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Handledare: Anders Hytter 

Titel: Retention: Varför stanna när möjligheterna är oändliga?  

Problemdiskussion: Hög personalomsättning är idag ett problem och företag står inför allt 

större utmaningar när det kommer till att hålla kvar anställda inom organisationen, så kallat 

empoloyee retention. Detta begrepp blir allt mer välkänt och teori menar att allt fler 

organisationer inser att de måste lägga större fokus på retention som ett av deras affärskritiska 

mål för att vara fortsatt konkurrenskraftiga. Det är viktigt att organisationer förstår individers 

olika behov och de faktorer som gör dem tillfredsställda inom yrkeslivet. De personer som 

varit i fokus under studiens gång var personer födda under 80- och 90-talet, de som kallas 

generation Y.   

Syfte: Syftet med denna studie var att generera en informationsbroschyr som vi erbjudit våra 

studieobjekt på SEB och Swedbank i Växjö. Det som undersöktes i denna studie var: Hur bör 

cheferna på, SEBs och Swedbanks lokala bankkontor i Växjö, agera för att hålla kvar 

anställda inom generation Y? 

Metod: Denna studie gjordes genom kvalitativa undersökningar och genom ett abduktivt 

synsätt. Målet med vår studie var att skapa förståelse för vad som gör att de anställda väljer att 

stanna på en arbetsplats, samt att skapa förståelse över hur arbetsgivare agerar för att hålla 

kvar anställda på arbetsplatsen. Således föll det sig naturligt att välja en hermeneutisk syn på 

vad som klassificeras som godtagbar kunskap. Teori har samlats in genom aktuell, relevant 

samt tillförlitlig litteratur och tidigare gjorda studier. Empiri har samlats in under individuella 

semi-strukturerade intervjuer med chefer, anställda inom generation Y och anställda inom 

generation Y som valt att sluta.  

Resultat, slutsatser: Under studiens gång har vi kommit fram till att de förmåner som 

anställda inom generation Y uppskattar mest är utvecklingsmöjligheter och variation i 

arbetsuppgifter. Jobb tillfredställelse är viktigt för de anställda och faktorer såsom öppen 

dialog med chefen samt friheten att själv kunna styra över dina arbetsuppgifter och arbetstider 

är även delar som högt värderas av anställda inom generation Y.  
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Abstract 

Bachelor thesis, Degree of master in Science and Economics, School of Business and 

Economics at Linnaeus University, Management, 2FE01E, Spring Semester 2013 

Author: Johanna Björklund, Sarah Gustafsson and Sofia Nicklasson 

Mentor: Anders Hytter 

Title: Retention: Why stay when your options are unlimited?  

Background: Employee turnover is a problem today, and companies face increasing 

challenges when it comes to retain employees within the organization, so called employee 

retention. This is a present concept and theory holds that more organizations realize that they 

need to put more focus on retention as one of their business goals to remain competitive. It’s 

important that organizations understand individuals' different needs and the factors that make 

them satisfied in their professional life. The people who have been in focus during the study 

were people born in the 80- and 90's, they are called Generation Y. 

Purpose: The purpose of this study was to generate a guide that we offered the objects of 

study at SEB and Swedbank in Växjö, by answering the question: How should managers of 

human resource, at SEB and Swedbank's local offices in Växjö, act to retain employers within 

the generation Y? 

Method: This study was made from quality studies through an abductive approach. The 

aim of our study was to create an understanding of what factors that makes the employees 

choose to stay within the workplace, and to create an understanding of how the employer acts 

to retain employees within the workplace. Therefore was it natural to choose a hermeneutic 

view of what’s classified as acceptable knowledge. Theory has been collected through present, 

relevant and reliable literature and previous studies. Empirical data gathered during individual 

semi-structured interviews with managers, employees within Generation Y and Generation Y 

employees who chose to quit their bank employment. 

Results, Conclusions: During the study, our conclusion was that the benefits, employees 

within Generation Y, appreciate most is the development potential and variety of tasks. Job 

satisfaction is an important for the employees and factors such as open dialogue with the 

manager and the freedom to control over your duties and working hours are also parts that are 

highly valued by employees of Generation Y. 
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1 Inledning 

I det inledande kapitlet kan det läsas om bakgrunden till denna studie, samt varför vi som 

författare ansåg att ämnet var intressant och relevant. Det kommer beskrivas vad retention 

innebär samt varför vi valt att fokusera på Generation Y och vilka de är. Bakgrunden kommer 

att vara ett underlag till den kommande problemdiskussionen som sedan mynnar ut i ett syfte 

och problemformulering.  

1.1 Bakgrund 

”För tjugo år sedan kunde arbetsgivarna attrahera rätt kompetens med ”hårda” faktorer som 

en bra lön och attraktiva förmåner. Dagens 20–30-åringar betraktar dessa faktorer som 

självklarheter och söker sig i stället till arbetsgivare vars värderingar de delar.” skriver 

Annika Wihlborg (Finansliv, i.d.). Vad som håller kvar  anställda i en organisation har 

förändrats under åren och ett aktuellt ämne idag är det engelska begreppet retention. Retention 

betyder ordagrant kvarhållsamhet och är vad vår studie kommer behandla. Vad gör 

arbetsgivare för att hålla kvar personal inom företaget? För att specificera undersökningen 

ytterligare kommer personer inom den omtalade och aktuella generation Y undersökas. I vår 

studie har vi valt att begränsa generation Y till personer födda under 80-och 90-talet. Vi ska 

undersöka vad arbetsgivaren gör för att behålla den yngre generationen (generation Y), och 

vad de förväntar sig av arbetsgivaren för att välja att stanna kvar på företaget. Undersökningen 

kommer behandla vad arbetsgivare har att erbjuda för förmåner till de anställda samt jämföra 

vad de anställda inom generation Y ser som förmåner till sin anställning.  

1.1.1 Begrepp 

Generation Y: Personer födda under 80-och 90-talet 

Retention: Kvarhållsamhet, vad gör arbetsgivaren för att hålla kvar de anställda 

1.2 Problemdiskussion 

Employee retention innebär kvarhållsamhet av anställda och det är ett antal policys och praxis 

över vad arbetsgivare gör för att hålla kvar anställda inom organisationen. ”Ett företag som 

arbetar aktivt med retention, är ett företag som strävar efter att behålla sina anställda lite 

längre än vanligt” (Andersson & Dorsch, i.d., http://ando.se/retention). De fortsätter genom att 

beskriva att ordet retention är ett samlingsord över de åtgärder som organisationen åtar sig för 
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att behålla nyckelpersoner inom företaget. (Andersson & Dorsch, i.d.). När en anställd lämnar 

sin arbetsplats stannar en arbetsprocess upp. Det tar tid när en fullt utbildad medarbetare 

lämnar och arbetsgivaren måste finna en ny anställd att utbilda och en hög personalomsättning 

är kostsamt. (Kinding & Gotthardson, 2008, Orkan, 1972). Anställda väljer att säga upp sig 

och ett argument är att de lämnar i frustration över sin chef eller sina medarbetare. I andra fall 

kan det gälla att lönen är för låg, låga tillväxtmöjligheter eller att motivationen är låg och de 

anställda tvingar sig själva till förändring. (Arthur, 2001). Ledningen måste finna sätt att 

behålla dem anställda inom organisationen genom att säkerställa att dem är nöjda med sina 

roller och ansvarsområden. Även att arbetet erbjuder nya utmaningar och nya lärdomar varje 

dag, är en essentiellt inom retention. Den enskilt viktigaste punkten när det kommer till att 

attrahera, utveckla och behålla anställda är att människor generellt behöver känna sig 

värdefulla och att det arbete de utför är betydelsefullt (Talangscouten, i.d, Arthur 2001).  

 

Delvis har vi undersökt orsaker till varför generation Y väljer att stanna kvar på sin anställning 

en längre tid eller inte. ”Vare sig du vill det eller inte, har tiden satt sina spår i din karaktär 

och du har vissa gemensamma drag med dem som är födda under samma tid” (Bergqvist, 

2009, s. 10). Hur du beter dig, pratar eller hanterar en specifik situation kan bero på när du är 

född. (Bergqvist 2009, Parment 2008) Därför bör ett generationsanpassat ledarskap införas i 

organisationerna (Phil, 2011). 

 

Inom banksektorn finns det flertalet arbetsuppgifter, positioner och nivåer, liksom inom alla 

branscher. De förutfattade meningar vi hade om banksektorn var dels att arbetsuppgifterna 

inom denna bransch inte skiljer sig så mycket åt företag emellan. Förkunskaper och utbildning 

är liknande samt att lönen är ungefär densamma. En annan anledning till detta val, var för att 

incitamentet att byta till en annan organisation, inte skulle vara svårt att genomföra. Vi ville ha 

en bransch där det är lätt för arbetstagaren att byta jobb, så att fokus på retention blir en viktig 

del för arbetsgivare. På dessa grunder valde vi att rikta in oss på banksektorn, och våra val föll 

då på SEB och Swedbank. Det vi fastnade för i detta område var att se vilka förmåner som får 

en anställd att stanna kvar på företaget en längre tid. Syftet med denna studie var att generera 

en informationsbroschyr som vi tillhandahöll våra studieobjekt på SEB och Swedbank i 

Växjö.  
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Då hög personalomsättning idag är ett problem ville vi studera hur företag motarbetar det och 

vad de gör för att attrahera anställda. Denna informationsbroschyr är grundad på insamlad 

teori och empiri hämtad från chefer, anställda inom generation Y samt personer som valt att 

avgå från sin banktjänst. En av dessa individer har arbetat på ett av våra studieobjekt medan 

den andra har arbetat på en helt annan bank. Detta för att få en bredd i studien och därmed se 

retention från olika perspektiv.  

 

Idag är det allt fler unga som ser det som en självklarhet att vidareutbilda sig. Detta gör att 

arbetsstyrkan värderas högre och arbetsgivaren får jobba hårt för att hålla kvar de anställda för 

att hålla nere personalomsättningskostnaderna. (Kinding & Gotthardson, 2008, Orkan, 1972). I 

och med att fler väljer att utbilda sig blir det generellt högre krav, arbetstagarna ställer högre 

krav på sina arbetsgivare och vice versa. Utbudet av organisationer har ökat genom åren 

(Statistiska centrabyrån, 2013), således behöver arbetsgivaren erbjuda mer än lön för att hålla 

kvar anställda inom organisationen. Är det en anställd som kanske till och med blir lockad till 

ett annat företag, vilka faktorer är det då som avgör att arbetstagaren väljer att stannar kvar 

eller lämna? Är det ersättning eller andra faktorer som spelar roll?  

 

Generation Y är en generation som inte fokuserar enbart på en god lön, de behöver ett 

mervärde i sin anställning. Detta är en generation som kommer ur gott välstånd vilket gör att 

de ser detta som en självklarhet och värdesätter hellre andra saker som kan ge dem ett 

mervärde. (Parment, 2009). Detta är ett problem när det kommer till ombytlighet, då anställda 

är svåra att hålla kvar inom företaget. En komplikation vi ser redan nu är det subjektiva och 

personliga. Att det som en person anser vara en förmån inte alls är en förmån för en annan 

person, utan en självklarhet för denne. Det är något vi måste ta hänsyn till i vår studie.  

1.2.1 Syfte 

Vårt syfte är att generera en informationsbroschyr till studieobjekten, SEB och Swedbank. 

Denna informationsbroschyr kommer innehålla riktlinjer för vilka förmåner som generation Y 

värderar och vilka får dem att stanna på arbetsplatsen under en längre tid. 

