 

till de yngre medarbetarna kan organisationen få problem att attrahera den framtida arbetskraft 

som är av betydelse för organisationens överlevnad (Fischerová & Pubalová, 2018). Det är därför 

av största vikt att undersöka vad unga medarbetare finner attraktivt i arbetet samt vilka faktorer 

som är av relevans för arbetsmotivation och vilja att stanna kvar hos en arbetsgivare.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vad som gör en arbetsgivare attraktiv på arbetsmarknaden för 

unga människor födda 1989-1999 (20-30 år).  

 

Frågeställningar som ligger till grund för undersökningen är:  

-Vilka specifika faktorer gör att unga människor väljer en arbetsgivare framför en annan? 

-Vilka specifika faktorer gör att unga människor väljer att  stanna kvar hos en arbetsgivare? 

 

1.4 Avgränsningar  

Eftersom både litteratur och forskning har olika uppfattningar och definitioner kring olika 

generationers början och slut fokuserar denna studie på unga människor i åldern 20-30 år. Det har 

således gjorts en avgränsning till ett visst åldersspann istället för till olika generationer. Uttrycket 

den yngre generationen i studien syftar därför till att handla om individer i åldern 20-30 år. 

Ytterligare en avgränsning som har gjorts är att studien fokuserar på unga människor som har 

eller har haft ett arbete. Det har dock inte gjorts någon avgränsning till ett specifikt yrke utan 

studien är gjord på individer som har olika bransch- och yrkestillhörigheter. Vidare är studien 

avgränsad till att endast vända sig till individer i en kommun inom Norrbottens län.  
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1.5 Begreppsdefinition 

Enligt Parment (2016) kan begreppet generation förklaras genom individers gemensamma 

värderingar och kollektiva erfarenheter. Trots att det går att utskilja vissa specifika 

beteendemönster hos olika generationer är det också viktigt att förstå att andra faktorer än ålder 

kan påverka hur individer i en viss åldersgrupp uppträder (Parment, 2016).  

 

1.6 Disposition 

Inledningsvis görs det en redogörelse för uppsatsens bakgrund, problemformulering, syfte, 

frågeställningar och avgränsningar. Det görs även en förklaring av begreppet generation. 

Fortsättningsvis presenteras det teoretiska ramverket där tidigare forskning samt fyra teoretiska 

utgångspunkter beskrivs. Vidare görs en ingående redogörelse för den metod som legat till grund 

för uppsatsen följt av resultat och analys. Avslutningsvis förs en diskussion där syfte och 

frågeställningar besvaras för att sedan avslutas med en metoddiskussion och förslag på framtida 

forskning.  
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2. TEORETISKT RAMVERK 

 

I följande kapitel presenteras det teoretiska ramverk som ligger till grund för uppsatsen. 

Inledningsvis görs en redogörelse av Fredric Herzbergs, Bernard Mausner och Barbara Bloch 

Snydermans teori om hygien- och motivationsfaktorer, vilka kan tänkas hjälpa till att förklara 

den yngre generationens uppfattningar om vad som är en attraktiv arbetsplats. Därefter 

redovisas Johannes Siegrists effort-reward modell som handlar om vikten av att belöning 

motsvarar den prestation som läggs ner. Fortsättningsvis ges en redogörelse för Douglas 

McGregors teori X och Y gällande vilken betydelse chefens syn på medarbetare har för 

motivation och arbetstillfredsställelse. Vidare redovisas teori gällande Employer Branding och 

dess betydelse för huruvida en arbetsgivare betraktas som attraktiv eller ej. Slutligen presenteras 

tidigare forskning om ungas åsikter gällande attraktiva arbetsplatser.  

 

2.1 Hygien- och motivationsfaktorer 

För att studera individers upplevelse av arbetstillfredsställelse och motivation genomförde 

Herzberg, Mausner och Snyderman (1959) en studie på nio olika fabriker inom industrin. 

Intervjupersonerna fick redogöra för bra och mindre bra arbetsrelaterade upplevelser där 

författarna sedan kom fram till att arbetstillfredsställelse och motivation beror på några specifika 

faktorer som i sin tur delas upp i hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Hygienfaktorerna leder 

endast till icke vantrivsel medan motivationsfaktorerna leder till motivation (Herzberg, Mausner 

& Snyderman, 1993). Till hygienfaktorer räknas:                             

• Lön 

• Arbetsförhållanden 

• Relationer mellan medarbetare 

• Övervakning från chefer 

• Policys och administration 

• Anställningstrygghet 

 

Lön som hygienfaktor handlar inte bara om den faktiska lönen utan även om andra ekonomiska 

förmåner. Arbetsförhållanden inkluderar den fysiska arbetsmiljön som till exempel ljud, ljus och 

ventilation men också faktorer gällande vilka resurser som finns att tillgå för att utföra arbetet 

som till exempel arbetslokal och arbetsverktyg. Huruvida medarbetarna upplever relationen till 

varandra och sina chefer har också betydelse för arbetstillfredsställelsen och räknas därför också 
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till en av hygienfaktorerna. Övervakning från chefer handlar om hur chefer förhåller sig till de 

anställda gällande delegering av arbetsuppgifter, förmedling av kunskap och sättet att ge kritik. 

Policys och administration innefattar företagskultur, ledarskap och tydlighet kring policys och 

befogenheter. Det kan till exempel handla om att en medarbetare inte har tillräckligt med 

auktoritet för att genomföra sina arbetsuppgifter eller att bristande organisering av arbetet leder 

till att olika policys inte efterlevs. Den sista hygienfaktorn är anställningstrygghet och inbegriper 

stabilitet gällande både medarbetarens aktuella tjänst och företaget som helhet (Herzberg et 

al.,1993). Till motivationsfaktorer räknas: 

• Erkännande 

• Möjlighet att växa i sitt arbete 

• Möjlighet att avancera i sitt arbete 

• Ansvar  

• Prestation 

• Arbetsuppgifter 

 

Den första motivationsfaktorn att ta hänsyn till för att uppnå motivation är erkännande. 

Erkännande handlar om den feedback som medarbetaren erhåller vilket både kan vara från chef 

och ledning eller från allmänheten rent generellt. Ytterligare motivationsfaktorer inbegriper 

möjligheten att växa och möjligheten att avancera i sitt arbete där den förstnämnda faktorn 

handlar om huruvida den anställde har möjlighet eller inte ges möjlighet till att erhålla en högre 

position eller kompetensutveckling. Möjligheten till att avancera i arbetet kan tyckas vara 

likvärdig med att växa i arbetet men Herzberg et al. (1993) menar att denna faktor visserligen 

handlar om att nå en högre position men att det endast gäller när medarbetaren får en förändrad 

och högre status inom företaget. Ännu en faktor som har betydelse huruvida medarbetaren uppnår 

motivation är ansvar. Detta kan både gälla ansvar över det egna arbetet men också ansvar och 

auktoritet över andra medarbetare. Vidare menar Herzberg et al. (1993) att prestation är en faktor 

som bör tas hänsyn till i strävan efter motivation. Prestation handlar om att motivation skapas när 

medarbetaren lyckas avsluta en arbetsuppgift på ett framgångsrikt sätt eller när en 

arbetsprestation ger resultat. Det kan även handla om att finna lösningar på problem. Slutligen 

handlar den sista faktorn om medarbetaren upplever bra eller dåliga känslor angående sina 

arbetsuppgifter. Herzberg et al. (1993) menar att arbetsuppgifter kan vara omväxlande eller 

monotona, alltför svåra eller alltför lätta samt kreativa eller tråkiga.  
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Den gemensamma nämnaren bland motivationsfaktorerna är att de alla handlar om medarbetarens 

möjlighet till självförverkligande i relation till arbetet i sig. Hygienfaktorerna å andra sidan är 

relaterade till omständigheter runt omkring själva arbetet. Vidare menar Herzberg et al. (1993) att 

de hygienfaktorer som leder till icke vantrivsel inte är samma faktorer som leder till motivation. 

Det räcker till exempel inte bara med goda monetära belöningar eller goda relationer med 

kollegor för att uppnå motivation eftersom hygienfaktorerna resulterar endast i icke vantrivsel. 

För att uppnå motivation måste således arbetsgivaren också ta hänsyn till motivationsfaktorerna 

och medarbetarens behov av självförverkligande. I arbeten som är monotona och där det inte 

finns möjlighet till ansvar, utveckling och självförverkligande argumenterar Herzberg et al. 

(1993) för vikten av att arbetsgivaren uppfyller hygienfaktorerna. Ju färre möjligheter att kunna 

tillfredsställa motivationsfaktorerna desto viktigare är det därför att arbetsgivaren arbetar för att 

tillhandahålla bland annat goda arbetsförhållanden, ett gott ledarskap och en acceptabel 

ekonomisk kompensation (Herzberg et al., 1993).   

 

Sammanfattningsvis handlar denna teori om att vantrivsel undviks om hygienfaktorerna uppfylls 

men för att medarbetarna verkligen ska känna sig motiverade måste även motivationsfaktorerna 

uppfyllas (Herzberg et al., 1993). 

 

2.2 Effort-Reward modellen 

En annan modell som fått stor uppmärksamhet gällande förhållandet mellan ansträngning och 

belöning är effort-reward modellen. Om det råder obalans mellan den ansträngning individen ger 

och den belöning som individen får ökar risken för ohälsa. Belöningar behöver inte vara 

monetära utan kan till exempel handla om uppskattning och karriärmöjligheter. Siegrist (1996) 

menar att om medarbetarna inte får tillräckligt med belöning och uppskattning i förhållande till 

den ansträngning som de lägger ner resulterar det i negativa konsekvenser i form av aggression, 

depression och stressrelaterade besvär. Dessutom menar han att låg belöning kan leda till 

bristande motivation, sviktande humör samt ökad frånvaro hos medarbetarna (Siegrist, 1996). 
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2.3 McGregors teori X och Y 

Enligt McGregor (2006) påverkas individers beteende av vilken syn chefen har på medarbetarna. 

En chef som antar att medarbetarna är lata och att de inte utför sina arbetsuppgifter kommer 

enligt teori X inte heller ge dem ansvar och förtroende. Detta kommer i sin tur resultera i att de 

anställda inte känner någon delaktighet eller engagemang för sitt arbete, vilket således medför att 

de bara utför det arbete som är absolut nödvändigt, ingenting mer. Motivationen till att utföra sitt 

arbete kommer endast enligt teori X från regler, kontroll och olika belöningar. Olyckligtvis 

stärker detta chefens negativa syn vilket leder till ännu hårdare och mer kontrollerat styre och 

ännu mindre ansvar och delaktighet för arbetstagarna (McGregor, 2006). 

 

Om chefen däremot har en positiv syn på att de anställda är villiga att ta ansvar och engagera sig 

blir effekten den motsatta, det vill säga medarbetarna känner sig uppskattade och delaktiga. 

Medarbetare som känner att de får ta initiativ och känner att de har förtroende från chefer och 

ledning kommer enligt teori Y således utveckla en vilja att ge det lilla extra utöver vad som krävs 

i arbetet. Huruvida medarbetarna upplever de sociala relationerna och grupptillhörighet som 

tillfredsställande är också avgörande för om individen känner motivation för sitt arbete 

(McGregor, 2006). Vidare menar McGregor (2006) att det är konsekvenser av tidigare 

erfarenheter och organisationens sätt att utöva kontroll som gör att individer inte vill ta ansvar 

eller visa engagemang, snarare än individers egenskaper.   

 

Sammanfattningsvis menar McGregor (2006) att de anställda inte alls är lata och ovilliga till att 

arbeta och att regler och kontroll inte fungerar som motivationsfaktorer. Istället kommer 

medarbetarna motiveras av ansvar, utveckling, delaktighet, befogenheter, självförverkligande och 

sociala relationer (McGregor, 2006).   

 

2.4 Employer Branding 

Med utgångspunkt från en arbetsgivares varumärke handlar Employer Branding om att attrahera, 

rekrytera och behålla rätt medarbetare. Det handlar således om vad en arbetsgivare associeras 

med gällande till exempel lön, förmåner, värderingar, status och möjlighet till att göra karriär 

(Dyhre & Parment, 2013). Genom att satsa på Employer Branding ges arbetsgivaren möjlighet till 

att vara ett förstahandsval för framtida arbetssökande vilket i sin tur inte bara lockar potentiella 
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medarbetare utan stärker också arbetsgivarens position på den allt mer konkurrenskraftiga 

arbetsmarknaden (Rampl, 2014). För att bli en attraktiv arbetsgivare är det därför viktigt att synas 

som företag samt kommunicera organisationens mål och värderingar. Det är även viktigt att det 

som organisationen kommunicerar om sig själv utåt stämmer överens med verkligheten (Dyhre & 

Parment, 2013). 

 

De senaste åren har det även blivit allt mer vanligt att medarbetare värdesätter och vill arbeta för 

arbetsgivare som tar hållbarhet, socialt ansvar, samt hälso- och miljöarbete på allvar. Detta kallas 

för CSR, Corporate Social Responsbility och handlar om att verksamhetens arbete måste gå hand 

i hand med organisationens värderingar och inte bara vara något arbetsgivaren gör för att dölja 

annan verksamhet som brister gällande etik och moral. Det anses inte vara attraktivt att arbeta för 

en arbetsgivare som ser medarbetarna som slit och släng eller i en organisation som har en hög 

utbrändhet bland de anställda. En attraktiv arbetsgivare anses således vara en arbetsgivare som 

har långsiktiga ambitioner för ett hälsosamt klimat och personlig utveckling (Dyhre & Parment, 

2013). 