1.2.2 Problemformulering  

Hur bör cheferna på, SEBs och Swedbanks lokala bankkontor i Växjö, agera för att hålla kvar 

anställda inom generation Y? 
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1.2.3 Avgränsningar 

För att vår studie inte skulle bli för omfattande genomförde vi som författare vissa 

avgränsningar. Den första avgränsningen vi valde att genomföra var geografisk, genom att 

studera företag belägna i Växjö. Vi valde att göra denna avgränsning då finansiering och tid 

var begränsande faktorer vilket motverkade en alltför stor och komplex studie. Vidare 

avgränsningar som gjordes var val av bransch. Vi som författare ämnade studera två 

organisationer inom samma bransch, dessa organisationer skulle vidare ha liknande 

arbetsuppgifter för de anställda. Slutligen var incitamentet att byta, till en konkurrent, en viktig 

faktor då fokus på retention skulle vara essentiellt för arbetsgivaren. Således föll vårt val av 

studieobjekt på två bankkontor belägna i Växjö, närmare bestämt SEB och Swedbank. För att 

uppfylla vårt syfte valde vi att avgränsa oss ytterligare, genom att studera anställda inom 

generation Y deras personalchefer samt två före detta bankanställda inom generation Y. 

 

Att endast titta på två företag inom samma bransch kan ge oss väldigt ensidiga svar, men detta 

är något vi var medvetna om vid valet av organisationer. Då generation Y inte är någon stor 

grupp på arbetsmarknaden idag valde vi att studera två organisationer inom samma bransch 

för att få ett bredare underlag bland representanter inom generation Y. Vi ämnade inte jämföra 

organisationerna då vårt fokus inte låg på att studera likheter och skillnader dem emellan. Vi 

var medvetna att förutsättningarna för karriärmässig utveckling är olika mellan stora och 

mindre städer. Därför tyckte vi att det var mer intressant att studera en mindre stad där 

incitamentet att flytta till större stad är kraftigare. Vi trodde att cheferna säkerligen får arbeta 

hårdare med retention på mindre stad och därför valde vi att avgränsa oss till Växjö. Vilka 

förmåner är avgörande faktorer till att de anställda skulle stanna på det lokala kontoret?  

 

Vi har valt att begränsa denna studie till generation Y delvis utav personliga erfarenheter och 

intressen. En annan anledning till att vi valt generation Y är att vi själva ingår i den och fann 

det därmed intressant att studera denna djupare. Denna generation är stor och den närmaste 

framtidens arbetstagare.  
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2 Metod 

I detta kapitel kommer forskningsdesign och val av metod för materialinsamling illustreras 

och motiveras. Det kommer även presenteras en kort beskrivning av de intervjuade företagen. 

2.1 Vetenskapliga ställningstaganden 

Under vår studie har vi som författare tagit emot stora mängder kunskap. Innan vår studie tog 

form gjorde vi ett antal val angående hur vi skulle genomföra vår studie. Vi tog ställning till 

vad vi tyckte ansågs som godtagbar kunskap, det finns två synsätt gällande epistemologi – 

läran om kunskap; positivism och hermeneutik. Hur har vi som författare studerat den sociala 

verkligheten? Enligt positivismen bör de tillvägagångssätt som används inom 

naturvetenskapen användas vid en studie. De fenomen som kan betraktas via våra sinnen är de 

fenomen som kan klassas som kunskap, enligt positivismen. (Bryman & Bell, 2005, Watt 

Boolsen, 2007).  De fakta, som genereras av dessa kunskaper, ska kunna mätas eller vägas för 

att anses vara intressanta. (Bryman & Bell, 2005). Det andra synsättet, hermeneutik, även 

kallat tolkningsperspektivet, innebär att forskaren tar en subjektiv roll vid en studie. (Bryman 

& Bell, 2005, Holme & Solvang, 1986). Det grundar sig på synen att människor som 

studieobjekt skiljer sig från naturvetenskapens studieobjekt. En positivistisk syn förklarar en 

människas beteende medan en hermeneutisk syn förstår en människas beteende. (Bryman & 

Bell, 2005, Watt Boolsen, 2007). En forskare med en hermeneutisk syn vill förstå sig på den 

sociala verkligheten precis så som de deltagare som studeras ser och upplever den. (Bryman & 

Bell, 2005, Holme & Solvang, 1986, Watt Boolsen, 2007). För forskaren gäller det att göra ett 

val bland dessa två synsätt då dessa styr hur forskningen kommer att te sig längre fram.  

 

Vi är väl medvetna att vi, under studiens gång, befann oss i gränslandet mellan ett positivistisk 

och ett hermeneutisk synsätt. Att vi samlade in teori först, som sedan fick vara utgångspunkten 

i vår empiri tyder på ett positivistisk synsätt. Samtidigt ämnade vi att generera de skillnaderna 

som förelåg mellan teori och empiri, till ny teori för de specifika studieobjekten. Vi ville under 

insamlingens gång även få respondenternas egna åsikter och paradigm, för att vi sedan skulle 

kunna tolka och förstå deras syn på den sociala verkligheten. Överlag antog vi en 

hermeneutisk syn på studien under arbetets gång.  
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Målet med vår studie var att skapa förståelse för vad som gör att de anställda väljer att stanna 

på en arbetsplats, samt att skapa förståelse över hur en arbetsgivare bör agerar för att hålla 

kvar anställda på arbetsplatsen. Således föll det sig naturligt att välja en hermeneutisk syn på 

vad som klassificeras som godtagbar kunskap. Vi ville studera människor och förstå deras 

beteende, varför de gör som de gör och agerar på olika sätt i diverse situationer. Vi tycker inte 

att positivismen ämnade sig lämplig då mätning inte var essentiellt för oss. Samtidigt tyckte vi 

inte att naturvetenskapens lagar går att applicera på människor då dessa är sociala fenomen. 

 

Som forskare måste ställningstaganden tas om hur denne ser på världen och vad som faktiskt 

existerar, det innebär fysiska ting men också abstrakta ting som idéer och teorier. Ontologi – 

”vad som finns” rör ställningstaganden om de sociala entiternas beskaffenhet. Det finns två 

olika ståndpunkter inom ontologin; objektivism och konstruktionism. Objektivism utgår från att 

människa och värld är skilda från varandra samt att sociala företeelser är oberoende av sociala 

aktörer. Exempelvis, att ett företag har sina egna regler och påverkas inte utav samhällets 

regler och riktlinjer. Konstruktionism bygger på en motsatt idé, att människa och värld är 

sammanflätade och påverkar varandra. Sociala företeelser och deras mening är något som 

sociala aktörer kontinuerligt påverkas av.  (Bryman & Bell, 2005). 

 

Vårt ontologiska ställningstagande grundade sig på att vi som författare hade uppfattningen att 

människor påverkas av samhället och omvärlden. Vi ansåg att människor är olika och att de 

har formats till de individer de är idag genom en rad olika faktorer. Då de deltagare vi har 

studerat i vår studie tillhör gruppen; generation Y, hade vi som författare föreställningen att 

individer inom denna generation skiljer sig på vissa punkter gentemot andra generationer. 

Dessa har enligt oss påverkats av sin omvärld under såväl barndom som resterande delar av 

sitt liv. Följaktligen blev vårt ontologiska val konstruktionism. 

2.2 Forskningsansats 

Förhållandet mellan teori och empiri kan ses på tre sätt; deduktivt, induktivt eller abduktivt. 

Deduktion är det vanligaste synsättet på sambandet mellan teori och empiri och förknippas 

vanligen med positivism. Detta synsätt innebär att forskaren utifrån de kunskaper han eller hon 

redan har, eller har fått genom teori, deducerar till en eller flera hypoteser. Dessa hypoteser 

ska sedan prövas med en empirisk granskning. (Bryman & Bell, 2005, Holme & Solvang, 

1986, Johansson Lindfors 1993, Watt Boolsen, 2007).  
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Induktion är det andra synsättet som vanligen förknippas med hermeneutik, sambandet mellan 

teori och empiri är här omvänt. Teorin är således resultatet av forskningen, processen ser ut 

som så att forskaren gör vissa observationer för att sedan generera teori och hypotes. 

Skillnaden mellan dessa synsätt är följaktligen att deduktion prövar teorier och induktion 

genererar teori. (Bryman & Bell, 2005, Holme & Solvang, 1986, Johansson Lindfors, 1993).  

Vilket synsätt forskaren väljer att använda påverkar hur de framtida slutsatserna kommer att se 

ut. (Bryman & Bell, 2005).  

 

Det tredje sättet, abduktion, står mellan de två föregående synsätten och influeras av dem 

båda. Det är ofta svårt som forskare att arbeta helt induktivt eller deduktiv. Att istället välja ett 

abduktivt synsätt kan fortfarande ta olika form beroende på om forskaren har en hermeneutisk 

syn eller positivistisk syn. Forskare med hermeneutisk syn kan ha svårt att helt bortse från 

redan existerande teorier. Därför kan ett abduktivt synsätt vara aktuellt då insamling av teori 

sker först, för att sedan gå vidare att samla in empiri för att i slutledningen generera teori. För 

en forskare med positivistisk syn skulle denna ordning vara omvänd. (Johansson Lindfors, 

1993, Patel & Davidsson, 2003).  

 

Vi valde ett abduktivt synsätt då vi som författare hade som mål att generera en guide till 

studieobjekten med riktlinjer för hur de ska gå till väga för att hålla kvar sina anställda på 

arbetsplatsen. Samtidigt så var ingen av oss tillräckligt insatt i ämnet retention och generation 

Y, och detta krävde därför att vi som författare gjorde viss forskning inom detta område innan 

vi samlade in den empiri som genererade vår broschyr. Vi var medvetna om att detta beslut 

kunde påverka oss som författare och ge oss förutfattade meningar om områdena, det var 

väsentligt att ha bakgrundsfakta innan vi valde att samla in vår empiri. Vi tog således en form 

av medelväg mellan de två vanligaste synsätten deduktion och induktion för att på bästa sätt 

utföra vår studie. 

2.3 Forskningsmetod 

De två vanligaste forskningsmetoderna inom samhällsvetenskapen är kvantitativ och kvalitativ 

forskning (Bryan & Bell, 2005, Holme & Solvang, 1986). Vi valde att använda oss av den 

kvalitativa metoden då den stämde överens med de val som gjorts i vår forskningsanasats, 

samt de ställningstaganden som tagits. Dessa två metoder för forskning skiljer sig åt och den 

mest framträdande skillnaden är att den kvalitativa metoden använder sig i större utsträckning 

av ord än siffror, till skillnad från den kvantitativa metoden (Bryman & Bell, 2005, Holme & 
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Solvang, 1986). Det finns ytterligare tre skillnader som också låg tillgrund för vårt val av 

forskningsmetod, kvalitativ forskning uppvisar: 

- ett induktivt synsätt mellan teori och empiri – teori genereras på underlag av empiri. 

- tolkningsinriktad epistemologisk ståndpunkt – förståelse av den sociala verkligheten 

och hur deltagarna tolkar denna verklighet. 

- konstruktionistisk ontologisk ståndpunkt – människa och värld är sammanflätade och 

påverkar varandra. 

Den kvantitativa metoden uppvisar de motsatser som finns till dessa faktorer. (Bryman & Bell, 

2005). Vi som författare gjorde vårt val bland dessa ställningstaganden och resultatet ledde oss 

in på en kvalitativ forskningsmetod. Vi valde istället för induktivt synsätt ett abduktivt synsätt, 

men annars uppfyller vi de krav som den kvalitativ forskning kräver. Vi använde oss av en 

kvalitativ metod för att vi som författare hade som mål att öka förståelsen för hur de anställda 

och arbetsgivare ser på sin situation. (Andersen Heine, 1994, Johansson Lindfors, 1993). 

2.4 Tillvägagångsätt vid insamling av empiriskt material 

2.4.1 Metod för datainsamling 

Då vi valde att genomföra vår studie med en kvalitativ forskningsmetod föll det sig naturligt 

att vi valde att använda oss av några av de många olika datainsamlingsmetoder som finns 

inom kvalitativ forskning. Även om det tedde sig naturligt att använda sig av kvalitativa 

insamlingsmetoder så hade vi som författare syftet att tolka respondenternas egna åsikter och 

paradigm utifrån vår insamlade data. Våra personliga intressen skulle inte spegla vår 

datainsamling utan det var respondenterna som var i fokus. Genom att använda oss av en 

kvalitativ insamlingsteknik lämnades det rum för respondentens egna åsikter och tankar då 

insamlingen inte var så strukturerad och styrd av oss som författare. Vi som författare ville 

också vara öppna för det oförutsägbara och genom att använda en mindre strukturerad metod 

det vill säga kvalitativ, så var de riktlinjer och gränser för hur insamlingen skulle gå till inte 

allt för strikta. (Bryman & Bell, 2005, Holme & Solvang, 1986). 

 

Inom kvalitativ forskning finns det ett antal olika metoder för datainsamling, vårt val av metod 

föll på kvalitativa intervjuer. Det finns olika typer av intervjuer, strukturerade och 

standardiserade intervjuer som används vid kvantitativ forskningsmetod. (Bryman & Bell, 

2005, Svensson & Starrin, 1996). Även fokusgrupper och gruppintervjuer där flera personer 

deltar i ett och samma samtal och intervjuaren tar en mer defensiv roll. (Bryman & Bell, 2005, 

Holme & Solvang, 1991). Ostrukturerade och semi-strukturerade intervjuer är de två mest 
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betydelsefulla formerna av kvalitativa intervjuer. (Bryman & Bell, 2005). Vårt val stod mellan 

ostrukturerade och semi-strukturerade intervjuer då någon av dessa metoder lämpade sig bäst 

till vår studie. Vi hade som syfte med vår insamling av empiri att tolka respondentens åsikter. 

Vi som författare ansåg att antingen ostrukturerade eller semi-strukturerade intervjuer var bäst 

lämpade för att kunna genomföra detta på ett korrekt sätt. En fokusgrupp skulle göra det svårt 

att urskilja de olika respondenternas personliga åsikter då de kan påverkas av de andra 

deltagarna i fokusgruppen. (Bryman & Bell, 2005, Holme & Solvang, 1991, Jacobsen, 2010). 

Samtidigt ville vi inte använda oss av allt för strikta former av intervjuer då detta hämnade oss 

från att kunna tolka respondentens syn på sin omvärld.  

 

En ostrukturerad intervju, även kallad öppen intervju, är som namnet signalerar väldigt lös i 

sitt genomförande, den kan påminna om ett vanligt samtal. (Burgess, 1984, Jacobsen, 2010). 

Intervjuaren använder ett antal minnesanteckningar som ska finnas till stöd för de teman som 

tas upp under intervjun. Meningen är att respondenten ska prata fritt och inte bli styrd av 

frågor. Intervjuaren agerar endast vid de punkter som ter sig viktiga för respondenten eller de 

punkter som kräver vidare förklaring för att tolkningen av respondentens uppfattning ska 

förenklas. (Bryman & Bell, 2005, Jacobsen, 2010) 

 

En semi-strukturerad intervju, även kallad djupintervju, är en blandning mellan den 

kvantitativa strukturerade och den ostrukturerade intervjun. Den innefattar en viss form av 

struktur men ger fortfarande respondenten friheten att formulera sina svar efter sitt eget 

paradigm. Forskaren använder sig i många fall av en intervjuguide, vilket är en lista över de 

teman som ska behandlas under intervjun och passande frågor till dessa teman. Dock behöver 

intervjuaren inte följa denna guide bokstavligen, utan kan ta initiativ att gå ifrån guiden och 

ställa följdfrågor som inte finns med i guiden, om dessa frågor relaterar till något som 

respondenten har nämnt tidigare. (Bryman & Bell, 2005, Holme & Solvang, 1986, Johansson 

Lindfors, 1993, Patel & Davidsson, 2003). Vårt val av strategi var att använda oss av semi-

strukturerade intervjuer då vi som författare ville låta respondenten associera fritt, men 

samtidigt se till att de teman och frågor som vi ville ha svar på verkligen besvarades. Det var 

viktigt för oss att vi kunde använda oss av följdfrågor då vi ville skapa större förståelse för hur 

respondenterna förhåller sig till sin omvärld. Dessa intervjuer spelades in för att komplettera 

de anteckningar som fördes under intervjun. För att underlätta analysen av vårt empiriska 

material transkriberas intervjuerna. 
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2.4.2 Urval 

De respondenter som deltog i studien påverkar hur forskningen kommer att te sig. De urval 

som forskaren väljer måste vara anpassat till den form av forskning som ska bedrivas. (Holme 

& Solvang, 1986). Syftet med kvalitativ forskning är inte att visa generaliserbarhet och 

representativitet vilket är viktigt vid kvantitativ forskning (Holme & Solvang, 1986, Johansson 

Lindfors, 1993). Syftet med kvalitativa forskningsmetoder är att öka förståelsen om de 

fenomen som studeras.  Som forskare är det betydelsefullt att samla in så mycket information 

som möjligt. Genom att se till att variationsbredden i urvalet är så bred som möjligt kan 

forskaren förvissa sig om att stora mängder information samlas in. (Holme & Solvang, 1986, 

Johansson Lindfors, 1993, Lundahl & Skärvad, 1999, Patel & Davidsson, 2003). Samtidigt 

finns det faktorer som gör att forskaren måste begränsa sig, exempelvis; tid, pengar, kontakter 

och kunskap påverkar hur ditt urval kommer att se ut (Johansson Lindfors, 1993). För att öka 

spridningen i urvalet kan forskaren se till ett antal variabler som påverkar hur en respondent 

ser och tolkar sin omvärld. Variabler som kön, ålder, arbetssituation, bakgrund, etnisk 

tillhörighet påverkar hur respondenten tolkar och upplever sin omgivning. Dessa variabler ska 

ha så stor spridning, bland respondenterna, som möjligt. (Holme & Solvang, 1986, Johansson 

Lindfors, 1993, Lundahl & Skärvad, 1999).  

 

Vi som författare valde att använda oss av ett strategiskt urval, även kallat avsiktligt urval. Ett 

sådant urval grundar sig på att respondenterna i undersökningen presumeras ha stor kunskap 

om de fenomen som studeras (Holme & Solvang, 1986, Johansson Lindfors, 1993). De 

respondenter, vi som författare, ansåg vara lämpliga att delta i vår undersökning var först och 

främst anställda inom generation Y och deras arbetsgivare. Vi valde dessa då vi har som syfte 

att generera en informationsbroschyr till studieobjekten med information om hur de ska hålla 

kvar anställda inom generation Y. Vi som författare ville således skapa en förståelse för hur 

dessa två grupper ser på och upplever sin arbetssituation och omvärld. Vi ansåg vidare att just 

den respondent som representerar arbetsgivaren bör ha ett personalansvar för att han eller hon 

ska vara förmögen att sätta sig in i hur denne tolkar de anställdas uppfattningar. Därför kunde 

högsta chef/arbetsgivare i detta fall vara fel person att delta i undersökningen då han eller hon 

i vissa fall inte innehar den kunskap om de fenomen som skulle studeras.  

 

De anställda som deltog i undersökningen ingick i generation Y då dessa presumerades inneha 

den kunskap som var erforderlig. Denna differentiering gjorde att urvalet bland de anställda 

minskade då inte alla generationer på arbetsplatsen var representerade i urvalet. Detta 
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resulterade i att respondenterna ingick i samma åldersintervall, från 33 år till yngsta anställd. 

Då variabeln ålder inte hade allt för stor spridning försökte vi som författare verifiera att andra 

variabler som etnisk bakgrund, kön och arbetssituation varierade. För att skapa större 

förståelse för hur individer, inom generation Y, upplever sin omvärld och de organisationer 

som var studieobjekt, valde vi som författare också att intervjua individer som valt att lämna 

sin banktjänst. Genom att utföra intervjuer med individer som har valt att lämna sin tidigare 

arbetsgivare, ökade vi förståelsen för varför de valt att lämna samt hur de ser sin omvärld och 

dåvarande arbetsplats. Vi som författare förväntade oss att denna information skulle ge oss 

underlag till den guide vi hade som syfte att generera. 

2.4.3 Vald plats 

Problemet med att hålla kvar sina anställda finns på alla arbetsplatser, men för vår studie var 

valet av relevanta organisationer som studieobjekt viktigt då vi efterfrågade följande: 

- organisationer inom samma bransch  

- där arbetsuppgifterna liknar varandra 

- där incitamentet att byta till en konkurrent inte är för svårt och därför gör fokus på 

retention viktigt för arbetsgivaren 

Vårt val tedde sig väldigt enkelt då det snabbt kom fram att banksektorn skulle vara ett bra 

alternativ till vår forskning. Genom vårt nätverk kom vi kontakt med SEB, vilket även kallas 

för snöbollsurval. (Bryman & Bell, 2005, Johansson Lindfors, 1993). Kontakten till Swedbank 

skapades via aktivt sökande av en extra organisation, då vi ville ha ett bredare underlag än ett 

enda studieobjekt. Valet av relevanta organisationer att studera föll således på SEB och 

Swedbank i Växjö.  

2.4.4 Respondenter 

De kvalitativa intervjuer vi har genomfört ägde rum på de två bankkontor vi valde som 

studieobjekt, nämligen SEB och Swedbank i Växjö. Intervjuerna genomfördes med de 

personer vi ansåg vara bäst lämpade för vår studie. Valet föll såldes på en chef med personal 

ansvar på vardera bank. Denne valde sedan ut anställda inom generation Y med varierande 

karaktärsdrag, på vår förfrågan, en kombination av strategiskt urval och snöbollsurval. De 

anställda inom generation Y var totalt sex stycken. För att skapa större förståelse valde vi 

också att genomföra två intervjuer med två personer som ingår i generation Y, men som har 

valt att lämna sin tjänst på en bank.  



   

17 

2.5 Tillvägagångssätt vid tolkning av empiriskt material 

Det finns många strategier när det kommer till tolkning av empiri, grundad teori är den mest 

frekvent använda. Genom åren har en rad olika preciseringar, för hur metoden ska 

genomföras, presenterats. (Bryman & Bell, 2005). Enligt Bryman & Bell (2005), Patel & 

Davidsson (2003) och Svensson & Starrin (1996) finns det två grundläggande drag inom 

grundad teori. Det första är att metoden ska vara inställd på ett teorigenerande 

tillvägagångssätt, det vill säga att teorin ska genereras från de data som samlats in. Den andra 

egenskapen är att metoden ska genomföras på ett iterativt förfarande, insamlingen och analys 

av empiri sker alternerande. Vi valt att utesluta grundad teori då vi behövde teori för att få en 

grundläggande kunskap kring ämnet. En av orsakerna till att vi valt bort grundad teori var på 

grund av valet av semi-strukturerade intervjuer, då denna grundade sig i den insamlade teorin. 

Ett annat skäl till att vi valt bort grundad teori berodde på att vi i vår analys ställde empiri mot 

teori, vilket strider mot den analysstrategi som grundad teori förespråkar. Vi som författare 

ämnade dock generera någonting nytt till de specifika studieobjekten, eventuellt i form av 

skillnader från existerande teori.  

 

Som nämnt ovan finns det en rad olika alternativ och tolkningar vid val av empiriskt insamlad 

data. Då vår forskning utgör en flerfallstudie var en mönsterjämförelse lämplig som 

tillvägagångssätt, även kallat pattern-matching. Denna strategi går ut på att teori ställs mot 

empiri. Närmare bestämt att teorin utgör vissa mönster (patterns) som förklarar hur den sociala 

verkligheten fungerar. Därefter matchas dessa mönster med den insamlade empirin för att 

urskilja likheter och skillnader (pattern-matching). (Cao, 2007, Yin, 2006).  