 

En annan viktig aspekt som bidrar till att stärka arbetsgivarens varumärke är hur organisationen 

hanterar medarbetare som väljer att avsluta sin anställning. Genom att ge medarbetare ett bra 

avslut stärks chansen till att medarbetarna efter sin anställning talar väl om organisationen. Det är 

även viktigt att genom en avslutningsintervju identifiera de faktorer som legat till grund för att en 

medarbetare har valt att avsluta sin anställning, för att på så sätt se om det föreligger ett mönster 

angående varför de anställda valt att lämna organisationen (Dyhre & Parment, 2013). 

 

2.5 Tidigare forskning 

Dagens unga föds in i en digital värld där datorer är en stor del av deras liv (Csiszárik Kocsír & 

Garia Fodor, 2018). Detta medför att de har mycket goda internetkunskaper och har lätt för att 

lära sig ny teknik (Bejtkovský, 2016). Faktorer som har visat sig spela roll i val av arbetsplats för 

den yngre generationen är bland annat en bra lön, möjlighet till utveckling och avancemang i 

arbetet samt teamwork (Iorgulescu, 2016; Fodor & Jaeckel, 2018; Csiszárik Kocsír & Garia 

Fodor, 2018; Ramesh & Vasuki, 2013). För att behålla den yngre generationen menar därför 

Iorgulescu (2016) att arbetsgivaren måste utmana de ungas kreativitet och vilja att utvecklas. 
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Genom att dessutom exemplifiera befordring och ökad löneutveckling hos äldre medarbetare, 

menar Abrudan, Matei och Roman (2016) att arbetsgivare kan få unga medarbetare att vilja 

stanna kvar i organisationen. 

 

Tidigare forskning har även visat att det är av vikt att ha en bra relation med närmsta chef och 

arbetskamrater samt att ha roligt på arbetet (Hedlund, Andersson & Rosén, 2019; Iorgulescu, 

2016). Att få feedback och återkoppling i arbetet anses också som en viktig faktor för unga där 

Thompson och Gregory (2012) menar att mentorskap är att föredra. Den yngre generationen 

förväntar sig feedback och snabb återkoppling från äldre och mer erfarna medarbetare 

(Bejtkovský, 2016), vilket Thompson och Gregory (2012) menar kan genomföras genom att 

chefer försöker skapa nära relationer till de anställda där de enskilda behoven tas i beaktning. 

Vidare kan det vara betydelsefullt med ett omvänt mentorskap där chefer och äldre medarbetare 

tar lärdom av den yngre generationen i fråga om nya arbetssätt (Ramesh & Vasuki, 2013). 

Eftersom yngre medarbetare präglas av innovation och kreativitet är det också av relevans att 

chefer och ledare skapar en kreativ miljö där medarbetarnas idéer välkomnas (Csiszárik Kocsír & 

Garia Fodor, 2018). Vidare menar Ivanovska Lidija, Kiril, Iliev och Magdincheva Shopova 

(2017) att den yngre generationen lägger stor vikt vid att en arbetsplats erbjuder mångfald 

gällande olika åsikter, kulturer och kön.  

 

Även om det föreligger en utmaning för dagens arbetsgivare att attrahera och behålla den yngre 

generationens medarbetare är det likaså en utmaning för unga individer att hitta ett arbete som 

både är tillfredsställande och lönsamt (Fodor & Jaeckel, 2018). Ytterligare en problematik är att 

kombinera arbete och privatliv eftersom det har blivit allt svårare att fatta arbetsrelaterade beslut 

som både gynnar familj och karriär (Ivanovska Lidija et al., 2017). Detta är ett resultat av att 

synen på arbete och karriär har förändras med tiden. Efter att ha sett sina föräldrar ge upp sitt 

privatliv för arbetet har många av dagens unga insett att det inte är en livsstil att föredra. Därför 

har balans mellan arbete och fritid blivit en allt viktigare aspekt i sökande efter en framtida 

arbetsplats (Fodor & Jaeckel, 2018). Således anses flexibel arbetstid vara en av de faktorer som 

värderas högt när unga söker arbete (Fodor & Jaeckel, 2018; Abrudan et al., 2016; Bejtkovský, 

2016; Ivanovska Lidija et al., 2017). Vidare resonerar Ivanovska Lidija et al. (2017) att det ligger 
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både i individens och arbetsgivarens intresse att anstränga sig för att skapa balans mellan arbete 

och privatliv.  

 

Trots att tidigare forskning har visat att hög lön är ett av de högst rankade kriterierna för valet av 

arbetsplats menar Csiszárik Kocsír och Garia Fodor (2018) att det inte längre är tillräckligt för att 

attrahera och behålla yngre medarbetare. En arbetsgivare måste dessutom erbjuda 

kompetensutveckling och goda karriärmöjligheter (Csiszárik Kocsír & Garia Fodor, 2018). Även 

om vissa karaktäristiska drag går att utläsa hos yngre medarbetare menar Bejtkovský (2016) att 

arbetsmotivationen dock tillfredsställs bäst genom att utgå från varje enskild individs behov.  

 

När det gäller unga medarbetare har forskning även visat att det blivit allt vanligare att vilja 

arbeta för ett företag som har bra värdegrunder och en bra organisationskultur (Abrudan et al., 

2016). För att attrahera den unga generationen är det därför viktigt att arbetsgivare lever upp till 

ett gott rykte eftersom de yngre medarbetarna tar andras åsikter i beaktande huruvida en 

arbetsplats är bra eller ej (Fodor & Jaeckel, 2018). Detta är även i enlighet med resultatet från en 

studie gjord av Xie, Bagozzi, och Meland (2015) som visar att medarbetare som ännu inte tagit 

anställning i en organisation oftast bildar sin uppfattning om arbetsgivaren genom media eller 

genom andra personers åsikter. I enlighet med Dyhre och Parment (2013) som menar att en 

arbetsgivare med ett starkt varumärke har större möjlighet att locka rätt medarbetare visar också 

tidigare forskning att arbetsgivaren bör försöka identifiera vilka faktorer i organisationen de 

anställda anser vara attraktiva och sedan anamma dessa (Maxwell & Knox, 2009). Att investera i 

varumärket medför inte bara att organisationen anses vara mer attraktiv att arbeta för utan det 

förmedlar också att arbetsgivaren ser och förstår betydelsen av de anställda (Wilden, Gudergan & 

Lings, 2010).  
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3. METOD 

I följande avsnitt ges en beskrivning av den metod som legat till grund för uppsatsen. Det görs 

även en redovisning för urvalet av respondenter samt hur datainsamling och transkribering 

genomförts. Slutligen görs en reflektion över huruvida uppsatsen följer de etiska riktlinjerna samt 

studiens tillförlitlighet och äkthet. 

 

3.1 Metodval 

Samhällsvetenskaplig forskning kan enligt Bryman (2011) genomföras enligt två olika 

forskningsstrategier; kvantitativ metod eller kvalitativ metod. Kvantitativa undersökningar följer 

en naturvetenskaplig modell och inbegriper fokus på siffror, distans och generalisering medan 

kvalitativa undersökningar syftar till tolkning av olika företeelser och lägger fokus på ord, närhet 

och förståelse av kontexten. I kvalitativ forskning utgår forskaren därför ifrån vad respondenterna 

tycker är viktigt och av betydelse. Till skillnad från kvantitativa studier där forskaren inte träffar 

de som ska studeras inbegriper kvalitativ forskning en mer nära relation till deltagarna. I 

kvalitativ forskning eftersträvas också en djupare förståelse av deltagarnas åsikter och beteenden 

(Bryman, 2011). Dock menar Bryman (2011) att kvalitativa studier är svåra att generalisera 

eftersom de inbegriper observationer eller intervjuer med ett färre antal respondenter än vad som 

görs i en kvantitativ studie samt att detta görs inom ett specifikt område eller organisation.  

Eftersom syftet inte var att generalisera studien på en större population utan för att få en djupare 

förståelse för respondenternas upplevelse av attraktiva arbetsplatser, valdes därför kvalitativ 

metod (Bryman, 2011). Att få en mer omfattande förståelse för färre respondenters åsikter valdes 

således framför att få ett mer generaliserande resultat.  

 

Den kvalitativa metoden som legat till grund för uppsatsen har haft ett deduktivt angreppssätt. 

Samhällsvetenskaplig forskning som är av deduktiv art riktar in sig på härledning av olika 

hypoteser utifrån befintlig teori och kunskap inom ett visst område för att sedan granskas 

empiriskt (Bryman, 2011). Till en början formulerades hypotesen att arbetsgivare inte är 

tillräckligt attraktiva för den yngre generationen. Därefter operationaliserades hypotesen till 

mätbara frågor i en intervjuguide där frågorna tog avstamp ifrån det teoretiska ramverket. De elva 

faktorer som presenteras i resultatet har således uppkommit ifrån den befintliga teorin.  
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3.2 Insamling av empiri 

3.2.1 Litteraturöversikt 

Till en början gjordes en litteraturöversikt som enligt Bryman (2011) är av relevans för att 

identifiera vad som redan är känt inom området samt vilka metoder och teorier som tidigare 

forskare använt sig av. För att sedan söka relevant litteratur gjordes en sökning vid Luleå tekniska 

universitetets databaser och vid Google Scholar. Förutom vid dessa databaser hittades även en 

artikel i tidskriften Arbetsmarknad och Arbetsliv. Sedan genomfördes en litteraturgenomgång där 

det är av vikt att sammanfatta de mest framträdande dragen för alla valda studier och notera 

vilken metod som användes samt var och när undersökningen gjordes. Vidare är det även av 

betydelse att utforma kriterier för vilka studier som ska exkluderas och inkluderas (Millar, 2004, 

refererad i Bryman, 2011).  

 

Två av inklusionskriterierna vid sökningen av tidigare forskning var att samtliga artiklar skulle 

vara peer reviewed och att de skulle kunna läsas i fulltext. Enligt Nyberg och Tidström (2012) är 

det även viktigt att urskilja olika nyckelord för att kunna hitta relevant information. Vidare menar 

författarna att det finns en fördel med att använda sig av nyckelord som är kopplade till olika 

kategorier. De kategorier som användes i denna sökning var relaterade till forskningsområdet och 

olika reaktioner. De nyckelord som hade koppling till det förstnämnda var generation Z, 

generation Y, workplace, young, retain och recruiting medan de nyckelord som var kopplade till 

”reaktioner” var motivation, perception och commitment.  I sökningen efter litteratur var det 

främst artiklar relaterade till yngre personers uppfattningar om attraktiva arbetsplatser som var av 

intresse. Sökningar gjordes även på studier som gjorts gällande unga människors egenskaper i 

relation till arbete samt vad arbetsgivare ska göra för att behålla den yngre generationen på 

arbetsplatsen.  En första sökning på sökorden generation z, generation y och workplace 

resulterade i 9140 sökningar. Sedan gjordes en andra sökning på resterande sökord som 

resulterade i en lika stor omfattning. På grund av det omfattande sökresultatet valdes cirka 40 

relevanta publikationer ut genom att överblicka några av artiklarnas rubriker. Efter att ha läst 

abstract i dessa artiklar valdes 18 ut och lästes grundligt varav ytterligare 6 sedan sorterades bort 

på grund av att de inte var relevanta i förhållande till syftet. Slutligen gjordes en tredje sökning på 

ytterligare tre nyckelord; employer branding, reputation och recruitment där tre artiklar valdes ut 

efter passande rubrik och abstract. Inklusionskriterierna har således varit att använda 
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vetenskapliga artiklar (peer reviewed) som dessutom visat på resultat som varit av relevans för 

uppsatsens syfte. Eftersom syftet för studien handlar om unga individer i arbetslivet var artiklarna 

inte äldre än tio år. Ytterligare ett exklusionskriterium var att endast läsa artiklar skrivna på 

svenska eller engelska. Ingen avgränsning gjordes gällande om studierna varit kvantitativa eller 

kvalitativa. Studentuppsatser och doktorsavhandlingar har exkluderats.  

 

3.2.2 Intervjuer 

Den insamlade empirin består av nio semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer 

skiljer sig enligt Bryman (2011) ifrån andra intervjuformer eftersom respondenterna har en större 

frihet att bestämma över hur svaren kan formuleras. Valet att utföra semistrukturerade intervjuer 

gjordes för att kunna få så utförliga svar som möjligt angående respondenternas uppfattningar om 

vad som kännetecknar en attraktiv arbetsgivare. I semistrukturerade intervjuer utgår ofta 

forskaren ifrån en intervjuguide där mer allmänna frågor formuleras enligt olika teman. Det är 

inte nödvändigt att ställa frågorna i den ordning som följer och ibland kan även nya frågor 

uppkomma under intervjuns gång. Det gäller således för forskaren att inta ett flexibelt 

förhållningssätt för att kunna vara öppen för vad respondenterna anser vara av vikt (Bryman, 

2011). Den intervjuguide (se bilaga 1) som formulerades inför intervjuerna inleddes med några 

inledande frågor rörande bakgrundsfakta om respondentens ålder och arbetslivserfarenhet. 

Därefter följde frågor som var uppdelade i fyra olika teman med inriktning på studiens syfte och 

frågeställningar. I samtliga intervjuer ställdes följdfrågor, vilka varierades beroende på 

respondenternas svar. Några av följdfrågorna tenderade att övergå till en hypotetisk karaktär, 

vilket enligt Krag Jacobsen (1993) är öppna frågor som syftar till att respondentens svar grundar 

sig i hur de kan tänkas agera eller reagera i en viss situation. Det kan både vara till fördel och 

nackdel med hypotetiska frågor vilket visade sig i några av intervjuerna. Några av respondenterna 

fann det svårt att svara på frågor gällande en situation som de inte befunnit sig i men i vissa 

intervjuer hjälpte de hypotetiska frågorna faktiskt respondenterna att komma fram till ett svar när 

de blev tillfälligt blockerade (Krag Jacobsen, 1993).  