 

För att kunna urskilja avvikelser så passar en mönsterjämförelse bra, då det är enkelt för oss 

som författare att finna samt jämföra skillnader och likheter mellan teori och empiri. På så vis 

kan vi generera ny teori som kan appliceras på de valda studieobjekten i dagsläget. På grund 

av de begränsningar vi gjort kommer den nya teorin inte vara möjlig att generalisera på andra 

fall utan vidare forskning. Antingen stämmer allt överens och då kan vi dra starka slutsatser. 

Föreligger däremot någon form av skillnad mellan teori och empiri, kan vi använda detta för 

att generera ny teori.  Om den empiri vi samlar in, inte stämmer överens med den teori vi 

samlar in så kan vi inte dra några generella slutsatser. 
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2.6 Kvalitetsmått 

Kvalitetsmått som reabilitet (tillförlitlighet) och validitet (mätningsvaliditet) är viktiga vid en 

kvantitativ forskning. Dessa kvalitetsmått är däremot svårare att applicera på en kvalitativ 

forskning. Det har ifrågasatts hur relevanta dessa mått är för en kvalitativ forskning, då 

framförallt validitet rör mätning vilket inte utförs i någon större utsträckning inom kvalitativ 

forskning. Kravet av upprepning som ställs genom reabilitet går inte att uppfylla vid en 

teorigenererande studie, då en mätning av exempelvis en observation vid ett kundmöte inte går 

att upprepa. (Bryman & Bell, 2005, Johansson Lindfors, 1993) 

 

Ett alternativ till ovan nämnda kvalitetsmått är, två grundläggande kriterier för kvalitativ 

forskning, trovärdighet och äkthet. Vi som författare har valt att använda oss av dessa mått vid 

vår studie då vi ansåg att användning av reabilitet och validitet skulle forma studiens resultat 

till att vara den korrekta bilden, den realistiska bilden av den sociala verkligheten. Vi ansåg att 

det fanns flera rimliga förklaringar av hur verkligheten ser ut, då vi som författare tolkar 

verkligheten på ett sätt och en annan individ kan tolka samma verklighet på ett annat sätt. Vi 

som författare vill ge en trovärdig bild av verkligheter. (Lincoln & Guba, 1985, Johansson 

Lindfors, 1993) 

 

Vårt tillvägagångssätt, för att uppfylla kravet på trovärdighet, var att genomföra vår insamling 

på ett korrekt sätt. De förutsättningar vi som författare hade var att våra personligheter som 

intervjuare inte var av skrämmande karaktär. Som unga studenter utgör vi inget hot, mot 

varken anställda eller chefer. Karaktären av vår forskning var inte av en jämförande karaktär 

vilket också gynnade möjligheten för respondenterna att ge sanningsenliga svar. Samtidigt var 

forskningen en kandidatuppsats och inte lika offentlig som en tidningsundersökning. Läsaren 

bör även ha i åtanke att vi som författare är nya i rollen som intervjuare och därför kan vår 

teknik samt intervjuguide innehålla vissa brister. De intervjuer vi genomförde ägde rum på 

respondenternas arbetsplats i ett rum där intervjun kunde genomföras ostört. Till intervjuerna 

hade vi med oss fika för att skapa en mer social och avslappnad miljö. Detta för att skapa 

atmosfären av ett vanligt samtal. Vi valde att ge alla respondenter anonymiteten att inte nämna 

dem vid namn, ett så kallat etiska överväganden. Detta för att ge dem möjligheten och 

tryggheten att framföra sina åsikter utan att riskera publicitet. 

 

Det andra grundkriteriet är äkthet som rör en mer politisk del av forskningen. Det gäller för 

forskaren att förhålla sig till dessa kriterier och framhålla var denne står (Bryman & Bell, 
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2005). Vi som författare tyckte att det var viktigt att vår studie gav en rättvis bild av de 

paradigm och perceptioner som fanns bland deltagarna. Vid sammanställningen av vår empiri 

använde vi oss av direkta citat för att läsaren skulle kunna ta del av respondentens egna ord, då 

vi ansåg att detta gav en mer rättvis bild. Genom att vi som författare valde att intervjua tre 

olika respondentgrupper, anställda, chefer samt individer som har valt att lämna arbete inom 

bank, ansåg vi att vi uppfyllde kriteriet för pedagogisk autenticitet. Genom att uppfylla detta 

kriterium erhöll deltagarna i studien en starkare förståelse för sin omgivning och sociala 

situation. Genom att generera vår guide till cheferna, med riktlinjer för hur de bör arbeta med 

retention, gav vi dem möjligheten att reformera sin situation. Detta innebär att vi som 

författare uppfyller kraven för katalytisk och taktisk autenticitet. (Bryman & Bell, 2005). Detta 

grundade sig i att vårt syfte var att generera en guide till våra studieobjekt. Dessutom ansåg vi 

som författare att deltagarna inom dessa grupper fick ut värdefull information genom att ta del 

av undersökningsrapporten och hade då möjlighet att förändra sin situation.  

2.7 Källkritik 

Vi har under studiens gång använt oss av vad vi anser vara pålitlig, relevant och aktuell teori. 

Genom att kritiskt granska den teori som samlats in, och sållat bort den teori vi ansåg vara 

olämplig, har vi således lyckats presentera teori som vi anser är stark. Vi har använt oss utav 

en del engelsk litteratur, detta kan orsaka att vi har tolkat teorierna fel då vi inte har engelska 

som modersmål. Således skulle det finnas risk för att vi har missuppfattat budskapet i den 

teorin och även förmedlat den fel i vår uppsats. Vi har i så stor utsträcknings som möjligt 

försökt att styrka vårt teori- och metodavsnitt med minst två källor till varje del. För att skapa 

trovärdighet för de teorier som presenteras i uppsatsen. 

2.8 Sökord 

Retention, Employee Retention, Generation Y, Retain, Bank, Banksector, Financial sector 

samt Banking.  
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3 Teori 

Under teoriavsnittet kommer vi att behandla retention och generationsteori. Detta avsnitt 

finns till för att ge en bredare förståelse för begreppen som senare kommer att diskuteras i 

empiriavsnittet. Vi har i detta avsnitt gått djupare in på begreppen för att läsaren ska få en så 

bred kunskap som möjligt inför kommande diskussioner.  

3.1 Retention  

En organisation är en sammansättning av individer som arbetar tillsammans och strävar efter 

gemensamma mål, där de anställda är livlinan. Det blir allt svårare att förstå sig på och leda 

organisationer i takt med att de blir allt mer komplexa och dominerar vårt vardagliga liv. 

(Bolman och Deal, 2005) 

 

Människor har olika behov beroende på flertalet orsaker, exempelvis; kön, ålder, stadie i livet 

och ambitioner. Abraham Maslow har utvecklat en av de mest inflytelserika teorierna inom 

behovsbegrepp. Maslows behovshierarki visar hur människor rangordnar behov, med start från 

fysiska behov till självuppfyllande behov. (Bolman och Deal, 2005). ”Enligt Maslow har de 

grundläggande behoven av fysiskt välbefinnande och säkerhet högst prioritet – de måste 

tillfredsställas först” (Bolman & Deal, 2005, s. 154). Ett av dessa behov är behovet av föda, 

vilket är grundläggande för en person som inte har möjlighet till mat var dag. En person med 

välstånd har tillräckligt med föda och därmed försöker uppfylla högre ställda behov. När 

ytterligare ett behov i hierarkin är uppfyllt övergår strävan efter tillgodose nästa behov i 

hierarkin, se Figur 1. (Bolman & Deal, 2005, Wolvén, 2000).  
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Figur 1 (Öhman, 2010). 

 

Dock har denna metod har blivit kritiserad på psykologiska, metodologiska samt hierarkiska 

grunder. Kritikerna menar att denna teori rangordnar människans behov, från låg-rang till hög-

rang. Således uppger kritikerna ett alternativ till Maslows behovshierarki anses vara 

Motivation-Hygiene Therory. Denna teori bygger på Fredrick Herzbergs upptäckter som 

innefattar hur tillfredsställd eller icke-tillfredsställd du är i ditt arbete. Dessa två tillstånd 

bottnar i tron om att jobbtillfredställelse är bestämt av ett antal faktorer medan icke-

tillfredställelse i arbetet är uppbyggda på andra faktorer. (Brenner, Carmack och Weinstein, 

i.d.) De faktorer som innefattar tillfredställelse i arbetet är erkännande, prestation, arbetet i sig, 

avancemang samt ansvar. Dessa anser Herzberg vara motiverande faktorer som är direkt 

relaterade till arbetet i sig samt det resultat som presteras i arbetet. De faktorer som påverkar 

icke-tillfredsställelse är lön, företagspolicys, den tekniska kompetensen, interna relationer 

samt arbetsvillkor. Dessa faktorer kallar Herzberg för hygienfaktorer och dessa är direkt 

kopplade till hur arbetsmiljön påverkar den anställde. (Brenner, Carmack och Weinstein, i.d., 

Wolvén, 2000) Sammanfattningsvis förklarar Brenner, Carmack och Weinstein (i.d.) att 

motivation är relaterat till arbetstillfredsställelse och hygien är relaterat icke-tillfredställelse i 

arbetet.  

 

Nationalencyklopedin (2013) beskriver ordet motivation som följande; ”psykologisk term för 

de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål. Teorier om 

motivation förklarar varför vi över huvud taget handlar och varför vi gör vissa saker snarare 

än andra” (Nationalencyklopedin, 2013). Belöningar krävs för att skapa motivation hos 

anställda. Dessa kan vara monetära liksom icke monetära, och ges som uppskattning för ett väl 

utfört arbete. Monetär belöning kan vara högre lön, bonus, bilförmåner eller 
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friskvårdsubventioner, medan en icke monetär belöning kan vara beröm, uppskattning, större 

ansvar eller förtur till ett bättre arbetsrum. (Pihlquist & Sandahl, 2011). Pihlquist & Sandahl 

(2011) hänvisar också till Herzbergs teori och påstår att arbetsmotivationen kommer öka om 

du ger arbetstagarna större delaktighet i processer, mer ansvar och självständighet vilket 

kommer leda till att ökad arbetsmotivation och produktivitet.  

 

Arbetsmotivation kan vara svårt att mäta, men en enkel och bra beskrivning av arbetsglädje är 

när de anställda tycker att det är lika roligt att gå till jobbet som att gå hem från det. 

Svårigheten att hålla kvar anställda inom ett företag en längre tid, kallas employee retention. 

Begreppet retention betyder som tidigare nämnt kvarhållsamhet. Många anställda idag ser att 

de får något utöver god lön och menar därmed att de föredrar icke-monetära erbjudanden. De 

vill även ha ett arbete som är roligt, intressant samt spännande, men de ser även att företaget 

har en god arbetsmiljö och är ledande inom teknologi. (Arthur, 2001, Lindblom, 1996). Dock 

är det inte alla som håller med om detta. Det presenteras i en undersökning att en del anställda 

inte förblir lojala, inspirerade eller motiverade under en längre tid (RHI, i.d.). Ett vanligt knep 

som arbetsgivare gör för att bibehålla motivationen är att erbjuda anställda en mindre gåva för 

bra utförda uppgifter eller andra små prestationsförmåner, dock är inte detta en avgörande 

faktor som får de anställda att stanna kvar inom organisationen. (Arthur, 2001, Lindblom, 

1996) 

 

Arbetsstyrkan har en väldigt stor variationsbredd och de anställda har olika personligheter och 

bakgrunder vilket gör att de har olika preferenser i livet och på arbetet. Arbetsplatsen har 

dessutom diverse dimensioner och innehar en kultur som kanske är speciellt för just den 

specifika arbetsplatsen. Att miljön på din arbetsplats är på ett specifikt sätt eller hur 

mångkulturellt det är kan vara svårt att styra över. (Arthur, 2001). Det finns tänkbara orsaker 

till att en organisation innehar den kultur den faktiskt har. Faktorer såsom strategi, 

organisationens storlek, teknologi, omgivning samt makt och kontroll. (Wolvén, 2000). Det 

som företagen däremot kan styra över är lön och arbetsuppgifter, och som skrevs tidigare är 

det ett antal incitament som behövs för att tillfredsställa de anställda och hålla dem 

motiverade. Det är allt ifrån differentierade arbetsuppgifter till visad uppskattning över det 

arbete de utfört. (Arthur, 2001, Lindblom, 1996). En avgörande faktor för dem anställda, att 

stanna inom organisationen, är vad de har för utvecklingsmöjligheter inom företaget. Har de 

varierade arbetsuppgifter är det lättare att tillfredsställa de anställda, som vill ha variation i 
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anställningen och detta kan få denne att stanna inom organisationen en längre tid än planerat. 

(Arthur, 2001, Kayle & Jordan Evans, 1999, Lindblom, 1996). 

 

Arthur (2001) citerar Al Gore där han övergripande beskriver vad arbetstagare behöver vid sin 

anställning. Han beskriver att anställda vill ha livslång ekonomisk säkerhet för både sig själv 

och sin familj och fortsätter att beskriva huruvida de anställda önskar balans mellan jobb och 

fritid/familj, samt det tredje kravet att det ska vara rättvist och säkert. Detta styrker även 

Lindblom (1996), då den anställde förväntar sig trygghet i sin anställning. Dock håller inte 

Arthur (2001) med om att dessa krav är allt. Dessa krav är grunden för anställning men hon 

fortsätter att beskriva att flertalet surveyundersökningar där anställda deltagit visar att de söker 

en arbetsplats som har en trevlig atmosfär, samt en anställning där de kan påverka och göra 

skillnad. (Arthur, 2001). De prioriterar inte lönen först utan ser till andra faktorer som ger dem 

mervärde i sin anställning. Detta kan vara meningsfulla arbetsuppgifter, arbetskollegor, 

varierande arbetsuppgifter och därefter kommer lönen (Lindblom, 1996). Andra faktorer som 

kan få en anställd att stanna kvar i samma anställning en längre tid är tack från chefen, 

löneförhöjning men även medarbetarsamtal (Arthur, 2001, Lindblom, 1996). Motsatsvis visar 

en studie att anställda väljer arbete där lönen är hög, bättre förmåner och 

utvecklingsmöjligheter (RHI, i.d.).  

3.1.1 Behålla anställda  

Allt fler organisationer inser att de måste lägga stort fokus på retention som ett av deras 

affärskritiska mål för att vara fortsatt konkurrenskraftiga. Arbetskraft är det viktigaste i 

organisationen, men det är även en kostsam resurs. Behåller du även immateriella tillgångar 

såsom innovationsförmåga och kreativitet hos de anställda kan företaget utvecklas enormt. En 

liten minskning i personalomsättningen resulterar ofta i att företagets resultat ökar. (Brannick, 

i.d.). Arthur hänvisar till Saratoga Institute (2001, s. 251) vars undersökning visar att så 

mycket som 89 % av Fortune’s 1000 undersökningsföretag tyder på att deras organisationer 

har infört anställningsretention som en strategisk fråga. 

 

Idag uppmuntras anställda att delta i diskussioner mot strategiska mål. Genom detta får 

arbetstagaren en uppfattning och förståelse i att allas delaktighet tar företaget mot framgång, 

och att arbetstagare anställs utifrån hans eller hennes attityd istället för kunskap. Detta begrepp 

kallas för öppen arbetsmiljö. (Arthur, 2001, Frick och Norberg, 2012). Syftet med detta är att 

du som chef ser till de anställdas upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön, det vill säga 
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hur de exempelvis ställer sig till samarbete, arbetsbelastning och stress (Frick och Norberg, 

2012). Det finns anställda som tenderar att följa och stanna i gamla spår och sällan bryter 

mönster, en lösning på detta problem är innovativa arbetsmiljöer. Denna form uppmuntrar de 

anställda att vara kreativa samt inspirera tankar och aktiviteter genom en speciell arbetsmiljö 

(Arthur, 2001). En av Herzbergs hygienfaktorer menar just att en av dessa faktorer är arbets- 

och miljöbetingelser. Snygg arbetsmiljö, färgen på väggarna och gratis kaffe är exempel på 

dessa och enligt Herzberg kan dessa hygienfaktorer inte leda till hög tillfredställelse hos de 

anställda utan bara minska vantrivsel och låg arbetstillfredsställelse (Wolvén, 2000).  

 

En del anställda uppskattar förnyelse och därför behöver de en innovativ arbetsplats för att 

trivas och utvecklas. (Arthur, 2001, Wolvén, 2000). En av de mest effektiva och produktiva 

metoderna för att hålla kvar de anställda i företaget är att fråga de anställda om förslag till 

förbättring. Arbetsgivare och arbetstagare ser företaget med olika ögon, därför kan värdefulla 

förslag generera förbättringar som kan influera varje nivå inom organisationen. (Arthur, 2001). 

På dagens hårda arbetsmarknad är det svårt att uppskatta flexibilitet och eget ansvar, att få 

styra och kontrollera sitt arbete själv (Arthur, 2001, Lindblom, 1996). Anställda ser gärna en 

arbetsplats där de kan påverka och ha inflytande, styrker Lindblom (1996). Genom detta 

uppmuntras kreativa förslag från arbetstagarna, på så sätt får de snabb återkoppling och en 

ansvarig kan sedan sammanställa alla förslag och idéer. Desto fler av de förslag och idéer som 

arbetsgivaren genomför och implementerar i organisationen, desto mer motiverade blir 

arbetsgruppen och detta kommer i sin tur generera nytta och fördelar till företaget. (Arthur, 

2001). 

3.1.2 Varför lämnar anställda?  

En hög personalomsättning är kostsamt för ett företag och, som nämnt tidigare, stannar hela 

arbetsprocessen upp i väntan på att hitta en ny anställd som kan fylla den tomma platsen. Men 

inte bara det, att budgetera konsulthjälp, uppsägningslöner samt pensionslösningar är en stor 

utgift när en anställd väljer att lämna företaget. Det finns kostnader som inte syns och som 

därför blir oväntade utgifter för företaget. Det kostar pengar när det är kris inom 

organisationen, när anställda är oroliga och när de mår dåligt, tillsammans utgör detta 

betydande kostnader för företaget. (Kinding och Gotthardson, 2008, Orkan, 1972). De 

vanligaste orsakerna till varför en anställd väljer att avgå är att de anställdas personliga mål, 

intressen, erfarenheter eller arbetssätt inte är uppskattade hos arbetsgivaren eller på 

arbetsplatsen (Arthur, 2001, Blake, 2006). Några av skälen till varför en anställd väljer att 
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avgå kan vara faktorer såsom att karriärchanserna eller den personliga utvecklingen är 

begränsad. Det kan även vara att arbetet inte är tillräckligt spännande eller utmanande samt att 

arbetet inte är tillräckligt meningsfullt. (Blake, 2006, Lindblom, 1996, Kaye & Jordan Evans, 

1999). Majoriteten av anställda vill utföra ett så gott jobb som möjligt, men får de en känsla av 

att det jobb de utför inte är uppskattat eller värdefullt, kommer inte motivationen att vara 

fulländad. Arbetsgivaren behöver således ge beröm om de anser att jobbet är väl utfört. Att 

vara en del av företaget är väldigt viktigt för en anställd, arbetstagarna vill se sig själva som en 

del i företaget, vilket kan vara svårt i början för nyanställda (Arthur, 2001, Kaye & Jordan 

Evans, 1999). Ett annat skäl till att motivationen inte är fulländad kan vara att de anställda vill 

ha en utvärdering över hur väl de presterar på arbetsplatsen. I början av en anställning kan det 

vara för långa intervall mellan utvärderingsintervjuerna. (Arthur, 2001, Kaye och Jordan 

Evans, 1999). Utvärderingsintervjuerna bör kompletteras med medarbetarsamtal som är 

viktiga för att kartlägga företagets kompetenser och ta till vara på dessa. Med rätt anställd och 

hans eller hennes kompetens på rätt plats i företaget blir det lättare för verksamheten att 

utvecklas. Medarbetarsamtalen blir ett verktyg för arbetsgivaren att se företaget med nya ögon 

och måste utgå från att allt och alla ständigt är i rörelse och förändring. (Frick & Norberg, 

2012).  

3.1.3 Uppsägning 

Vid uppsägning använder sig många arbetsgivare av så kallade avslutande intervjuer. Detta 

kan avslöja information och aspekter som den anställde sett. Det kan bland annat vara gällande 

arbetsvillkor, kompensationer samt relationer mellan arbetsgivare och arbetstagare. (Arthur, 

2001, Kaye & Jordan Evans, 1999). Många arbetsgivare är rädda att ställa frågan varför den 

anställde valt att lämna arbetsplatsen och vad företaget kan göra för att de ska stanna kvar.  

Rädslan över att vara hjälplös är även en orsak, att arbetsgivaren inte vet om eller hur det kan 

återställa problemet och otillfredsställelsen som den anställde känner. (Kaye & Jordan Evans, 

1999). Tanken med avslutande intervjuer är att arbetsgivaren ska få reda på skälet till 

uppsägning och på så vis få möjlighet att kunna förbättra företaget. (Arthur, 2001).  

3.2 Generation Y  

Enligt Parment (2008) och Phil (2011) är generation Y de personer som är födda under 80- 

och 90-talet, men denna definition är olika mellan olika författare. Första gången begreppet 

Generation Y användes var år 1993 i en artikel i Advertising Age, och då menade författaren 

att personer födda 1984 till och med 1994 ingick i generation Y. Sacks (2006) definierar 
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generation Y som personer födda 1978 till och med 2000. Jonkman (2011) kategoriserar 

generation Y 1982-2002. Vilka som egentligen tillhör generation Y är olika beroende på olika 

forskares paradigm, men vad som utmärker generationen är densamma. (Parment, 2008) 

 

Denna generation är uppväxt med teknik och ser mobiltelefoni, datorer och Internet som en 

självklarhet. En brytning mot tidigare generationer är att 80- och 90-talisterna vågar lita på 

Internet. (Bergqvist, 2009, Jonkman 2011, Martin & Tulgan 2001, Parment, 2008, Phil, 2011). 

De har en klar bild av vad som kan ses som trovärdig information och vad som inte är det, 

vilket tidigare generationer kan ha svårt för. (Parment, 2008). 

 

En klar definition av generation Y är att de vill förverkliga sig själva och göra skillnad i 

samhället. För denna generation är det inget konstigt med att förändra sig och de är inte heller 

rädda för att ta risker och misslyckas. (Parment, 2008, Jonkman, 2011). En anledning till detta 

är de många möjligheter som finns i dagens samhälle. En motgång blir inte lika jobbig när du 

vet att det finns en stor kvantitet med andra möjligheter. (Parment, 2008). En stor inverkan på 

möjligheter är det stora sociala nätverket som generation Y generellt har. (Jonkman, 2011, 

Parment 2008, Phil, 2011). Till skillnad mot andra generationer är generation Y trygga med 

valmöjligheter. De vill inte handla där de alltid gjort och de behöver heller inte veta vart 

allting finns. Generation Y vill istället exponeras för flera olika val och de känner sig trygga 

med detta. Detta är något som gäller även i arbetslivet, de vill inte ha tryggheten av att vara på 

samma jobb år efter år. Istället vill de utmana sig själva och ha flera olika arbetsgivare. 