 

3.3  Urval av respondenter  

För att hitta respondenter till studien användes ett snöbollsurval kombinerat med ett målstyrt 

urval. Enligt Bryman (2011) innebär den förstnämnda urvalsprocessen att forskaren tar kontakt 
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med personer som är av relevans för studien som sedan i sin tur föreslår ytterligare relevanta 

respondenter. Enligt Fangen (2005) kallas den person som hjälper till med detta för portvakt. I ett 

första skede användes personer ur det egna kontaktnätet som portvakter vilka sedan gav tips på 

personer i åldrarna 20 till 30 år. Vidare genomfördes ett målstyrt urval där föreslagna personer i  

den undersökta kommunen som har eller har haft ett arbete valdes ut. De föreslagna personerna 

som bodde i andra kommuner eller som inte haft ett arbete valdes således bort.  Denna variant av 

urvalsprocess innebär att forskaren vänder sig till personer som är av relevans för studiens 

forskningsfrågor (Bryman, 2011). I ett första skede tillfrågades tio personer varav en valde att 

tacka nej till att delta. Efter ytterligare någon vecka valde även två av de som tackat ja att avstå 

från medverkan. Eftersom målet var att eftersträva en spridning i ålder och använda så många 

intervjupersoner som möjligt gjordes ytterligare ett målstyrt urval genom att kontakta två 

personer som jag på förhand visste var födda de årtal som saknades bland de som tackat ja till 

medverkan, vilka båda valde att delta. Fördelen med att använda sig av ett snöbollsurval är att det 

underlättar för forskaren att komma i kontakt med en målgrupp som annars hade varit svår att 

komma i kontakt med (Bryman, 2011). Detta visade sig vara till min fördel eftersom jag fann det 

svårt att komma i kontakt med personer i tidiga 20-årsåldern. Nackdelen med snöbollsurval är 

dock att det kan vara svårt att generalisera svaren på en större population eftersom det oftast 

handlar om en begränsad grupp vilket också gjordes i studien då respondenterna endast var från 

en kommun (Bryman, 2011). Respondenternas åldrar varierade där den yngsta var 20 och den 

äldsta 30. Det gjordes heller ingen specifik fokusering på kön eller yrke utan samtliga 

respondenter bestod av både män och kvinnor från olika yrkeskategorier. 

 

3.4 Intervjuernas genomförande 

För att inte gå miste om viktig information spelades samtliga intervjuer in. Att spela in en intervju 

kan dock innebära att respondenten känner nervositet samt att inspelningen har en hämmande 

effekt på respondenternas deltagande (Krag Jacobsen, 1993). Inledningsvis fick samtliga 

respondenter frågan om de var bekväma med att intervjun spelades in, vilket alla var. För att 

ytterligare underlätta för respondenternas bekvämlighet fick samtliga respondenter själva välja tid 

och plats för intervju. Det enda kravet som ställdes var att intervjun skulle äga rum på en tyst och 

ostörd plats eftersom buller kan påverka inspelningskvalitén (Bryman, 2011). En av 

respondenterna var tvungen att ha med sin nio månader gamla baby vilket resulterade i att vissa 
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delar av inspelningen stördes av andra ljud. Detta påverkade både respondentens och min 

koncentration samt kvalitén på inspelningen. Vid de tillfällen respondenten blev avbruten gjordes 

en uppföljningsfråga på den ursprungliga frågan för att ge respondenten en möjlighet att åter igen 

delge sitt svar.  För att kunna analysera intervjun i efterhand är det även enligt Bryman (2011) 

viktigt att använda inspelningsutrustning av bra kvalité. Intervjuerna varade mellan 25 och 45 

minuter och inspelningen gjordes genom att använda en mobiltelefon vilket visade sig fungera 

bra. Inspelningsfunktionen i mobiltelefonen möjliggjorde för att kunna spola tillbaka samtalet 15 

sekunder vilket underlättade transkriberingen avsevärt vid de tillfällen när ord eller hela meningar 

missades. Samtliga intervjuer inleddes med en presentation av uppsatsens syfte samt en 

redogörelse för Vetenskapsrådets etiska principer.  Fortsättningsvis ställdes frågor enligt den 

intervjuguide som skapats på förhand. Enligt Bryman (2011) är det viktigt att intervjuaren pratar 

lagom mycket i en intervju samt väntar in eventuell tystnad som uppstår. Detta var något som 

upplevdes som en aning svårt i början men blev allt lättare ju fler intervjuer som genomfördes. 

Att vänta ut tystnaden medförde även att svaren blev mer utförliga eftersom respondenterna 

tenderade att fortsätta prata när tystnad uppstod. I tre av intervjuerna fortsatte respondenterna 

dessutom att prata efter att inspelningen stängts av. Detta är enligt Bryman (2011) något som är 

vanligt förekommande och när det händer gäller det för intervjuaren att försöka anteckna det som 

sägs så fort som möjligt. För att inte gå miste om informationen som respondenterna delgav 

antecknades stödord som efter intervjuerna kompletterades till hela meningar.  

 

3.4.1 Telefonintervjuer 

Två av intervjuerna utfördes via telefon på grund av sjukdom hos den ena respondentens barn och 

på grund av att den andra respondenten blev tvungen att åka på tjänsteresa. En nackdel med 

telefonintervjuer är enligt Krag Jacobsen (1993) att möjligheten till att läsa av kroppsspråket går 

förlorad. Det går således inte att läsa av respondentens minspel och gester vilket kan medföra en 

svårighet att utläsa om någon fråga anses vara särskilt svår eller förvirrande (Bryman, 2011). 

Detta var något som upplevdes under båda telefonintervjuerna eftersom det var svårt att avgöra 

om respondenterna pratat till punkt eller avsåg att fortsätta samtalet när tystnad uppstod. Tyvärr 

resulterade detta i att respondenterna blev avbrutna vid några tillfällen. Vidare menar Bryman 

(2011) att telefonintervjuer tenderar att resultera i sämre ljudkvalité vilket också uppdagade sig 

genom korta avbrott i den ena intervjun som i sin tur medförde att respondenten inte kunde 
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uppfatta vissa frågor. Även vid detta tillfälle ledde det till att respondenten blev avbruten 

eftersom ljudet försvann. Telefonintervjuer bör enligt Bryman (2011) vara mellan 20-25 minuter 

för att uppnå bästa möjliga kvalité. Båda intervjuerna sträckte sig längre än så då de varade i 40 

respektive 44 minuter. Trots den dåliga ljudkvalitén, avsaknaden av kroppsspråk och 

intervjuernas längd gjordes ändå valet att inkludera dessa två telefonintervjuer i empirin. Valet 

gjordes främst för att inte tappa ytterligare respondenter och på grund av den tidsbegränsning 

som rådde för uppsatsens genomförande.  

 

3.5 Analysens genomförande   

Efter varje intervju transkriberades inspelningen till text. I enlighet med Brymans (2011) 

resonemang om att skriva ner det ursprungliga innehållet i den mån det är möjligt gjordes endast 

ett fåtal redigeringar när intervjupersonerna upprepade sig eller när det förekom vissa 

utfyllningsord. I de fall det förekom svordomar, uteslöts också dessa. För att sedan analysera den 

insamlade empirin har materialet kodats genom att samtliga intervjuer lästs igenom grundligt för 

att sedan i marginalen notera nyckelord och olika teman (Bryman, 2011). Enligt Bryman (2011) 

bör iakttagelser göras huruvida koderna har något samband med befintlig teori. Nyckelord i den 

insamlade empirin som har kunnat gå att kopplas till uppsatsens teoretiska ramverk har därför 

noterats. Det är också viktigt att vara uppmärksam på om respondenterna använder olika ord för 

samma fenomen samt om det finns någon korrelation mellan de olika koderna (Bryman, 2011). 

Olika ord som syftade till samma sak tilldelades därför samma kod och i de fall respondenterna 

berättade att de ansåg att en viss företeelse var orsakad av en annan, antecknades också detta. 

Eftersom kvalitativa intervjuer tenderar att generera i ett omfattande material argumenterar 

Bryman (2011) för att börja med kodningen i ett tidigt skede. För att dessutom få en bättre 

förståelse för insamlad data bör analysen ske parallellt med datainsamlingen (Bryman, 2011).  

Respondenterna fick själva välja tid och dag för intervjuerna vilket resulterade i att de flesta 

intervjuerna utfördes tätt efter varandra. Det fanns således inte tid att påbörja analysen samtidigt 

som datainsamlingen men transkribering gjordes efter varje intervju. På grund av att 

datainsamlingen bara inbegrep nio intervjuer infanns aldrig känslan av att arbetet med kodningen 

blev för omfattade. Dock kan det faktum att analysen inte hann utföras samtidigt som 

insamlingen ha påverkat tolkningen av respondenternas svar eftersom tiden tenderar att inverka 

på minnet. Strax efter en intervju kan således tankar om respondenternas svar ha tett sig på ett 
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visst sätt men efter några dagar kan dessa tankar ha fallit i glömska. När datainsamling och 

kodning var klar gjordes en jämförelse av förhållandet mellan den empiriska granskningen och 

det teoretiska ramverket gällande Employer Branding, hygien- och motivationsfaktorer, 

McGregors teori X och Y samt Effort-Rewardmodellen.  

 

3.6 Etiska principer 

För att forskning ska hålla god kvalité och skydda de individer som medverkar i undersökningar 

har Vetenskapsrådet (u.å.) tagit fram fyra forskningsetiska principer: 

 

• Informationskravet  

• Samtyckeskravet 

• Konfidentialitetskravet 

• Nyttjandekravet 

 

Informationskravet handlar om att de medverkande ska ges information om varför 

undersökningen görs, vad materialet ska användas till och vem som kommer ta del av resultatet.  

Respondenterna ska även informeras om att det är frivilligt att medverka. I samband med den 

första skriftliga förfrågningen till de tilltänka respondenterna informerades de om 

undersökningens syfte och att deltagandet var frivilligt. De fick även information om att det 

endast är uppsatsens författare som kommer ta del av materialet samt att studiens resultat 

kommer presenteras för opponenter och lärare. Denna information upprepades också muntligt 

innan varje intervju (Vetenskapsrådet, u.å.). 

 

Vidare handlar samtyckeskravet om att den som medverkar ska ge sitt medgivande till att delta i 

studien samt att respondenten närsomhelst har rätt att avbryta sin medverkan. Eftersom ingen av 

respondenterna var under 15 år räckte det således med att respondenterna själva gav sitt 

medgivande till att delta. Innan intervjun informerades de även om sin rätt att avbryta sin 

medverkan samt rätten att avstå från att svara på en specifik fråga (Vetenskapsrådet, u.å.). 

 

Konfidentialitetskravet syftar till att bevara respondenternas anonymitet. Alla risker att identifiera 

specifika personer ska undanröjas vilket har gjorts genom att respondenterna getts fingerade 

namn. Respondenternas åldrar har heller inte redovisats för att på så sätt undvika att svaren ska 

kunna härledas till särskilda personer. För att obehöriga ej ska få tillgång till insamlad data och 
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personuppgifter ska därför all dokumentation hållas i ett säkert förvar. Detta kriterium har 

uppfyllts genom att samtliga transkriberade intervjuer har förvarats i en dator som endast kan 

öppnas med hjälp av ett lösenord (Vetenskapsrådet, u.å.). 

 

Den fjärde och sista principen nyttjandekravet handlar om att det empiriska materialet inte får 

användas till något annat syfte än till forskningen. Innan varje intervju informerades 

respondenterna om att det insamlade materialet endast kommer användas till att färdigställa 

uppsatsen (Vetenskapsrådet, u.å.).  

 

3.7 Tillförlitlighet och äkthet  

För att bedöma kvalitén i samhällsvetenskaplig forskning är validitet, reliabilitet och replikation 

viktiga kriterier. Det förstnämnda handlar om att studien mäter vad den säger att den ska mäta 

och de två sistnämnda handlar om att studiens resultat ska kunna te sig likadant i det fall 

undersökningen skulle göras igen. Replikation handlar specifikt om att forskaren ska redogöra för 

forskningsprocessen i detalj för att på så sätt kunna möjliggöra för andra forskare att upprepa 

studien (Bryman, 2011). Dock har relevansen av dessa kriterier kommit att ifrågasättas i 

kvalitativ forskning eftersom forskningsmetoden inbegriper en djupare förståelse för den sociala 

kontexten snarare än intresset för mätning. Med anledning av detta har alternativa 

bedömningskriterier för kvalitativ forskning föreslagits; tillförlitlighet och äkthet (Lincoln & 

Guba (1985) och Guba & Lincoln (1994), refererad i Bryman, 2011). 

 

3.7.1 Tillförlitlighet  

Det första delkriteriet trovärdighet handlar om i vilken mån beskrivningen av den sociala 

verkligheten anses vara trovärdig. Det gäller för forskaren att följa de regler som finns angående 

samhällsvetenskaplig forskning och se till att de personer som deltagit i studien även ges 

möjlighet att ta del av resultatet (Bryman, 2011). Samtliga respondenter informerades innan 

intervjuns början om att de efter studiens genomförande kan få läsa uppsatsen. 