(Parment, 2008, Phil, 2011). 

 

Generation Y tar ekonomiskt välstånd för givet, vilket beror på att de generellt har vuxit upp 

under relativt goda förhållanden. (Parment, 2008). De vill ha bra lön för lite arbete och vill 

inte byta ner sig, då de är uppvuxna med en exklusiv livsstil (Phil, 2011). Detta sägas dock 

emot av andra författare som istället menar att generation Y inte växte upp under ekonomiska 

välstånd då de i början av sin barndom fick uppleva krisen under 90-talet. Neddragningar i 

skolan gjorde att lärarna blev färre och vikarier blev allt vanligare. (Bergqvist, 2009, Fridolin, 

2009).  

 

År 1977 arbetade människor i genomsnitt 42 timmar i veckan. Idag arbetar generation X, det 

vill säga personer födda under 60- och 70-talet, i genomsnitt 46 timmar i veckan och 

generation Y arbetar i genomsnitt 37 timmar i veckan. (Galisky, Bond & Hill, 2004). Detta 
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påvisar att generation Y har stort fokus på att föra samman privatlivet med arbetet. Det är inte 

så att generation Y arbetar mindre, utan de utför arbetet i större utsträckning på sin fritid. 

Generation Y svarar på arbetsrelaterade mail på sin fritid, har grillkvällar med kollegor på sin 

fritid och sitter vid Facebook under arbetstid. De lägger ner samma tid på arbetet, men det är 

en vag zon mellan arbete och fritid, de är idag tätt sammanflätade. (Jonkman, 2011, RHI, i.d). 

Detta styrker även Bergqvist (2009) genom att förklara en situation där ett butiksbiträde svarar 

på ett privat sms medan hon expedierar en kund.  

3.2.1 Karaktärsdrag 

Generation Y kan idag inte lämna huset utan sin mobiltelefon. De är därmed tillgängliga större 

delen av dygnet tack vare sociala medier. (Bergqvist 2009, Fürth 2008, Phil, 2011). Detta 

kallar Bergqvist (2009) för tillgänglighetssyndromet. De säger vad de tycker, vilket kan 

uppfattas som kaxigt hos andra generationer, men de har helt enkelt lärt sig av sina föräldrar. 

Språket skiljer sig från andra generationer, då de använder slang samt blandar svenska och 

engelska i sitt vardagsspråk. Det mest intressanta är kanske att de ser en ”fast tjänst” som en 

boja. De vill göra karriär samtidigt som de vill ha roligt, en kombination av dessa hade varit 

optimalt för generationen även om de gärna sätter ”roligt” högre upp på sin lista. (Bergqvist, 

2009). Det finns olika karaktärsdrag och kännetecken för vad som återspeglar generation Y. 

Några exempel som beskrivs är; bortskämda, jag-fokuserade, nätverkande, illojala, kräsna och 

värderar ansvar. (Pihl, 2011). Dessa olika karaktärsdrag beskrivs även av Jonkman (2011), 

men han lägger även till begrepp som; kaxig, positiv och ifrågasättande. 

 

Generation Y anses vara bra när det kommer till innovation, de anses vara självständiga och 

lagspelare, de uppskattar närvaro vid beslutstagande och kan hålla igång flera projekt på 

samma gång.  De förväntar sig bli belönade för deras ansträngningar, men inte med vanliga 

förmåner såsom höjda löner, bonusar eller meriter, de söker ett mervärde i sin anställning. 

(Arthur, 2001, Kaye & Jordan Evans, 1999, Lindblom, 1996). 

3.2.2 Att leda generation Y 

För att leda generation Y beskriver Jonkman (2011) nio principer att tänka på som ledare. 

Dessa principer stämmer väl överens med sättet som Pihl (2011) beskriver som ett bra 

ledarskap när det handlar om att leda generation Y. Det bör vara skillnader i hur generation Y 

behandlas gentemot äldre generationer och att generationsbaserat ledarskap är nyckeln till ett 

gott ledarskap. (Bergqvist, 2009, Jonkman, 2011).  
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Byteshandel: ”Vill du ha något av mig får du ge mig något tillbaka”. (Jonkman, 2011, s. 106) 

Detta kan handla om att generation Y ställer krav på anställningen så att den passar till deras 

privatliv bättre. Att de exempelvis måste vara ledig vissa dagar för att göra något utöver 

arbetet. Som ledare till generation Y måste du vara beredd på motargument. ”Så du kan inte 

jobba på torsdagar, kan du gå in och jobba extra på söndagar istället då?” (Jonkman, 2011, 

s. 93). Det gäller att hitta en balans på vad de kräver, men även se vad du som chef kan få 

istället. (Phil, 2011). 

Lär ut din värdegrund: ”Ska du arbeta för mig så är det de här som gäller”. (Jonkman, 2011, 

s. 106) Jonkman (2011) menar att generation Y generellt ser sin första dag som en kursstart i 

skolan. Vissa kommer timmar försent, andra sitter och lyssnar på Ipod under möten medan 

vissa kommer till jobbet i shorts och sandaler. Som chef är första dagen ett ypperligt tillfälle 

att gå igenom vad som gäller och etablera regler som har betydelse på den specifika 

arbetsplatsen. (Jonkman, 2011). Generation Y är inte alls främmande för regler, tvärtom så vill 

de ha någon som berättar för de vad som gäller och som berättar hur verksamheten fungerar. 

Som chef är det därför viktigt att med en gång lära ut din värdegrund. (Jonkman, 2011, Phil, 

2011). 

Hightech: ”Vad behöver du för att vara produktiv?” (Jonkman, 2011, s. 106). Som ledare är 

det viktigt att förse sin personal med medel som kan förlänga kompetensen och verkligen 

leverera resultat (Phil, 2011). En person som tillhör generation Y har i genomsnitt 500-800 

personer i sitt digitala kontaktnät. Detta kan utgöra en stor resurs när det gäller att exempelvis 

hitta kunder. Dagens moderna människa befinner sig i ett nålsöga av information. Det viktiga 

som chef är att förse den yngre IT-generationen, dvs. generation Y, med de medel som krävs 

för att de ska kunna utöva sin kompetens, kunna utnyttja sina kontakter och vara så produktiva 

som möjligt. (Jonkman, 2011). 

Springande start: ”Välkommen” Som ledare är det viktigt att du får den nyanställde att känna 

sig viktig för företaget. För att få denne att känna sig viktig kan ledaren skapa ett ordentligt 

introduktionsprogram. (Arthur, 2001, Pihl, 2011). Generation Y förväntar sig som nyanställda 

att de ska få en så kallad springande start, att de ska bli sedda från dag ett. De vill agera från 

första dagen och inte bara slösa bort den första tiden. Genom att inleda med ett 

introduktionsprogram redan från start och att få generation Y att känna sig behövda och 

produktiva är något som uppskattas. (Jonkman 2011).  
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Erkännande: ”Denna träffsäkra rapport är skapad av Erik på personalavdelningen” 

(Jonkman, 2011, s. 106). Den generella bilden av generation Y är att de lägger ner hela sin själ 

i uppgiften och vill ofta prestera en bra bit över vad som egentligen förväntas av dem. I och 

med att hela själen läggs ner blir det inte bara ett jobb, det blir även personligt. (Jonkman 

2011). Som chef är det viktigt att se detta och ge personen bekräftelse och beröm när det görs 

något bra. För generation Y är bekräftelse en viktig del och de vill höra när de gjort något bra. 

(Jonkman, 2011, Pihl, 2011). 

Köpt lojalitet: ”Du är duktig, hur behåller jag dig?” (Jonkman, 2011, s. 106) Ett fenomen 

som förekommer i de äldre generationerna är guldklockan. När du har arbetat inom samma 

företag inom 50 år blir du uppmärksammad på något sätt, och ofta blir presenten en 

guldklocka. Detta är något som generation Y ser som ett skämt. (Jonkman, 2011, Phil, 2011). 

Den generation som kommer ut nu och börjar arbeta, beräknas avverkat runt 25 anställningar 

innan de går i pension. I en undersökning som gjorts svarade hela 70 % av generation Y att 

sannolikheten att de byter arbetsgivare inom en tolvmånadersperiod är hög. (Galisky, Bond & 

Hill, 2004). Detta påvisar starkt att generation Y i klassisk bemärkelse inte är trogen sin 

arbetsgivare. Enligt Jonkman (2011) är svaret på det här problemet enkelt; erbjud en 

karriärplan.  

 

Kontinuerlig coachning: ”Hur fungerar jobbet för dig?” (Jonkman, 2011, s. 106). Något som 

generation Y saknar är tid. De vill ha kvar alla fritidsintressen och umgänge, men samtidigt 

prestera bra på jobbet. Som chef är det viktigt att få de anställda att kunna prioritera och göra 

rätt val, för att på så sätt kunna prestera ännu bättre på jobbet. För detta krävs coachning. Att 

hitta en tid att sätta sig ner och prata med en person inom generation Y är inte det lättaste. Det 

viktiga som chef är att gå in, bestämma tid och plats och sätta ner foten. Det viktiga här är inte 

att bara hittar en tid och sitter ner och pratar, utan det ska göras kontinuerligt. (Jonkman, 2011, 

RHI i.d.) 

 

Makt: ”Jag delegerar detta mandat till dig” (Jonkman, 2011, s. 106). Makt är idag en stor 

motivationskälla och göra att folk känner sig uppskattade. För att få igenom en idé krävs det 

att de anställde har ambition, men även inflytande då det har en stark koppling till makt. (Pihl, 

2011). För att få någon att motiveras och vilja driva igenom sina idéer är delegation av makt 

en viktig faktor. Ett exempel på detta som skett inom ramen för några år är att begreppet 

manager börjat användas. Helt plötsligt så blev alla managers, vilket höjde ambitionsnivån då 

de kände sig viktiga inom företaget. (Jonkman, 2011).  
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Kontext: ”Du svetsar inte plåt, du bygger en rymdfärja” (Jonkman, 2011, s. 106) Något som 

generation Y har blivit beskyllda för är att de är kräsna vad de gäller arbetsuppgifter.  De vill 

inte stå och göra tråkiga och monotona uppgifter, men det här är ett missförstånd. (Jonkman, 

2011). Problematiken ägs istället av den som utformar uppgiften. Den anställde ska inte ha 

fokus på vad som utförs utan istället fokusera på vad resultatet kommer leda till. Generation Y 

kommer ofta med väldigt nyfikna ögon till en arbetsplats, och de vill därför veta vad som är 

grunden till varför arbetsuppgiften utförs. (Jonkman, 2011). 

  

En av de viktigaste resurserna inom ett företag är medarbetarna, då det är de som besitter den 

talang och kunskap som behövs. För att få ut de bästa ur medarbetarna krävs det ett bra 

ledarskap, vilket är nyckeln till att medarbetarna kan prestera på bästa tänkbara sätt. (Bolman 

& Deal, 2005, Pihl, 2011) Det är därför viktigt att ledarskapet fungerar rätt och att ledarskapet 

anpassar sig efter individen. En aspekt av detta är det generationsanpassade ledarskapet. (Pihl, 

2011, Jonkman, 2011). För generation Y är det även viktigt med attityden hos ledaren. De 

faktorer som anses vara bland de viktigaste är att han eller hon besitter den kunskap som 

behövs, att denne hjälper till när det behövs men även är en del av gemenskapen på företaget. 