 

Överförbarhet är det andra delkriteriet vilket inbegriper forskarens förmåga att kunna ge så 

omfattande och djupa beskrivningar som möjligt av den sociala verklighet som studeras. Detta är 

av relevans för att resultatet sedan ska kunna gå att föra över till en annan miljö (Bryman, 2011). 



S0055A   Kandidatuppsats   Ann-Sofie Ekman 

 

 20 

Eftersom studiens resultat grundar sig på mina egna subjektiva tolkningar av respondenternas 

berättelser kan det finnas en problematik med att generalisera resultatet på andra sociala miljöer. 

 

Det tredje delkriteriet är pålitlighet vilket innebär att en forskare ska redogöra för hela 

forskningsprocessen i detalj vilket redovisas i studien genom att prestera val av metod samt 

anledning till valet (Bryman, 2011). Vidare görs en redogörelse för tillvägagångssättet vid 

litteratursökningen och vilka sökord som legat till grund för sökningen av tidigare forskning. 

Slutligen ges en noggrann beskrivning gällande urvalet av respondenter, intervjuerna och 

analysens genomförande.  

 

Slutligen innebär det fjärde och sista delkriteriet en möjlighet att styrka och konfirmera 

forskningen (Bryman, 2011). Detta innebär att personliga värderingar inte ska påverka studien 

vilket jag försökt eftersträva genom att låta respondenterna fritt delge sina tankar om vad de anser 

att en arbetsgivare ska göra för att vara attraktiv för yngre medarbetare. 

 

3.7.2  Äkthet 

Även kriteriet äkthet innehåller olika delkriterier. Det första delkriteriet är en rättvis bild och 

handlar om hur väl studien presenterar respondenternas åsikter. Detta är något som jag försökt 

eftersträva genom att återge respondenternas åsikter, dels i en samlad kontext i analysdelen, dels 

också specifikt genom att citera vissa utvalda delar (Lincoln & Guba (1985) och Guba & Lincoln 

(1994), refererad i Bryman, 2011). 

 

Ontologisk autenticitet är det andra delkriteriet och handlar om huruvida studien ger 

respondenterna möjlighet till att reflektera över sin sociala miljö (Bryman, 2011). I samband med 

intervjun och genom att svara på intervjufrågorna har respondenterna getts möjlighet till att 

reflektera över den sociala miljön som i detta fall inbegriper deras situation på arbetsmarknaden, 

dels när de söker arbete men dels också i de fall de redan har en anställning. I de intervjuer som 

respondenterna fortsatt att prata efter att inspelningen stängts av har dessutom de diskussioner 

som uppstått möjliggjort för reflektion kring den sociala miljön. 
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Vidare handlar det tredje delkriteriet om pedagogisk autenticitet som fokuserar på om 

respondenterna har fått en bättre uppfattning av andra personers sociala miljö på grund av den 

aktuella studien (Bryman, 2011). Eftersom varje intervju fokuserat på vad just den respondenten 

har för åsikter kan jag i nuläget inte försäkra mig om att de fått en bättre bild av vad andra i 

samma målgrupp anser vara en attraktiv arbetsgivare. Dock torde kriteriet om den pedagogiska 

autenticiteten bli uppfyllt om respondenterna väljer att ta del av det färdiga resultatet. 

 

Fortsättningsvis handlar det fjärde delkriteriet om katalytisk autenticitet vilket innebär en 

reflektion över huruvida respondenternas sociala situation kan förändras på grund av deras 

deltagande i studien (Bryman, 2011). Respondenterna kan möjligen ha fått mer insikt i vad de 

egentligen värderar hos en arbetsgivare och att detta resulterar i att de inte söker vissa jobb som 

de skulle ha gjort innan studien. 

 

Slutligen handlar det femte och sista delkriteriet om taktisk autenticitet vilket syftar till att 

respondenternas deltagande i studien ska ge dem förutsättningar för att kunna vidta de åtgärder 

som krävs för att förändra sin sociala situation (Bryman, 2011). Precis som föregående kriterium 

kan även den taktiska autenticiteten anses vara uppfylld i de fall respondenterna värderar 

arbetsgivares attraktivitet annorlunda efter studien vilket i sin tur resulterar i att de i framtiden 

söker arbeten som de faktiskt kommer trivas med och stanna på. 
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4. RESULTAT OCH ANALYS 

I nedanstående kapitel presenteras resultat och analys av den insamlade empirin utifrån det 

teoretiska ramverket. Inledningsvis presenteras ett urval av den yngre generationens egenskaper 

i form av teknisk kompetens. Därefter ges en redogörelse för vikten av att se till individens behov 

för att behålla yngre medarbetare. Slutligen följer en presentation av elva faktorer som har 

betydelse för attraktion, motivation och vilja att stanna kvar hos en arbetsgivare.   

 

Enligt Randlert (2017) har det blivit allt svårare att rekrytera rätt medarbetare på grund av den 

kompetensbrist som råder inom många yrken. Att misslyckas i en rekrytering kan både bli dyrt 

och få konsekvenser för en arbetsgivares humankapital i form av den kompetens som 

medarbetarna tillsammans besitter (Randlert, 2017). Eftersom digitaliseringen och den tekniska 

utvecklingen intar en allt större roll på arbetsmarknaden är det viktigt för arbetsgivare att 

rekrytera medarbetare som besitter den kompetens som behövs för framtida krav 

(ManpowerGroup, 2016). Vidare menar Csiszárik Kocsír och Garia Fodor (2018) att den digitala 

världen är en naturlig del i den yngre generationens uppväxt och Bejtkovský (2016) argumenterar 

för att yngre medarbetare dels besitter väldigt goda internetkunskaper, dels har lätt att lära sig ny 

teknik. För att ta vara på denna kompetens är det av betydelse att arbetsgivare inser vikten av att 

rekrytera och behålla yngre medarbetare (Ozkan & Solmaz, 2015). Att den yngre generationen 

besitter goda tekniska kunskaper är något som bekräftas av majoriteten av respondenterna där de 

upplever att detta är något som är till deras fördel i arbetslivet vilket citeras nedan: 

 

Vi är bra på teknik…även om vi  kanske inte har jobbat med det här programmet förut så har vi 

någon sorts erfarenhet av något annat program som hjälper oss, även fast man inte själv tror det så 

tror jag att vi lär oss IT ganska snabbt, inte alla men många....(Natalie) 

 

 

Natalies berättelse är i enlighet med Bejtkovskýs (2016) argumentation om att den yngre 

generationen har lätt för att lära sig ny teknik. Natalie upplever således att hennes allmänna 

tekniska kunskaper är till stor hjälp när hon ska lära sig något nytt. Vidare berättar Marcus att han 

och hans jämnåriga kollegor får hjälpa äldre kollegor och chefer med teknik och olika datasystem 

eftersom de äldre medarbetarna ibland finner det problematiskt att tekniken integreras allt mer i 

arbetet. Marcus berättelser är i enlighet med Ramesh och Vasuki (2013) som menar att det kan 
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vara aktuellt med ett omvänt mentorskap där den yngre generationen kan lära chefer och äldre 

medarbetare nya arbetssätt. 

 

I en undersökning som Adecco (2015) gjorde framkom det att medarbetare i åldern 18-24 

tenderar att byta arbetsplats oftare än vart tredje år. Detta är något som påtalas i en av 

intervjuerna där Oscar upplever att den yngre generationen ofta byter arbetsplats, ibland till och 

med efter så kort tid som två år. Han upplever att denna rotation kan resultera i både positiva och 

negativa konsekvenser där de positiva är att hög omsättning på personal kan bidra till nya idéer 

på arbetsplatsen medan de negativa tenderar att påverka tjänster och produkters kvalité.  

 

Studiens resultat visar fortsättningsvis på elva olika faktorer som en arbetsgivare bör ta i 

beaktning såvida det finns ett intresse av att attrahera och behålla den yngre generationen. 

Förutom dessa faktorer visar empirin att arbetsgivare måste fokusera på den enskilda individen, 

vilket också är i enlighet med Bejtkovský (2016) som menar att motivation i arbetet främst 

uppnås genom att se till individuella behov. Även Thompson och Gregory (2012) argumenterar 

för att chefer bör se till medarbetarnas enskilda behov. En respondent upplever att medarbetarnas 

individuella behov ofta glöms bort på grund av ett högt tempo och för att arbetet effektiviseras till 

max. En annan respondent upplever att en lyckad rekrytering uppstår om arbetsgivaren ser den 

enskilda individens önskningar och behov och sedan utformar arbetet efter det. Detta förtydligas i 

nedanstående citat: 

 

Att arbetsgivaren måste se till vilken person det är som har haft provanställningen, och är det då 

någon man vill ha kvar jamän då kanske man ska locka med det den söker. Är det då en person 

som verkligen har visat framfötterna och vill utvecklas jamän då kanske arbetsgivaren ska visa att 

det är möjligt. Medan är det någon som har visat att man bara vill sitta på sitt kontor då kanske 

man ska låta den personen sitta på kontoret…arbetsgivaren ska se till vilken person som har sökt 

jobbet för det visar ju också att arbetsgivaren har ett intresse av personen. (Elina) 

 

Elina upplever således att arbetsgivaren bör se till individuella behov för att på så sätt få den 

personen att trivas och vilja stanna kvar vilket är i enlighet med Bejtkovský (2016). 

 

Vidare följer en presentation av de tio faktorer som resultatet visar har betydelse för att attrahera 

och behålla den yngre generationens medarbetare. 
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4.1 Arbetsmiljö 

Att ha roligt och trivas på arbetet är enligt Hedlund, Andersson och Rosén (2019) och Iorgulescu  

(2016) viktigt för den yngre generationens medarbetare vilket också studiens resultat pekar på. 

Arbetsmiljö är en viktig faktor, främst den psykosociala arbetsmiljön, där respondenterna explicit 

berättar att det är viktigt att ha kul och att det råder en god stämning på arbetsplatsen. Det är 

också huvudanledningen till varför några av respondenterna har valt att stanna kvar hos sin 

nuvarande arbetsgivare. En av respondenterna uttrycker vikten av att arbetsgivaren föregår med 

gott exempel genom att skapa arbetsglädje för att på så sätt motivera de anställda. Respondenten 

tycker även att trivsel är en grundförutsättning för att göra ett bra arbete. Ytterligare en 

respondent upplever att en god stämning är viktigt samt att medarbetarna känner att de vågar 

uttrycka sina åsikter. Han upplever även att den psykosociala arbetsmiljön väger tyngre än den 

fysiska arbetsmiljön då han förklarar att en god stämning är viktigare än lokalens utformning. 

Flera av respondenterna ger också uttryck för att det ska vara högt till tak och att alla medarbetare 

ska våga uttrycka sina åsikter. Två av respondenterna berättar dessutom att de skulle vara 

tveksamma till att söka sig till en arbetsplats vars arbetsmiljö inte fungerar tillfredsställande. 

Elina berättar: 

 

....jag tycker det ska vara högt till tak och att man ska våga säga vad man tycker, sånt jobbar vi 

ganska mycket med. Vi håller på med personlighetstester och team building och jag tror att det 

gör att vi har blivit en sån bra arbetsgrupp som vi är. Jag skulle dra mig från att söka jobb på en 

arbetsplats som har dålig arbetsmiljö. (Elina) 

 

         

Elinas berättelse vittnar om vikten av att arbetsgivaren lyssnar på de anställdas åsikter gällande 

arbetsmiljöfrågor. Detta bidrar enligt henne till arbetsgruppens sammanhållning och således en 

bättre arbetsmiljö vilket korresponderar med Herzberg, Mausner och Snyderman (1959) som 

menar att goda arbetsförhållanden tenderar till att skapa icke vantrivsel. 

 

Ytterligare en aspekt som i sin tur har betydelse för en god arbetsmiljö är mångfald. Några av 

respondenterna belyser betydelsen av att arbetsplatsen erbjuder variation gällande kön och åldrar 

vilket också är i enlighet med Ivanovska Lidija et al. (2017) som menar att mångfald är viktigt för 

den yngre generationen. Respondenterna upplever således att blandade kön och åldrar bidrar till 

ett oliktänkande där allas olika erfarenheter och kunskaper resulterar i ett mer kreativt arbetssätt. 
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Genom att anställa medarbetare av olika kön och i blandade åldrar går arbetsgivaren således inte 

miste om viktig kompetens. Ytterligare en respondent upplever dessutom att en blandning kan 

bidra till en bättre stämning i gruppen.  

 

4.2 Arbetsuppgifter 

Enligt Herzberg et al. (1993) är också arbetsuppgifterna av betydelse huruvida medarbetare 

känner sig motiverade i sitt arbete. Det kan både handla om i vilken grad uppgifterna är 

varierande eller monotona, svåra eller lätta, kreativa eller tråkiga (Herzberg et al., 1993). Detta är 

i enlighet med resultatet där några av respondenterna redogör för arbetsuppgifternas betydelse. 

En av respondenterna berättar att hon vill att arbetsuppgifterna dels ska vara tillräckligt 

avancerade för att de ska vara av relevans för den utbildning hon har, dels också att de ska vara 

roliga. En annan respondent vittnar också om att det är av betydelse huruvida arbetsuppgifterna är 

tillfredsställande eller ej vilket illustreras i nedan citat: 

 

….jag tror framförallt det man tycker är roligt det gör man bättre, skulle jag bara få såna uppdrag 

som jag inte tycker är så jätteroliga då tror jag inte jag skulle ha samma gnista till det jag gör. Och 

kanske inte lika effektiv. (Elina) 

 

 

Elina upplever att roliga arbetsuppgifter är viktigt för arbetsmotivationen. Hon anser även att 

tråkiga arbetsuppgifter skulle resultera i att hon inte skulle vara lika effektiv i utförandet av sitt 

arbete. Det faktum att arbetsuppgifterna har betydelse för Elinas motivation är i enlighet med 

Herzberg et al. (1993) som menar att arbetsuppgifter är en motivationsfaktor.  