(Jonkman, 2011, Parment, 2008). Generation Y anser att det är viktigt att kunna ha roligt 

tillsammans och skoja med sin chef. Den bästa chefen är den du kan umgås och trivas med 

även efter arbetstid. En annan viktig del för generation Y är att de känner att chefen kan lita på 

dem. De vill att chefen ska komma med direktiv och vägledning, men efter det, ge de anställda 

fria tyglar att ta sig an uppgiften. De vill kunna jobba fritt, gå och komma som de vill och 

lägga upp arbetet efter personliga aspekter. Det viktiga här är då som chef att verkligen släppa 

på tyglarna och våga lita på att de anställda gör vad de förväntas.  (Martin & Tulgan, 2001).  

3.3 Sammanflätning av teori 

En anställd inom generation Y kommer att stanna på arbetsplatsen så länge det finns möjlighet 

för organisatorisk och personlig utveckling. ”Nästa generation slutar innan de ens hunnit bli 

riktigt lönsamma om de inte får rätt karriärutveckling” (Pihl, 2011, s 59). När dessa 

möjligheter anses vara borta på arbetsplatsen så kommer en anställd inom generation Y att 

söka sig till nya arbeten (Parment 2008, RHI, i.d.).  

 

De unga anställda som kommer ut idag har en klar bild av hur deras karriär ska se ut, och det 

är inget de ger upp för i första taget. Det är viktigare för generation Y att lyckas i sin egen 
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karriärutveckling än att vara trogen deras arbetsgivare. (Parment, 2008). I en undersökning 

gjord av RHI (i.d.) uppgav hela 51 % av de anställda inom generation Y att de tror de kommer 

stanna på sin nuvarande arbetsplats i 1-2 år. 19 % uppgav att de tror de stannar 2-3 år, och 16 

% uppgav mindre än ett år. Personer som tror de kommer stanna mer är tre år var bara 5 %, 

och 9 % visste inte hur länge de tror de kommer att stanna på den arbetsplats där de är idag. 

(RHI, i.d.).  

 

 För att en anställd inom generation Y ska trivas och vilja vara kvar krävs det att denne är 

tillfredställd med arbetet. Det krävs mer än lön för att motivera en anställd inom generation Y, 

samtidigt som en låg lön kommer inte att accepteras (Martin & Tulgan, 2001, Parment, 2008). 

Något som motiverar anställda till att stanna är känslan av utveckling och möjligheter. Detta 

kan nås via exempelvis karriärutveckling inom organisationen, via utbildnings- och 

lärotillfällen och personliga mål. Från ledarens håll är det väldigt viktigt att sätta sig ner 

enskilt med personalen från generation Y, och ta fram en personlig utvecklingsplan. Det är 

viktigt att denna plan är anpassad efter deras intresse och kompetens för att den ska vara 

stimulerande. (Pihl, 2011). I en undersökning som gjorts av RHI (i.d.) presenteras i vilken 

grad olika aspekter skulle kunna få en person från generation Y att lämna sin nuvarande 

arbetsplats för en annan. De tre främsta faktorerna som skulle kunna påverka var; högre lön, 

bättre förmåner och mer möjligheter till utveckling. (RHI, i.d.) 

 

De svåraste att hålla kvar inom organisationen, är just unga anställda. Dessa anses vara en 

liten grupp som kommer balansera karriär och familj, men även fritid och personliga intressen. 

Arbetet i fråga måste vara utmanande och vara ledande inom teknologi. De är inte inskränkta 

på en arbetsplats eller ens ett arbetsområde, utan unga är öppna för alternativ i arbetet. De ser 

gärna att det är spännande och ger dem nya erfarenheter. De vill ha möjligheter att utveckla 

sina förmågor, kunskaper samt intressen. (Arthur, 2001, Lindblom, 1996). Arthur (2001) 

hänvisar till Bruce Tulgan där han påstår att det inte behöver vara så svårt att hålla kvar unga 

anställda, så länge du följer och accepterar deras attityd till arbete. Unga anställda påstås vara 

mer intresserad av att snabbt klättra i karriären hellre än dess monetära belöningar. (Arthur, 

2001). 

 

Som tidigare nämnt, är det viktigt för personer inom generation Y att förverkliga sig själva och 

göra skillnad i samhället (Parment, 2008, Pihl, 2011). Personer från generation Y kommer att 

ha i genomsnitt 25 anställningar innan det är dags för pension (Galisky, Bond & Hill, 2004). 
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Därför är retention ett så viktigt ämne just för denna generation, och det blir ett alltmer aktuellt 

ämne för cheferna att arbeta med (Arthur, 2001).  
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4 Empiri 

I detta avsnitt kommer du som läsare att ta del av respondenters åsikter och tankar kring 

ämnet retention. Här presenteras materialet vi har fått fram via intervjuer med cheferna och 

anställda inom generation Y på Swedbank och SEB. Även material från de personer, inom 

generation Y, som valt att avsluta sin anställning på bank kommer att beröras.  

4.1 Att tänka på vid vidare läsning 

Inledningsvis vill vi som författare att ni läsare ska ha följande teorier, från teoriavsnittet, i 

åtanke vid vidare läsning; 

Många anställda föredrar icke-monetära förmåner (Arthur, 2001, Lindblom, 1996). 

I dagens hårda arbetsklimat kan det vara svårt att uppskatta flexibilitet och eget ansvar 

(Arthur, 2001, Lindblom, 1996). 

Generation Y är trygga med valmöjligheter (Parment, 2008, Phil, 2011). 

För generation är det en vag zon mellan arbete och fritid, de är tätt sammanflätande 

(Bergqvist, 2009, Jonkman, 2011, RHI, i.d.). 

Det är viktigt för generation Y att chefen kan lita på dem och ge dem fria tyglar (Martin & 

Tulgan, 2001).  

För att motivera en anställd, inom generation Y, till att stanna krävs utvecklingspotential 

för den anställde (Phil, 2011). 

4.2 Chefer med personalansvar 

4.2.1 Karriär 

De båda respondenterna har långa karriärer inom bankbranschen, men båda två är eniga att 

bakgrunden inte påverkar det jobb de har idag. De menade att personligheten och attityden till 

arbetet har större inverkan. En respondent underströk genom att säga att ”du kan läsa dig till 

mycket kunskap men för att saker ska bli bra måste du verkligen brinna för det du gör”( 

Respondent 3). Denne fortsatte genom att beskriva vikten av att tycka om arbetet, att kunna 

arbeta med människor och att se de utvecklas. Den andra respondenten menade att det endast 

är du själv som kan göra karriär, du måste veta vem du är och var du gör för företaget. 
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4.2.2 Retention 

För att hålla kvar de anställda arbetar de båda bankerna i Växjö på lite olika sätt. Båda 

respondenterna sa att de har policys gällande lönenivåer för de anställda. En respondent 

menade även att de har ett resultatandelssystem som ska vara attraktivt för de anställda i form 

av aktieprogram och detta är en faktor som är lika för alla anställda inom företaget. Sedan 

fortsatte respondenten genom att förklara att de varje år ha de något som kallas för ”Top 20” i 

regionen, då de utser de 20 mest hungriga och lovande medarbetarna som de anser förtjänar 

lite extra uppmärksamhet. Detta för att de ska känna att någon tror på dem och att de får 

uppmärksamhet. Den andra respondenten menade att de arbetar med välvalda ledord: 

omtänksamhet, öppenhet och enkelhet. De ska vara omtänksamma mot såväl anställda och 

kunder, samt att de ska vara öppna och de ska vara enkla. Fylls dessa ledord med innehåll och 

kan jobbas med, så betyder dem något för var och en i hur de agerar i de vardagliga 

arbetsuppgifterna. Båda respondenterna uppgav att företagen erbjuder flertalet 

internutbildningar, den vanligaste är Swedsec utbildningen. Den anställde får då en licens i att 

placera kundernas pengar och lär sig att kommunicera på rätt sätt. Utöver lönen erbjuder de 

båda företagen monetära förmåner i form av räntesubventioner och bolånesubventioner. Dessa 

kombinerat med icke-monetära såsom fika och kaffe varje dag i personalrummet till en bra 

arbetsmiljö. Den ena respondenten menade även att sammanhållningen på arbetsplatsen är en 

stor faktor till varför anställda väljer att stanna inom den specifika banken.  

4.2.3 Utveckling 

Mål är något som de båda respondenterna nämnde mer än en gång under intervjuerna. De båda 

respondenterna menade att de får tydliga riktlinjer och direktioner, gällande mål, från högre 

instanser inom varumärket, dessa är delvis uppsatta på veckor men även månader. Utöver 

detta har kontoret uppsatta mål för varje anställd. Under individuella samtal sätter sig chef och 

anställd ner för att tillsammans komma fram till mål som är triggande för en specifik anställd, 

menade en av respondenterna. Den andra respondenten berättade att deras samtal är uppdelade 

i två delar. Den första innefattar en så kallad utvecklingsplan där de faktiska målen och 

utvecklingen finns – både kort- och långsiktiga mål. Den andra delen är helt resultatbaserad 

över det arbete som utförts sedan det senaste samtalet, exempelvis försäljningssiffror. Båda 

respondenterna yrkar att de har klara uppföljningar och individuella samtal regelbundet.  

 

Båda bankerna har medarbetarsamtal kontinuerligt och våra respondenter uppgav att mycket 

kommer fram under dessa samtal. Den ena respondenten tyckte att det är viktigt att sitta ner 
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med de anställda, och fortsatte förklara att mycket som den anställde tänker kommer upp 

under medarbetarsamtalen. Det kan vara frågor gällande, exempelvis, en mer ergonomisk 

kontorsstol eller personlig utveckling. En av respondenterna vågade påstå att de ställer högre 

krav på sina anställda än vad en medelmåtta skulle prestera. De anställda ska vara väldigt 

duktiga, ska vilja utvecklas och ska hålla en hög nivå. Denna respondent ansåg även att, om 

det ställs högre krav så blir kvalitén lite högre, och menade att uppgiften denne själv har är att 

kratta vägen för att få fram de bästa förutsättningarna för de anställda. Båda respondenterna 

ansåg att dessa medarbetarsamtal kontinuerligt kompletteras med en öppen dialog chef och 

anställd emellan. De beskrev att de anställda mer än gärna kan komma förbi och yttra sig 

under mer avslappnade omständigheter.  

 

De finns även en tydlig uppföljning över de mål som den anställde och personalchefen tar 

fram tillsammans under medarbetarsamtalen. De båda respondenterna menade att anställda 

förväntar sig en god lön, men de påpekade att det spelar roll vilken ålder de anställde är i. En 

respondent säger att äldre anställda är nöjda med det dem har; de vill ha sin lön, trivsel och 

hälsa. Medan yngre vill ha utmaningar; de vill lära sig och ha ansvar. Denne menade även att 

det kan skilja sig från dag till dag; ena stunden är det karriär och utveckling som gäller medan 

det i andra stunden endast handlar om lön. Den andra respondenten underströk detta genom att 

säga att det troligen beror på att det händer mycket i de yngres liv i form av exempelvis 

familjebyggande och köp av bostad. Äldre har redan gått igenom det, de har troligen betalat av 

sina lån och har en stabil grund att stå på. Båda respondenterna menade i olika benämningar 

att variation i arbetsuppgifter är viktigt för den anställde, och att många unga söker sig till en 

stor koncern vilket båda studieobjekt är. Detta för att hitta variationen och de många olika 

arbetsuppgifterna som finns där inom. Det är en stor attitydskillnad mellan generationer 

menade en av respondenterna, men båda styrker att de kan tala till den yngre generationen på 

ett annat sätt än till äldre anställda. Den ena respondenten påpekade begreppet frihet under 

ansvar flertalet gånger. Denne ansåg att om du går och petar i den anställdes arbete för mycket 

kan det ge motsatt effekt. Att komma en timme tidigare till arbetet och sedan gå en timme 

tidigare går bra, så länge du sköter ditt arbete berättade denne.  