 

Sammanfattningsvis vittnar dessa berättelser att arbetsuppgifterna har betydelse för 

medarbetarnas motivation. Respondenterna berättar om vikten av att känna sig motiverad i sitt 

arbete vilket är i korrelation med Herzberg et al. (1993) som menar att tillfredsställande 

arbetsuppgifter resulterar i motivation.  

 

4.3 Belöning  

Även om lön är en viktig faktor i valet av arbetsplats, finns det andra faktorer som den yngre 

generationen värderar mer (Csiszárik Kocsír & Garia Fodor, 2018). Detta är något som bekräftas 



S0055A   Kandidatuppsats   Ann-Sofie Ekman 

 

 26 

av majoriteten av respondenterna som upplever att lön är viktigt men ändå inte allt. Andra 

faktorer som istället spelar större roll är relationen till arbetsgruppen och tillfredsställande 

arbetsuppgifter. En respondent berättar explicit att lönen inte är viktigt i början av karriären utan 

det som gör att han stannar hos en arbetsgivare är roliga arbetsuppgifter. Respondenten tycker 

även att en bra arbetsgrupp har större betydelse än lön vilket exemplifieras i citatet nedan: 

 

För mig skulle jag inte säga att det är inte viktigt, jag har inte den bästa lönen där jag är utan jag  

är kvar för att jag tycker det är kul, bra lön tycker jag inte är så viktigt när man är yngre för det  

kan man få längre fram....det viktiga är att det är roligt, arbetsuppgifterna och att det är ett skönt 

gäng. (Linus) 

 

 

Lönen är således inte en viktig faktor för Linus i hans nuvarande livssituation utan det är något 

som han kan eftersträva när han blir äldre. Det är för närvarande andra faktorer som har större 

betydelse för hans trivsel och motivation. Resultatet visar att arbetsuppgifter och relationer till 

arbetsgruppen har stor betydelse vilket är i enlighet med Herzberg et al. (1993) och deras 

argumentation för att dessa hygien- och motivationsfaktorer leder till motivation och icke 

vantrivsel på arbetsplatsen.   

 

Vidare vittnar två av respondenterna om vikten av att lönen motsvarar det arbete de lägger ner. 

Det finns också en förhoppning av att den möda som lagts ner på utbildning så småningom ska ge 

avkastning i form av en högre lön. En av respondenterna ger också en beskrivning av hur 

motivationen lätt kan avta i det fall han inte får rätt betalt för det arbete han utför. Detta illustreras 

i nedanstående citat: 

 

...man vill ju inte sitta och arbeta för en minimumlön om man…gör ett bra jobb, det är viktigt att 

ha rätt betalt….det är ju liksom döden för motivationen om man ställer upp och jobbar extra. Då 

måste man ju få betalt för det annars skulle man ju aldrig någonsin jobba extra och göra ett bra 

jobb för den delen. (Arvid) 

 

 

Dessa respondenters beskrivningar är i linje med effort-reward modellen där Siegrist (1996) 

menar att en låg belöning kan resultera i bristande motivation. Detta exemplifieras väl i Arvids 

berättelse om att hans motivation minskar om arbetsgivaren inte ger honom den lön som 

motsvarar hans prestation.  
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Vidare redogör en annan respondent för vikten av att veta att lönen kan utvecklas framöver. 

Isabell berättar att hennes arbetsgivare har ett poängsystem som baseras på individuella mål i 

arbetet. Poängsystemet i sin tur gör det möjligt för de anställda att påverka sin kommande 

löneförhöjning vilket också höjer Isabells motivation. Vidare beskriver Isabell vikten av att 

arbetsgivaren ger verkliga och konkreta exempel på att det är möjligt att avancera både i 

arbetsuppgifter och lön. Hon upplever således att hennes motivation stärks av vetskapen om att 

hennes äldre kollegor erbjuds en löneutveckling vilket är i enlighet med Abrudan et al. (2016) 

som argumenterar för att arbetsgivare bör erbjuda äldre medarbetare löneutveckling för att på så 

sätt visa de yngre medarbetarna att det är möjligt i sinom tid.  

 

4.4 Utvecklingsmöjligheter 

Det empiriska materialet visar tydligt på att lön inte är den största faktorn som bidrar till trivsel 

och val av arbetsplats vilket är i enlighet med Siegrist (1996) som menar att belöning också kan 

vara icke monetär och inbegripa till exempel karriärmöjligheter. Tidigare forskning visar även att 

kompetensutveckling har betydelse för val av arbetsplats (Iorgulescu, 2016; Fodor & Jaeckel, 

2018; Csiszárik Kocsír & Garia Fodor, 2018; Ramesh & Vasuki, 2013). Detta utkristalliserar sig i 

intervjuerna där alla respondenter utom en nämner utvecklingsmöjligheter som en av de absolut 

viktigaste faktorerna till varför de stannar kvar hos sin arbetsgivare. Detta exemplifieras i citaten 

nedan: 

 

Att det dels finns den utveckling man eftersöker…när man byter tjänst efter två år. Det ska man 

kunna bli erbjuden inom företaget. Så istället för att byta till en helt annan arbetsgivare kan du 

bara byta arbetsuppgifter, då tror jag man kan behålla personal. (Oscar) 

 

 

För att inte medarbetarna ska söka sig till en annan arbetsplats beskriver Oscar att arbetsgivaren 

bör ta vara på den kompetens och talang som finns inom företaget genom att låta befintliga 

medarbetare utvecklas och växa i sin roll.  

 

Dyhre och Parment (2013) argumenterar för vikten av att arbetsgivararen upplyser medarbetarna 

om att det finns möjlighet att utvecklas och växa inom företaget. Även om viljan att utvecklas ser 
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olika ut från individ till individ är det ändå av betydelse att medarbetarna får kännedom om att 

möjligheten finns (Dyhre & Parment, 2013). Detta är något som påtalas av några respondenter 

där bland annat Oscar berättar att han skulle söka sig vidare till en annan arbetsgivare om han inte 

visste att det fanns möjlighet till att utvecklas. Ytterligare två respondenter förklarar att de 

motiveras av utveckling och att de också skulle byta arbetsplats om de inte erbjöds 

kompetensutveckling. Hertzberg et al. (1993) argumenterar för att möjlighet till att växa i arbetet 

är en motivationsfaktor vilket är i linje med respondenternas skildringar om att utveckling 

motiverar dem i deras arbete.  

 

Det som dessa respondenter vittnar om är att arbetsgivare bör ge medarbetarna möjlighet till 

kompetensutveckling för att få dem att vilja stanna kvar i organisationen. Detta kan exempelvis 

göras genom att antingen erbjuda kompetensutveckling eller en högre position. 

Sammanfattningsvis är dessa utsagor i enlighet Herzberg et al. (1993) och McGregor (2006) som 

alla menar att möjligheten till utveckling är en viktig faktor som ökar motivationen hos 

medarbetarna. 

 

4.5 Förmåner 

Med utgångspunkt från Siegrists (1996) resonemang om att belöning inte behöver inbegripa 

monetära medel visar empirin på att förmåner som friskvårsbidrag, friskvårdtimme och gym 

spelar en viss roll i val av arbetsplats. Några respondenter upplever även att förmåner som 

förenklar vardagen skulle vara av betydelse för att dels vilja söka arbete hos en arbetsgivare men 

dels också för att vilja stanna kvar på en arbetsplats. Natalie berättar att hon önskar en arbetsplats 

mitt i stan men att arbetsgivaren då ska erbjuda en förmån i form av fri parkering medan Oscar 

upplever att fria måltider och möjlighet till att tvätta på arbetet skulle attrahera honom att söka sig 

till en arbetsgivare. Oscar poängterar dock att kärnan för att bli en attraktiv arbetsgivare är trivsel 

och utveckling men att förmåner absolut kan bidra till att han väljer en arbetsgivare framför en 

annan. Vidare upplever Natalie att hennes nuvarande arbetsgivare erbjuder för lågt 

friskvårdbidrag och för låg årsbonus i jämförelse med liknande företag. För att vara i framkant 

och konkurrera på arbetsmarknaden upplever Natalie således att arbetsgivare bör erbjuda samma 

eller högre bidrag/bonus än liknande företag inom samma bransch.  
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4.6 Feedback och beröm 

Enligt Herzberg et al. (1993) är erkännande en faktor som bidar till att öka medarbetares 

motivation. Erkännande inbegriper den feedback som medarbetaren får från chefer men också 

från kollegor. Det kan både vara konstruktiv kritik som syftar till att medarbetaren kan utvecklas 

och förbättra sina arbetsinsatser men det kan också vara beröm för en god arbetsprestation 

(Herzberg et al.,1993). Gemensamt för alla respondenter är att samtliga nio upplever att feedback 

är något som de alla värderar högt. Några respondenter berättar att de önskar konstruktiv kritik av 

både chef och kollegor men även av kunder för att på så sätt få veta vad de kan göra bättre. Detta 

är i enlighet med om Bejtkovskýs (2016) resonemang om att den yngre generationen förväntar 

sig feedback och snabb återkoppling från äldre och mer erfarna medarbetare. En annan 

respondent upplever att feedback är viktigt för att kunna utvecklas i sitt arbete. Hennes berättelse 

är också i korrelation med Herzberg et al. (1993) som menar att feedback fungerar som en 

motivationsfaktor: 

 

….man vill ju höra det som är bra men sen vill man ju även höra vad man kan förbättra, det här 

hade du kunnat tänka på eller göra annorlunda och då blir det ju att man utvecklas och det bidrar 

ju till motivationen, att man har individuella mål. (Paulina) 

 

 

I citatet belyser Paulina vikten av att få vetskap om eventuella förbättringsområden. Det faktum 

att hon ges individuella mål att sträva efter gör också att hon motiveras i sitt arbete.  

 

När det gäller beröm vittnar några av respondenterna om att det är något som får dem att vilja 

prestera ännu bättre. Arvid berättar också att beröm är viktigt för att på så sätt kunna veta vad 

chefer tycker att han gör bra. Att få beröm från chefer medför också att Arvid motiveras till att 

fortsätta prestera vilket kan kopplas till Herzberg et al., (1993) och deras resonemang om att 

beröm är en motivationsfaktor. Vidare berättar Paulina att hon gillar att strukturera upp arbetet 

vilket ibland leder till att hon presterar lite utöver det som förväntas av henne: 

 

För mig är det viktigt med beröm för det får mig att vilja fortsätta. Om jag inte hade fått … beröm 

då tänker jag att varför ska jag ens göra det här som inte ens ingår i mitt arbete. Men om det 

uppmärksammas, då lyfts man ju som människa på något sätt och då blir allt…mycket roligare... 

det gör att jag vill ta mer ansvar för jag brinner ju som ändå för arbetet....(Paulina) 
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Även Paulinas berättelse vittnar om att feedback i alla dess former är en bidragande 

motivationsfaktor till att vilja utvecklas och prestera ännu bättre. Paulina redogör också för att 

beröm medför att hon motiveras till att ta mer ansvar för sitt arbete vilket leder diskussionen 

vidare in på McGregors (2006) resonemang om att chefens syn på medarbetarna har betydelse för 

arbetsprestationen. 

 

4.7 Ansvar och förtroende 

Enligt McGregor (2006) handlar teori X och Y om att individers beteende påverkas av vilken syn 

chefen har på medarbetarna. Om chefen förutsätter att medarbetarna inte vill utföra sina 

arbetsuppgifter och styr arbetet med regler och kontroll resulterar det också i att medarbetarna 

inte känner någon delaktighet eller engagemang för arbetet. Om chefen däremot har en positiv 

syn och ger medarbetarna ansvar och förtroende kommer medarbetarna istället vilja prestera 

utöver vad som förväntas av dem (McGregor, 2006). Detta är något som framkommer i några av 

intervjuerna där bland annat Nicole berättar att den närmsta chefen inte har ett särskilt flexibelt 

förhållningssätt till arbetstider, vilket gör att medarbetarna endast har sin flextid på två timmar 

plus respektive minus att bruka. Det är till exempel inte tillåtet att gå iväg på lunchen för att träna 

eller besöka tandläkare/läkare utan att stämpla in och ut. Samtidigt förväntar sig arbetsgivaren att 

vissa medarbetare ska svara på mejl och telefonsamtal på fritiden under så kallade hektiska 

perioder. Det faktum att chefen vill att arbetsgruppen ska registrera vartenda litet avvik har lett 

till ett missnöje hos medarbetarna som allt mer har tappat lusten till att svara på mejl och 

telefonsamtal efter arbetstid. Nicole berättar: 

 

 ....när det ska hålla på och tjafsas om tid hit och dit så gör det ju att man inte själv orkar ge något 

tillbaka....det handlar ju om att ge och ta, om man inte känner att man får nåt tillbaka så slutar 

man anstränga sig för att göra det där lilla extra. (Nicole) 

 

 

Nicoles berättelse kan tolkas i enlighet med McGregors (2006) argumentation om att regler och 

kontroll medför ett bristande engagemang för arbetet. Det faktum att chefen för Nicoles 

arbetsgrupp inte ger medarbetarna förtroende att själva ta ansvar för att arbetet blir utfört har 

resulterat i att de endast utför det arbete som förväntas av dem, ingenting mer.  
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Vidare vittnar två andra respondenter om det motsatta, det vill säga att ansvar och förtroende gör 

att de känner sig uppskattade. Det faktum att chefen tror på medarbetarna resulterar i en trygghet 

att komma till arbetet men också i att motivationen ökar. Ansvar är också något som Hertzbergs 

et al. (1993) menar fungerar som en motivationsfaktor vilket framkommer av en respondent som 

berättar att hon tidigare inte haft så mycket ansvar i sitt arbete men när hon gavs mer ansvar 

ökade också hennes motivation till att prestera lite utöver vad som förväntades av henne.  

 

På frågan om vad en arbetsgivare ska tänka på för att behålla den yngre generationen ges 

blandade exempel. Natalie argumenterar för vikten av att arbetsgivaren måste ändra sitt sätt att 

tänka när det gäller att alla måste vara på kontoret under en viss tid. Hon upplever således att 

ansvar och förtroende är viktiga faktorer vilket citeras nedan:  

 

Lita på att dom gör sitt jobb, jag tror att många yngre medarbetare uppskattar att få eget ansvar.... 

tänk inte att allas liv utanför jobbet ser likadant ut, utan vissa kanske jobbar bättre på kvällen vissa 

kanske jobbar bättre på helgen. Så ge dom mycket ansvar och frihet….(Natalie) 

 

 

Det Natalie menar med ovan citat är att hon upplever att den yngre generationens medarbetare 

tenderar att ha andra sätt att utföra sina arbetsuppgifter på än de traditionella arbetssätten där det 

förväntas att medarbetarna ska befinna sig på en särskild plats under en viss tid. Hon upplever att 

den yngre generationen motiveras av att själva strukturera upp sitt arbete vilket förutsätter att 

arbetsgivaren måste ge dem det ansvar och frihet som detta kräver. Natalies berättelse stämmer 

väl överens med tidigare forskning där Fischerová och Pubalová (2018) menar att arbetsgivare 

måste inse vikten av att ändra och anpassa sitt arbetssätt till de yngre medarbetarna, annars 

kommer organisationen få problem att attrahera den framtida arbetskraft som är av betydelse för 

organisationens överlevnad.  

 

Sammanfattningsvis är dessa respondenters berättelser i enlighet med Hertzbergs et al. (1993) 

som menar att ansvar resulterar i motivation och McGregors (2006) teori X och Y om att chefens 

förhållningssätt till medarbetarna påverkar arbetsprestationen. 
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4.8 Relationer 

Enligt Herzberg et al. (1993) är relationer till chefer och kollegor en av hygienfaktorerna som 

bidrar till icke vantrivsel. Detta är även i enlighet med Iorgulescu (2016) som menar att den yngre 

generationens medarbetare fäster stor vikt vid att ha en bra relation med närmsta chef och 

arbetskamrater. I sju av nio intervjuer vittnar respondenterna om vikten av att ha en bra relation 

till både närmsta chef och till arbetskamrater. Marcus berättar att han tycker det är viktigt med en 

synlig och anträffbar chef. Det spelar inte så stor roll om kommunikationen sker öga mot öga, via 

mejl eller via telefon, huvudsaken är att kommunikation sker. Han upplever att en chef ska vara 

lätt att få tag på och att medarbetarna inte ska behöva jaga chefen för att få svar på enkla frågor. 

Det är även enligt honom viktigt att chefen inte bara arbetar hemifrån eller på andra platser utan 

att hen faktiskt är synlig på den fysiska arbetsplatsen. Marcus upplever också att en tillgänglig 

chef har lättare att identifiera eventuella problem och konflikter.  

 

Vidare berättar två respondenter att de har en väldigt bra relation dels med närmsta chef dels med 

högsta chefen. Detta medför att de känner sig sedda och uppskattade vilket även resulterar i en 

mer familjär stämning. Arvid förtydligar detta i nedanstående citat: 

 

…där är jag är nu är det fruktansvärt bra chefer som alltid är där och stöttar och hjälper till och får 

en att trivas. Det är en gemenskap, vi är liksom en liten familj där det är mer som att vi är ett gäng 

kompisar…istället för att det är chef och anställda. Man får mycket hjälp ifall man står och grejar 

med något…då går inte alla bara förbi utan dom kommer fram och frågar om man behöver hjälp 

och det är ganska tacksamt. (Arvid) 

 

Arvid menar således att han föredrar en mindre hierarkisk arbetsplats där chefer och anställda 

tillsammans samtalar och löser eventuella problem. Att cheferna själva hjälper till vid eventuella 

problem ses som en mycket god egenskap vilket i sin tur bidrar till att Arvid trivs på sin 

arbetsplats. Detta är i linje med Herzberg et al. (1993) som menar att goda relationer leder till 

icke vantrivsel. 

 

Fortsättningsvis redogör respondenterna för vikten av att ha en bra relation till arbetskamrater. En 

av respondenterna upplever att det skulle ta för mycket energi och gå ut över arbetets kvalité om 

hon inte trivdes med dem hon jobbar med medan en annan respondent berättar att han på förhand 
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skulle försöka skaffa sig information om arbetsgruppen innan han sökte ett jobb. En annan 

respondent uttrycker också vikten av att trivas i arbetsgruppen eftersom själva arbetet inte 

erbjuder särskilt mycket variation. Ytterligare en respondent förklarar att det är viktigt att ha en 

bra relation till arbetskamraterna och att han upplever stor skillnad mellan hans nuvarande och 

tidigare arbete. I sin berättelse beskriver Marcus sin nuvarande relation till arbetskamraterna som 

en aningen otillfredsställande där han upplever att de inte har så mycket gemensamt. Det råder 

visserligen en trevlig stämning på arbetsplatsen men han upplever att det inte finns någon djupare 

relation vilket är viktigt för att han ska må bra och trivas. Vidare jämför han med sin förra 

arbetsplats där han hade en djupare relation till arbetskamraterna och berättar att det gjorde att  

han lättare kunde ta sig igenom en lite sämre arbetsdag. Slutligen berättar Marcus att han planerar 

att byta arbetsplats när en specifik tjänst blir ledig hos sin tidigare arbetsgivare. Som tidigare 

nämnt är dessa berättelser i enlighet med Herzberg et al. (1993) som menar att goda relationer till 

chefer och medarbetare tenderar leda till icke vantrivsel. Detta är även i korrelation med 

McGregor (2006) som argumenterar för att sociala relationer och grupptillhörighet är viktigt för 

arbetsmotivationen.  

 

4.9 Flexibilitet 

Det har blivit allt vanligare med flexibel arbetstid vilket också är en av de faktorer som de yngre 

medarbetarna värderar högt när de väljer arbetsgivare (Fodir & Jaeckel, 2018; Abrudan et al., 

2016; Bejtkovský, 2016; Ivanovska Lidija et al., 2017). Huruvida flexibilitet är något som är 

viktigt skiljs åt bland respondenterna. Vissa har arbeten där arbetsuppgifternas karaktär kräver att 

de utförs på plats och under vissa tider. Det är således inte möjligt för dessa respondenter att 

tillämpa flexibel arbetstid eller arbeta hemifrån vilket också då medför att de inte upplever att 

flexibilitet är en viktig faktor. Dock berättar en av respondenterna att han tror att flexibilitet i 

arbetet är något som i framtiden kommer genomsyra arbetslivet eftersom det blir allt mer en 

livsstil. Arbetet kommer därför bli en del av individen vilket således kräver flexibilitet i var och 

när arbetet utförs. Bland de respondenter som innehar arbeten där det ges möjlighet till att 

tillämpa flexibel arbetstid uttrycker samtliga att det är en viktig del till att de trivs på 

arbetsplatsen. En av dessa respondenter förtydligar detta i nedanstående citat: 
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Allt som har med flexibilitet att göra är viktigt, så länge man gör det man ska...bara en sån enkel 

sak som att man ska kunna gå till tandläkaren mitt på dagen utan att du måste känna att man 

måste ta ledigt för det och då kan man göra det och kanske jobba lite mer sen på nån gång. (Elina) 

 

 

Det Elina beskriver i citatet är att hon föredrar flexibla tider eftersom det underlättar för henne 

om hon behöver uträtta ärenden under dagen. För att sedan ta igen arbetstiden hon missar har hon 

ingenting emot att jobba på andra tider utöver de vanliga kontorstiderna. Hon är således inte 

bunden till att arbeta vissa dagar och tider utan hon bestämmer helt själv vad som passar henne 

för stunden.  

 

Vidare visar studiens resultat på blandade utsagor där respondenter med förtroendearbetstid är 

mer positiva till att blanda arbete med privatliv. De respondenter som har mer styrda arbeten är 

också de respondenter som upplever att det är viktigt med balans mellan arbete och privatliv. 

Många i den yngre generationen har haft föräldrar som gett upp sitt privatliv för arbetet vilket har 

resulterat i motsatt effekt där de istället tycker att det är viktigt att hitta en gräns mellan arbete 

och privatliv (Fodor & Jaeckel, 2018). Detta är något Linus vittnar om när han berättar om en 

närståendes arbetssituation:  

 

....jag tror det är viktigt att kunna lämna jobbet bakom sig, min låtsaspappa är egenföretagare och 

hans telefon ringer ju dygnet runt och ringer någon anställd som har problem så måste han fara 

även om det är lördag morgon...han kan inte lämna jobbet och det tar ju på hälsan…för han är 

trött. Det är ingenting jag strävar efter, jag vill kunna lämna jobbet när jag åker hem….(Linus) 

 

        

Det Linus berättar om i ovan citat kan tolkas som att han finner stor vikt vid att kunna dra en 

gräns mellan arbete och privatliv eftersom han annars tror det kan resultera i ohälsa. Ytterligare 

en respondent upplever en oro över att samhället har kommit att präglas av allt mer stress och 

ohälsa och berättar att hon inte vill arbeta så pass mycket att hon blir utbränd. Hon upplever att 

arbetet inte är allt utan att det även är viktigt att kunna resa och spendera tid med sin familj. 

Vidare berättar hon att införande av sex timmars arbetsdag är något hon skulle föredra. 

 

Ivanovska Lidija et al. (2017) argumenterar för att det inte bara är arbetsgivarens ansvar att skapa 

en hälsosam balans mellan arbete och privatliv utan det är också upp till medarbetaren själv. 
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Detta bekräftas i empirin där Arvid berättar om en period när han lät arbetet gå ut över 

privatlivet. Hans arbete resulterade i en alldeles för hög arbetsbelastning med dessutom alldeles 

för mycket oro vilket gjorde att han tillslut insåg att det inte var hållbart att både arbeta dagtid 

och sedan sitta hemma och arbeta på kvällar och helger. Han lyckades dock skapa en balans 

mellan arbete och privatliv när han kände att han höll på att utveckla ohälsa.   

 

4.10 Delaktighet  

Enligt McGregor (2006) påverkas medarbetarnas arbetsengagemang av huruvida de ges ansvar 

och görs delaktiga i verksamheten. Alla utom en vittnar om betydelsen av att vara delaktig i 

beslut som dels rör arbetsplatsen som helhet, dels i sin egen arbetssituation. Respondenterna 

berättar att delaktighet är en viktig faktor till att de vill stanna var på sin arbetsplats. Några av 

respondenterna upplever även att bristande delaktighet kan leda till att medarbetarna känner sig 

förbisedda vilket i sin tur kan resultera i ett missnöje och besvikelse gentemot arbetsgivaren. 

Vidare berättar Elina att delaktighet i arbetet leder till att hon upplever att arbetsgivaren 

värdesätter hennes åsikter: 

 

Jätteviktigt, det är väl nog för att känna att ett företag tar mig på allvar....jag tycker om att man 

kan bestämma tillsammans…då tror jag att alla som jobbar mot samma mål jobbar lika bra. Får 

man vara med och fatta beslut om vilka arbetsuppdrag man ska ha så gynnar det hela gruppen. 

(Elina) 

 

Om medarbetarna får komma med egna åsikter om beslut angående vilka arbetsuppgifter de ska 

fokusera på upplever Elina således att detta dessutom leder till ett bättre arbetsresultat vilket är i 

linje med McGregors resonemang om att delaktighet skapar engagemang (McGregor, 2006) 

 

4.11 Rykte 

Enligt Dyhre och Parment (2013) handlar en arbetsgivares varumärke om att attrahera, rekrytera 

och behålla rätt medarbetare. För att således vara den arbetsgivare som arbetssökande väljer i 

första hand är det därför viktigt att satsa på Employer Branding (Rampl, 2014). Tidigare 

forskning har även visat att arbetsgivare som investerar i sitt varumärke blir inte bara en attraktiv 

arbetsgivare utan det visar också på ett engagemang och omtanke för sina medarbetare (Wilden, 

Gudergan & Lings, 2010). Med utgångspunkt från detta resonemang visar empirin på vikten av 
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marknadsföring där en av respondenterna upplever att arbetsgivare inte satsar på att visa sig som 

företag och att många till och med inte har en ordentlig hemsida. För att bli attraktiv för den 

yngre generationen upplever således respondenten att arbetsgivaren bör satsa på ett modernt och 

attraktivt varumärke samt medverka vid olika event, vilket också är i enlighet med Dyhre och 

Parment (2013) som menar att det är viktigt att synas som företag. Vidare föreslår respondenten 

att arbetsgivare bör åka ut till universitet och skolor eftersom merparten av studenterna är mellan 

20 och 30 år.   

 

Det har även kommit att bli allt mer betydelsefullt att arbeta för en arbetsgivare som har bra 

värdegrunder och en bra organisationskultur (Abrudan et al., 2016). Den yngre generationens 

medarbetare tenderar dessutom att ta andras åsikter i beaktande huruvida en arbetsplats är bra 

eller ej (Fodor & Jaeckel, 2018; Xie, Bagozzi, & Meland, 2015). Studien visar på ett blandat 

resultat där ryktet inte har så stor betydelse för vissa medan andra respondenter upplever att ett 

gott rykte är viktigt eller delvis viktigt. För de respondenter som ryktet har betydelse eller viss 

betydelse handlar det främst om hur arbetsgivaren behandlar sin personal. Ett rykte angående den 

ekonomiska situationen är inte lika viktigt som ett rykte om att arbetsgivaren behandlar sin 

personal dåligt. Detta är också i enlighet med Dyhre och Parment (2013) som menar att den yngre 

generationen inte finner det attraktivt att arbeta på en arbetsplats där utbrändhet är vanligt 

förekommande. Detta belyses i nedanstående citat: 

 

Det beror på, om man säger att det går ett rykte som säger att dom behandlar sina anställda som 

skit, en sådan sak skulle nog påverka…men om det är någonting man har hört om att deras 

varumärke inte går så bra då kanske jag inte skulle bry mig lika mycket....(Isabell) 

 

 

Gemensamt för de respondenter som tycker att ryktet spelar roll är att de upplever att  

arbetsgivare bör eftersträva en så bra arbetsmiljö som möjligt för att få ett bra rykte. Som tidigare 

nämnt handlar det främst om att lyssna på medarbetarna genom att bjuda in till delaktighet 

gällande arbetsmiljöfrågor och den egna arbetssituationen samt uppmärksamma medarbetarnas 

prestationer.  

 

Ytterligare en respondent tycker att arbetsgivaren bör ta reda på varför medarbetare väljer att 

lämna organisationen för att på så sätt förhindra en stor personalomsättning.  Detta är också i linje 
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med Dyhre och Parment (2013) som menar att avslutningsintervjuer hjälper till att identifiera 

eventuella mönster angående varför de anställda väljer att lämna organisationen. Även Maxwell 

och Knox (2009) argumenterar för att en arbetsgivares varumärke kan stärkas genom att försöka 

identifiera och sedan efterleva de faktorer som de anställda anser vara attraktiva respektive 

mindre attraktiva. Förutom att försöka skapa ett så bra avslut som möjligt visar resultatet även på 

att arbetsgivare bör fundera över hur kravspecifikationen formuleras i samband med 

nyrekrytering. Några av respondenterna upplever att arbetsgivare allt för ofta ställer för höga krav 

när en ny tjänst ska tillsättas. Många arbetsgivare vill ofta att de sökanden ska ha både utbildning 

och flera års erfarenhet vilket respondenterna upplever att det leder till en problematik för 

nyutexaminerade. Det är således svårt att få sitt första jobb eftersom erfarenheten saknas. En 

respondent berättar att denna problematik har lett till att han avstått från att söka vissa tjänster 

som han egentligen vet att han har kompetens för. Detta illustreras i citatet nedan: 

 

....det blir ju ett moment 22…att när man är färdig med utbildningen…då kommer nästa problem 

att man inte den erfarenheten som efterfrågas i tjänsten. Och där tror jag att det är många som 

stöter på problem och har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden…och många gånger kan det vara 

att det inte krävs den erfarenhet som arbetsgivaren efterfrågar men att det är någon slags vanesak 

att efterfråga en sån stor erfarenhet och att många personer faller undan då i rekryteringen....vissa 

gånger när man har avstått från att söka vissa jobb just på grund av det höga kravet på 

erfarenhet....och jag upplever själv att dom uppgifterna skulle jag hantera utan problem.... 

(Marcus) 

 

Marcus upplever således att kraven ibland är onödigt höga och att arbetsgivare borde ta i 

beaktning hur mycket erfarenhet som egentligen krävs istället för att yrka på ett visst antal år av 

ren vana. En rekryteringsannons som ställer rimliga krav resulterar således i att arbetsgivaren blir 

mer attraktiv att söka sig till.  

 

Studiens resultat visar även på att en arbetsgivare bör agera och behandla kunder och personal 

likvärdigt. Ett par respondenter upplever att det inte är acceptabelt att en arbetsgivare behandlar 

kunderna bra men personalen dåligt eller tvärtom. Empirin visar även på vikten av att sköta löner 

och andra utbetalningar korrekt. Några respondenter berättar att de inte skulle vilja arbeta för en 

arbetsgivare som myglar med bokföring eller fakturor till kunder. 
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På frågan om andras åsikter påverkar valet av arbetsgivare upplever alla respondenter som tycker 

att ryktet har betydelse dock att andras åsikter bara påverkar till viss del. Om respondenterna 

tänkt söka arbete hos en arbetsgivare som de sedan hör har dåligt rykte föredrar de att själva 

försöka ta reda på om ryktet är sant eller ej. Det är bara i de fall där närmsta vännerna har en 

negativ åsikt som det kan påverka valet av arbetsgivare. Paulina berättar: 

 

Det beror på vem det är som säger nåt, skulle någon av mina närmaste kompisar komma och som 

jag vet har jobbat där och säga…sök inte där…då hade jag inte sökt. Men sen om nån halvbekant 

eller någon…som man vet inte har koll säger något skulle jag vara typ lite källkritisk, då hade jag 

velat skapa mig en egen uppfattning. (Paulina) 

 

 

Paulina upplever således att ett dåligt rykte till viss del spelar roll beroende på vem hon hör det 

ifrån. I de fall hon bedömer att källan inte har tillräckligt med vetskap om arbetsplatsens situation 

skulle hon göra egna efterforskningar för att bilda sig en egen uppfattning.  

 

Slutligen argumenterar Dyhre och Parment (2013) för att den yngre generationens medarbetare 

vill arbeta för en arbetsgivare som tar socialt ansvar samt miljö- och klimatfrågor på allvar. Några 

av respondenterna bekräftar detta genom sina berättelser om att de inte vill arbeta för en 

arbetsgivare som är inblandad i till exempel barnarbete eller vapentillverkning. Respondenterna 

upplever också att det har betydelse huruvida en arbetsgivare tar miljö- och klimatförändringar i 

beaktning. Precis som Abrudan et al. (2016) menar visar också empirin att en arbetsgivare ska ha 

bra värdegrunder där arbetsgivaren dels bör tänka på etik och moral genom att inte på något sätt 

stödja vare sig barnarbete eller vapentillverkning, dels tänka miljövänligt genom att välja bort 

vissa saker som skadar miljön. Sammanfattningsvis upplever respondenterna att en arbetsgivare 

inte bara får ett bra rykte enbart genom att vara bra på att leverera den egna affärsidén utan ryktet 

påverkas också enligt dem av huruvida organisationen bidrar till en bättre värld.   
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5. DISKUSSION  

I nedanstående avsnitt presenteras och diskuteras det resultat som studien visar på med 

utgångpunkt i det teoretiska ramverket samt uppsatsens syfte och forskningsfrågor. Vidare ges en 

metoddiskussion där en reflektion görs över huruvida den valda metoden varit den bästa. 

Avslutningsvis presenteras förslag till framtida forskning.  

 

5.1 Resultatdiskussion  

Syftet för uppsatsen har varit att undersöka vad som gör en arbetsgivare attraktiv på 

arbetsmarknaden för unga människor födda 1989-1999 (20-30 år). De frågeställningar som har 

legat till grund för undersökningen har varit: 

 

• Vilka specifika faktorer gör att unga människor väljer en arbetsgivare framför en annan? 

• Vilka specifika faktorer gör att unga människor väljer att stanna kvar hos en arbetsgivare? 

 

Studiens resultat visar på elva faktorer som är av betydelse för att en arbetsgivare ska anses vara 

attraktiv för yngre medarbetare. Analysen visar att såväl fysisk som psykosocial arbetsmiljö 

tenderar vara av vikt både för val av arbetsgivare men också för att yngre medarbetare ska stanna 

kvar på arbetsplatsen. Respondenterna fäster stor vikt vid att de har roligt på arbetet och att det 

råder ett öppet klimat där olika tankar och åsikter välkomnas. Att trivas och ha kul på arbetet 

visar sig vara en av de främsta anledningarna till att respondenterna väljer att stanna kvar hos en 

arbetsgivare. Detta är i enlighet med Herzberg et al. (1993) som argumenterar för att rådande 

arbetsförhållanden leder till icke vantrivsel. Vidare visar studien att mångfald är av betydelse för 

arbetsmiljön vilket också är i enlighet med Ivanovska Lidija et al. (2017). En tolkning som kan 

göras baserat på respondenternas berättelser är att arbetsgivare bör fästa vikt vid att anställa 

blandade åldrar och kön eftersom detta kan bidra till oliktänkande och en god stämning på 

arbetsplatsen.  

 

Vikten av arbetsuppgifternas utformning är även något arbetsgivare bör ta i beaktning eftersom 

varierande och roliga arbetsuppgifter är avgörande faktorer som bidrar till att både attrahera och  

behålla personal. Analysen visar att vid de tillfällen uppgifterna är roliga och tillräckligt 
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avancerade uppstår också arbetsmotivation vilket kan tolkas i enlighet med Herzberg et al. (1993) 

som argumenterar för att arbetsuppgifter är en motivationsfaktor.  

 

Vidare visar studien att belöning i form av lön inte har särskilt stor betydelse för varken val av 

arbetsgivare eller till varför respondenterna stannar kvar på arbetsplatsen. Det är bara i de fall då 

lönen skiljer sig åt avsevärt mycket som det påverkar valet av arbetsgivare. Däremot framgår det 

att en framtida löneutveckling hos arbetsgivaren leder till motivation vilket även har betydelse för 

att vilja stanna kvar på arbetsplatsen. En av respondenterna berättar att hon har möjlighet till en 

löneökning baserat på ett poängsystem och individuella mål. Detta resulterar i att hon motiveras 

till att vilja utvecklas i sitt arbete. Även om lön är en hygienfaktor som endast leder till icke 

vantrivsel enligt Herzberg et al. (1993) vittnar respondentens berättelse om att poängsystemet och 

möjligheten till att kunna påverka sin lön leder till ökad motivation. Detta kan tolkas som att 

lönen inte bara är en hygienfaktor som leder till icke vantrivsel utan den har i hennes fall även 

kommit att bli en motivationsfaktor eftersom de individuella målen möjliggör för 

kompetensutveckling och således högre lön. Ytterligare en tolkning kan vara att poängsystemet 

och de individuella målen ger henne motivation till att vilja prestera så bra som möjligt vilket är i 

korrelation med Herzberg et al., (1993) som menar att ett gott arbetsresultat ökar motivationen. 

Studien visar även att den belöning som ges ska motsvara den tid och energi som läggs ner för att 

utföra arbetet. Om medarbetarna upplever att de inte ges tillräckligt med belöning kan detta 

tänkas leda till missnöje och minskad motivation vilket också är i linje med effort-reward 

modellen (Siegrist, 1996). 

 

Av analysen framgår det att utvecklingsmöjligheter är den främsta orsaken till att respondenterna 

väljer en arbetsgivare framför en annan men också att det är den viktigaste faktorn till att de inte 

väljer att söka sig till en annan arbetsplats. Det faktum att kompetensutveckling anses vara 

väldigt mycket viktigare än själva lönen är i korrelation med Siegrists (1996) resonemang om att 

belöning inte alltid behöver vara av monetärt slag. Även förmåner är i linje med Siegrist (1996) 

som menar att pengar inte alltid är den belöning som väger tyngst. Analysen visar att de 

viktigaste förmånerna för både val av arbetsplats men också till att stanna kvar hos en 

arbetsgivare är hälsorelaterade förmåner som friskvårdsbidrag, friskvårdstimme och gym på 

arbetsplatsen. Vidare har även förmåner som förenklar vardagen betydelse för val av arbetsplats. 
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Det faktum att respondenterna har en aningen spridda åsikter om vilka förmåner som är attraktiva 

kan tolkas som att arbetsgivare bör se till den enskilda individen och erbjuda det som är av 

intresse för varje medarbetare. Genom att se till individuella behov skulle således arbetsgivarens 

attraktivitet kunna öka vilket i sin tur skulle leda till en konkurrensfördel gentemot arbetsgivare 

inom samma bransch.  

 

Vikten av feedback och beröm är även något som visar sig ha stor betydelse för samtliga  

respondenter för att vilja stanna kvar på sina respektive arbetsplatser. Respondenterna upplever 

att feedback och beröm inte bara leder till förbättring av arbetsresultat utan också till att de blir 

motiverade till att vilja ta ansvar och prestera lite extra.  Resultatet kan i sin tur tolkas i enlighet 

med Herzberg et al. (1993) som argumenterar för att feedback från både chefer och kollegor är 

viktigt för arbetsmotivationen. Av studien framgår det även att ansvar är en viktig faktor att ta 

hänsyn till för att medarbetare inte ska söka sig vidare till en annan arbetsplats, vilket också är i 

linje med Herzberg et al. (1993) som menar att ansvar leder till motivation och trivsel. Precis som 

med feedback och beröm upplever respondenterna att ansvar och förtroende ökar deras 

motivation i arbetet vilket också resulterar i att de vill prestera utöver vad som krävs. Vid de 

tillfällen som respondenterna inte känner att de ges ansvar och förtroende till att utföra sina 

arbetsuppgifter leder det till att endast utföra det arbete som krävs, ingenting mer.  

 

Vidare visar analysen på att en bra relation till chefen är av orsakerna till att respondenterna 

väljer att stanna kvar på sin arbetsplats. Respondenterna upplever att en bra chef ska vara 

närvarande och tillgänglig för att på så sätt kunna svara på frågor samt fånga upp eventuella 

problem och konflikter. Av analysen framgår det även att respondenterna föredrar en mer 

familjär stämning än en hierarkisk ordning. Gällande relationen till arbetskamraterna visar 

studien att detta är något som är både avgörande i val av arbetsgivare men också av enormt stor 

vikt för att stanna kvar på en arbetsplats. Det faktum att empirin visar på att arbetsrelationer är av 

stor betydelse bekräftas också av Herzberg et al. (1993) som menar att relationer är viktigt för att 

medarbetarna ska känna icke vantrivsel.  

 

För de respondenter som har arbeten där flexibilitet kan tillämpas visar studien på vikten av att 

arbetsgivaren ger medarbetarna förtroende att utföra arbetsuppgifterna på andra tider än de 
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traditionella kontorstiderna och på andra plaster än den fysiska arbetsplatsen. Detta är något som 

en arbetsgivare bör tänka på både när det gäller att attrahera yngre medarbetare men även för att 

få dem att stanna när de väl har tagit anställning. Eftersom resultatet skiljer sig åt när det gäller 

betydelsen av flexibilitet i arbetet kan detta tolkas som att arbetsgivaren bör vara lyhörd inför de 

medarbetare som upplever att det är viktigt att skapa en balans mellan arbete och privatliv. Det är 

således viktigt att arbetsgivaren har förståelse för att vissa föredrar att själva strukturera upp sitt 

arbete medan andra fördrar att arbeta inom mer styrda ramar gällande arbetstider, arbetsmängd 

och vart arbetet ska utföras. Med utgångspunkt från McGregors (2006) resonemang om att 

delaktighet skapar arbetsengagemang visar även studien detta. Analysen visar att delaktighet är 

en viktig faktor till att respondenterna trivs och vill stanna kvar på arbetsplatsen. Att få komma 

med åsikter och förslag gällande arbetsplatsen gör att respondenterna känner att arbetsgivaren tar 

dem på allvar vilket resulterar i motivation och arbetsengagemang.  

 

Fortsättningsvis visar analysen att en arbetsgivare bör tänka på sitt rykte när det gäller den 

rådande arbetsmiljön och hur de anställda mår vilket har betydelse för både val av arbetsplats och 

viljan att stanna kvar hos en arbetsgivare. Resultatet visar även att det är viktigt att vara 

miljömedveten och agera enligt god moral och etik eftersom det motsatta kan leda till att 

medarbetarna lämnar organisationen. För att attrahera yngre medarbetare visar analysen även på 

vikten av marknadsföring där några av respondenterna upplever att en arbetsgivare som har ett 

modernt varumärke har större chans att attrahera den yngre generationen. Det framkommer också 

att en arbetsgivare bör synliggöra sig som företag på olika arbetsmarknadsevent. För att bli en 

attraktiv arbetsgivare och få den yngre generationen att stanna längre än två år bör det även ligga 

i arbetsgivarens intresse att identifiera orsakerna till varför medarbetare väljer att lämna 

organisationen. Det är även av relevans att redan vid rekryteringen fundera över vad som 

egentligen krävs för den aktuella tjänsten eftersom resultatet visar att respondenterna upplever att 

arbetsgivare ställer alldeles för höga krav gällande arbetslivserfarenhet. Eftersom den yngre 

generationen inte hunnit skaffa sig allt för lång erfarenhet efter avslutade studier kan detta 

resultera i att kompetenta sökanden faller bort redan i annonseringen av tjänsten.  

 

Av analysen framträder elva viktiga faktorer som är av betydelse för en arbetsgivare som vill 

attrahera och behålla yngre medarbetare. Dock visar studien också på betydelsen av att se till den 
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enskilda individen vilket också är i linje med Bejtkovskýs (2016) resonemang. Alla är olika och 

genom att identifiera individuella behov ges bäst förutsättningar till att dels locka rätt 

medarbetare, dels få dem att stanna.  

 

Vad bör då en arbetsgivare som vill attrahera och behålla den yngre generationen tänka på? 

Sammanfattningsvis handlar det främst om att försöka skapa en så god arbetsmiljö som möjligt. 

Det är av största vikt att arbetsgivare satsar tid och resurser på trivsel och bjuder in till delaktighet 

i frågor som rör både arbetsplatsen i stort men också i det egna arbetet. Det är viktigt att vara 

lyhörd och intressera sig för medarbetarna samt komma med feedback och beröm. Vidare är det 

även betydelsefullt att arbeta för att skapa goda relationer där chefer bör tänka på att vara 

tillgängliga och synliga för medarbetarna. Fortsättningsvis bör en arbetsgivare erbjuda roliga och 

varierande arbetsuppgifter samt ge medarbetarna ansvar och lita på att de gör sitt jobb. I de 

arbeten där arbetsgivaren har möjlighet att erbjuda flexibilitet bör arbetsgivaren låta 

medarbetarna själva strukturera upp sitt arbete genom flexibla arbetstider och var arbetet ska 

utföras. Det allra viktigaste handlar dock om att ta vara på befintlig kompetens och visa att 

företaget är villigt att satsa på medarbetarna genom att erbjuda utveckling i lön men framförallt i 

arbetet. Medarbetare som ges möjlighet till att utvecklas och växa i sitt arbete kommer således 

inte ha något behov av att söka sig vidare till en annan arbetsgivare. Det är även av relevans att 

tänka på organisationens rykte, främst gällande arbetsmiljö. Vidare bör en arbetsgivare formulera 

rimliga kompetenskrav vid rekryteringar för att förhindra att kompetenta sökanden faller bort. 

Sist men inte minst handlar det om att se till den enskilda individen. Det handlar således om att 

utgå ifrån att varje person är unik med olika förutsättningar och behov. Om arbetsgivare utgår 

från den enskilda individen och dessutom tar ovanstående elva faktorer i beaktning ges goda 

förutsättningar för att bli en attraktiv arbetsgivare för den yngre generationens medarbetare. 

 

5.2 Metoddiskussion  

Valet att utföra en kvalitativ studie ansågs vara bäst lämpad på grund av den djupare förståelsen 

som nås genom semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011). Dock fanns en medvetenhet om att 

resultatet endast avsåg att omfatta upplevelser från ett få antal individer och att det inte kunde gå 

att generaliseras till en större population. I ett tidigt skede av uppsatsprocessen fanns tankar på att 

komplettera intervjuerna med en eller två fokusgrupper. Detta för att en gruppintervju av det 
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slaget kan öppna upp för diskussioner där deltagarna reflekterar över tankar som de vid en 

individuell intervju inte hade reflekterat över (Bryman, 2011). Efter ett noga övervägande med 

kursansvarig valdes fokusgrupper bort där en av anledningarna var den tidsbrist som rådde för 

uppsatsskrivandet. Det hade således varit svårt att hinna med att både koordinera intervjuträffarna 

och transkribera materialet. På grund av en bred spridning bland respondenternas arbets- och 

livssituationer hade det även varit svårt att samla tillräckligt många respondenter vid en och 

samma tidpunkt. Valet att endast förhålla sig till enskilda intervjuer ter sig i efterhand som den 

bästa metoden eftersom vissa respondenter var mer nervösa än andra och vissa hade lättare att 

uttrycka sig än andra. En fokusgrupp skulle därför kunnat fungera hämmande för de respondenter 

som kände sig minde bekväma. Valet att genomföra två stycken telefonintervjuer gjordes på 

grund av att respondenterna fick förhinder i sista stund. Om det hade funnits mer tid till 

genomförandet av studien hade vanliga intervjuer varit att föredra eftersom dålig ljudkvalité och 

svårigheter att läsa av kroppsspråket tenderade att påverka dialogen mellan respondent och 

intervjuare. Detta kan i sin tur ha kommit att påverka resultatet eftersom det stundvis ledde till att 

respondenterna blev avbrutna. 

 

Trots att studiens resultat inte kan generaliseras på en större population kan resultatet fungera 

som en vägledning för arbetsgivare som dels vill stärka sitt varumärke, dels bli attraktiv för den 

yngre generationens medarbetare.  

 

5.3 Förslag till framtida forskning 

Då studien vänder sig till individer i åldrarna 20-30 år kan det vara relevant att studera samma 

personer om tio år. Detta främst för att ta reda på om det är samma faktorer som är av relevans i 

ett senare skede i livet. Är det bara ålder som påverkar att individerna värderar vissa faktorer mer 

än andra eller kan till exempel livssituation tänkas påverka vad som är av vikt för att stanna kvar 

på en arbetsplats? Ett alternativ skulle även vara att göra en jämförande studie mellan äldre och 

yngre medarbetare för att se om det redan där går att utskilja olika faktorer som är av vikt för vad 

som anses vara en attraktiv arbetsgivare. Vidare hade det varit intressant att studera individer 

inom en och samma bransch för att ta reda på om yrkestillhörighet har någon betydelse för vilka 

framträdande faktorer som gör en arbetsgivare attraktiv. Enligt Bengtsson och Berglund (2017) 

har unga arbetstagare ofta osäkra anställningsvillkor med tillfälliga anställningar. Eftersom denna 



S0055A   Kandidatuppsats   Ann-Sofie Ekman 

 

 45 

studie inte fokuserar på vilken typ av anställning respondenterna har, hade det även varit 

intressant att göra en jämförande studie mellan unga individer som har en fast anställning och de 

som har en tillfällig anställning. Detta framförallt för att undersöka om det verkligen är 

respondenternas ålder som gör att de har en viss uppfattning om vad som är en attraktiv 

arbetsplats, eller om det är rådande anställningsvillkor som påverkar individernas åsikter gällande 

vad som anses vara en attraktiv arbetsgivare.  
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Bilaga 1 
 

INTERVJUGUIDE  

 

• Tacka för att du får intervjua personen 

             Redogör kort för studiens syfte:  

             Syftet med studien är att undersöka vad som gör en arbetsgivare attraktiv på 

             arbetsmarknaden för unga människor födda 1999-1989 (20-30 år).  

             -Vilka specifika faktorer gör att unga människor väljer en arbetsgivare framför en annan? 

             -Vilka specifika faktorer gör att unga människor väljer att  stanna kvar hos en 

              arbetsgivare? 

• Frivillig medverkan: Deltagandet i intervjun är frivilligt med rättigheter att närsomhelst 

avbryta. 

• Hantering av material: Allt material från intervjun kommer att behandlas anonymt och 

materialet kommer att vara oåtkomligt för obehöriga. Materialet från intervjun kommer 

endast användas till c-uppsatsen. 

• Fråga om det är okej att spela in intervjun. 

• Erbjud informanten att få ta del av den färdigställda uppsatsen. 

 

INLEDNING  

 

Hur gammal är du? 

 

Vad jobbar du med nu? 

 

Hur många års arbetslivserfarenhet har du? 

 

Vilka typer av arbeten har du haft? (bransch/yrke) 

 

 

MOTIVATION 

 

Vad gör att du trivs och tycker att det är kul att gå till jobbet? 

 

Vad gör att du motiveras till att utföra dina arbetsuppgifter?  
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Berätta om hur du tänker kring lön?  

 

Finns det andra förmåner (icke monetära) förutom lön som du tycker är viktiga? 

 

Berätta om hur du ser på vikten av utvecklingsmöjligheter?  

  Varför är det viktigt/inte viktigt? 

 

Berätta om hur viktigt det är det att du får vara delaktig i beslut som rör arbetsplatsen?  

  Varför? Varför inte? 

 

Berätta om hur viktigt det är det att du får vara delaktig i beslut som rör din egen arbetssituation? 

(arbetsuppgifter) 

  Varför? Varför inte? 

 

Berätta om hur du ser på vikten av feedback och återkoppling?  

 

Berätta om hur du tänker kring relationen till närmsta chef? 

 

Berätta om hur du tänker kring relationen till kollegor och arbetsgruppen? 

 

Tänk på en arbetsplats/arbetsgivare som du inte trivdes särskilt bra hos, vad var det med det 

jobbet/arbetsgivaren som du inte trivdes med? 

 

Hur viktigt är det med ansvar och förtroende? 

 

Berätta om hur du ser på vikten av fysisk och psykosocial arbetsmiljö? 

 

 

 

BALANS MELLAN ARBETE OCH FRITID  

 

Hur viktigt är flexibla arbetstider?  

  Varför är det viktigt/inte viktigt? 

 

Hur viktigt är det med flexibilitet i utförandet av arbetsuppgifter?  

  Varför är det viktigt/inte viktigt? 

 

Hur viktigt är det att kunna själv bestämma vart arbetet ska utföras? 

  Varför är det viktigt/inte viktigt? 
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Hur viktigt är det med balans mellan arbete och fritid?  

  Motivera 

 

 

EMPLOYER BRANDING 

 

Vad är viktigast för dig när du söker jobb? 

 

Hur viktigt tycker du att det är att arbeta för ett företag som har ett bra rykte?  

  Varför är det viktigt/inte viktigt? 

 

Vad tror du att man som arbetsgivare ska göra för att få bra rykte? 

 

Hur mycket spelar andras åsikter in i valet av arbetsplats? 

 

Hur ser din drömarbetsgivare ut? 

 

 

ÖVRIGT 

 

Vilka egenskaper tror du unga medarbetare har som är till deras fördel i arbetslivet? 

 

Vilka förväntningar har du på arbetslivet? 

 

Vilka utmaningar kan du se med arbetslivet idag? 

 

Om du fick ge ett tips till arbetsgivare som vill attrahera och behålla unga medarbetare vad skulle 

det så vara? 

 

Tycker du att det finns något som jag missat att fråga om som handlar om att bli en attraktiv 

arbetsgivare för yngre medarbetare?  

 

 