4.2.4 Generation Y 

Som nämnt ovan ansåg båda respondenterna att de kan vara mer öppna med den yngre 

generationen än den äldre, vilket även en av respondenterna sa var deras ledord. Den andra 

respondenten menade att ledarskapet troligen skiljer sig och att attityden är annorlunda 
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beroende på vem du pratar med. Är en anställd tuff i sin kommunikation mot respondenten är 

denne tuff tillbaka. Det handlar i grunden om respekt, men det är en situationsfråga. Yngre 

anställda vill utvecklas, detta nämner båda respondenterna vid ett flertal tillfällen. En 

respondent yrkade även att det är en sund grej – att vilja utvecklas. ”Slutar du utvecklas står 

du still” (Respondent 3). 

 

Den ena respondenten menade att det är de yngre som i huvudsak använder sig av 

friskvårdserbjudandet, denne påstod att dem är mer pådrivande och ser gemenskapen i det 

hela. Denne påpekade även att denne ser friskvårdsbidraget som ett mervärde till 

anställningen. De båda styrker även detta genom att säga att det är de yngre som är först med 

det senaste och inte är sena med att hänga på. De har det lättare att ta till sig den snabbt 

utvecklande teknologin som finns i vårt samhälle idag och som banken inte är sena på att ta till 

sig. Innan intervjuerna avslutades tillägger den ena respondenten att det viktigaste för att hålla 

kvar generation Y på arbetsplatsen är frihet underansvar. Medan den andra respondenten yrkar 

att folk ska ses som de individer dem är och inte som en grupp människor. Det är individen i 

sig som är i fokus, men det är även viktigt att denne ska fungera bra i grupp. Respondenterna 

menade även att kommunikation och dialog är en nyckelfaktor, att båda deltagande parter ger 

och tar.  

4.3 Anställda inom generation Y 

De anställda som deltog i undersökningen var alla födda under 80-talet. Samtliga av de 

anställda har en högskoleutbildning, dock har de varierande längd på sin anställning inom 

banksektorn.  

4.3.1 Utveckling 

De anställda trivs bra på sin arbetsposition och i den organisation de tillhör idag. En del vill 

stanna på sin position under en 5-10 års period medan andra kan tänka sig att byta inom en 

närmare framtid. ”Jag vill utveckla min karriär”(Respondent 5). Enligt de anställda är det 

viktigt att arbetet är stimulerande och de känner att de utvecklas. Ett krav som samtliga ställer 

är att behovet av utveckling ska finnas till hands för att respondenten ska välja att stanna inom 

organisationen. ”Kommer jag till fasen då jag inte utvecklas längre är jag definitivt beredd på 

att byta jobb”(Respondent 6). Genom att utvecklas så förhindrar de att behöva göra samma 

sak flera gånger. De vill inte göra ett och samma jobb resten av sitt yrkesliv, utan vill vidare 

och byta position för att arbeta på ett nytt sätt och med nya uppgifter. 
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4.3.2 Utbildning 

För merparten av respondenterna handlar utvecklingen om en personlig utveckling i from av 

tillgången till utbildning, både intern och extern. De tycker att, om incitament finns att testa på 

något nytt, så ska de få göra det. Flertalet av respondenterna berättade om att de vill framåt 

och när arbetet i en position blir för monotont vill de ha möjligheten att gå vidare. En 

respondent berättade att det är viktigt för arbetsgivaren att erbjuda utbildningar, för att behålla 

kompetensen. Även en annan respondent nämnde samma sak; ”för att jag ska stanna handlar 

det om vad banken kan erbjuda mig i form av utbildning”(Respondent 8). Respondenterna 

berättade att det finns möjlighet för dem att utbilda sig. Kan de motivera väl att utbildningen 

är en viktig del i deras personliga utveckling och det gynnar båda parter så är det inga problem 

att få delta i utbildningen. ”Om man vill testa på någonting så ska man ha möjlighet till det. 

Och det tycker jag är den absolut viktigaste förmånen, för det är ju då man kan utvecklas 

liksom och det gagnar ju båda parterna” (Respondent 7). Respondenterna på en av bankerna 

uppgav också att de ges möjlighet till tjänsteledighet under ett halvår, för att den anställde ska 

kunna studera. Under denna period ges studiemedel ut från banken. 

Flera av de anställda har själva kommit med förslag på en utbildning som de önskat 

genomföra. ”Jag letade upp en kurs som går i Stockholm och då sa jag till min chef att jag 

hittat en kurs som jag vill gå, den kostar så här mycket, är det okej?” (Respondent 5). ”Jag 

tycker det är bra att arbetsgivaren tillåter mig att forma min egen utbildning”(Respondent 

10). De är framåt och vet vad de vill och berättar också detta för sina arbetsgivare. 

4.3.3 Frihet 

Förutom utveckling och utbildning så värderas också frihet högt bland respondenterna. Många 

nämner just frihet under ansvar och syftar då till friheten i själva arbetet både var det gäller 

utförandet och tidsupplägget. Respondenterna värdesätter att själva kunna styra över hur de 

lägger upp sitt arbete i den mån det går, de är medvetna om att de har skyldigheter gentemot 

arbetsgivaren och kunderna. De tycker att möjligheten att själva styra över sitt arbetsupplägg 

och tid får dem att utvecklas i sitt arbete och växa i sin roll. De förväntar sig att detta finns 

tillgängligt på arbetsplatsen och på frågan vad de värdesätter mest svarar en respondent; 

”frihet under ansvar, jag är av den personen som inte vill bli jättestyrd i mitt arbete. Utan jag 

känner att jag kan prestera bäst om jag har lite fria tyglar”(Respondent 7). Detta är något 

som alla respondenterna är eniga om. Att kunna ha friheten att lägga upp sin arbetstid för att få 

ihop ”vardagspusslet”, som en respondent nämnde, är viktigt och uppskattades av de flesta av 

respondenterna. De vill inte att arbetet ska behöva stå i vägen för privatlivet.  
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4.3.4 Monetära förmåner 

På frågan vilka förmåner som ses som självklara, svara de flesta respondenterna monetära 

förmåner. De berörde allt från en konkurrenskraftig lön och rabatter med interna aspekter 

såsom räntesubventioner till friskvårdsbidrag och förmånlig föräldrapenning. Dessa faktorer är 

viktiga men också självklara för respondenterna och ses inte som något extra. 

4.3.5 Prestationer och motivation 

Respondenterna uppgav att deras prestationer uppmärksammas så mycket som de behöver. 

Ingen antydde att de behöver mer uppmärksamhet. De berättade att beröm både kommer från 

chefer och kollegor och de blir uppmärksammade främst med ord. Två av respondenterna 

berättade att deras prestationer blivit uppmärksammade av kollegor, vilket gör att de känner 

sig motiverade. Vidare berättade två av respondenterna att de tycker att det är viktigt att de får 

feedback. Framförallt på arbete som är mindre bra utfört så att de kan göra ändringar och 

utvecklas. Vad som motiverar de anställda är olika bland deltagarna, två stycken berättar att 

den sociala aspekten att få träffa nya människor är en drivande och motiverande faktor. Andra 

berättade att deras roll är stimulerande och att arbetsuppgifterna är tillfredställande.  

4.3.6 Arbetsmiljön 

Respondenterna uppgav att medarbetarsamtalen är bra och givande, samtidigt uppskattas den 

öppna dialogen med chefen. Att ha personliga medarbetarsamtal där mål följs upp och nya mål 

sätts tycker de anställda är bra då det ger en översiktlig bild på hur de ligger till. Samtliga 

respondenter höll med om att det är högt i tak på deras arbetsplats och att de kan uttrycka sina 

åsikter. Samtidigt nämnde tre av respondenterna att det är ett högt tempo i deras arbete och 

ibland kan det vara svårt att både tillgodose kunderna och chefernas krav.  

4.4 Anställd som valt att sluta 

Respondenterna som vi har haft kontakt med har båda jobbat inom banksektorn, men valt att 

säga upp sig. En av dessa personer har arbetat på ett av våra studieobjekt, medan den andra har 

arbetat på en helt annan bank.  

4.4.1 Skäl till uppsägning  

Båda respondenterna som vi har intervjuat med tyckte att bankyrket var för styrt och att det 

ställdes för höga krav på individen. Allt handlade om försäljning, och även om kunden var i 

behov av det eller inte så var det viktigt att sälja. Båda respondenterna såg detta som något 

negativt och försäljningen blev en för stor del av arbetet. En av de tillfrågade menade att ”det 
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var inte frestande att sitta och lura på folk något som de inte behöver, bara för att sälja. Jag 

trodde att det skulle bli bättre när jag blev privatrådgivare, men det handlade inte om att 

hjälpa människan utan att sälja rätt” (Respondent 4). Detta var i båda fallen en av orsakerna 

till att de valt att avgå och söka sig till något nytt. En av respondenterna menade att denne inte 

kunde utvecklas lika mycket i Växjö som önskat, utan behövde i så fall söka sig till större 

orter. Om en anställd vill växa inom Växjös lokala kontor så behöver de ge det mycket tid 

vilket ungdomar idag inte har, menade respondenten. En annan anledning till uppsägning som 

kom på tal var att jobbet i sig inte var tillräcklig stimulerande. En av respondenterna svarade 

att denne inte hade den tiden som behövdes för att utvecklas på Växjö kontoret, och då flytt 

inte var aktuellt så blev det istället uppsägning. En av respondenterna kom heller inte överrens 

med chefen utan de hade olika åsikter om hur en bank ska bedrivas. Synen på vad som är 

försäljning och vad som är rådgivning var olika och det skar sig mellan de båda. Respondenten 

svarade att det inte var ett direkt skäl till uppsägning, men denna hade nog inte kunnat arbeta 

vidare med den befintliga chefen på sikt.  

4.4.2 Förmåner 

När frågan om vad som sågs som självklara förmåner kom på tal nämnde de båda 

respondenterna gratis banktjänster. Som exempelvis att kunna växla utan kostnad och utnyttja 

samtliga av bankens tjänster fritt. Även räntesubvention och subvention på bolån sågs som 

självklart. En annan sak som kom på tal hos de båda var att de skulle ha rätt till de utbildningar 

som de ansåg sig behöva. Det kan vara utbildningar som gör att de anställda kommer vidare i 

sin karriär och utvecklas. En av dessa utbildningar som kom på tal hos båda var Swedsec 

utbildningen. Denna kostar drygt 50 000 kronor men var ändå något som sågs som självklart 

hos respondenterna, då den behövs för att utvecklas. En av respondenterna pratade även om 

friskvårdssubventioner, det vill säga att de får en viss summa per år att spendera på 

exempelvis sport, massage eller liknande.  

 

Det var ingen av respondenterna som hade önskat ha någon förmån som de inte hade. En av 

dem svarade att flextid hade varit aktuellt om denne hade stannat kvar på arbetsplatsen, det vill 

säga att tiderna skulle bli mer flexibla och anpassade till individernas behov. När det kom till 

om någon typ av förmån hade kunnat få dem att stanna på arbetsplatsen, svarade båda nej. 

Efter ett tag svarade dock en av respondenterna att denne kanske hade varit kvar om en mer 

kvalificerad roll hade erbjudits tidigare, tillexempel rådgivare. Denne stod i kassan alltför 

länge och jobbet blev för monotont och motivationen försvann. Hade det erbjudits en mer 
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utvecklande position hade det kanske varit en möjlighet att stanna kvar, fast förmodligen inte 

då bankmiljön i sig inte var speciellt lockande, enligt respondenten.  Det sistnämna stämde för 

båda respondenterna. Arbetsmiljön och det styrda arbetssättet var inget som passade för dem. 

Att ha den pressen att hela tiden sälja fast det egentligen inte gynnar kunden, var något som 

avskräcka dem.  

4.4.3 Arbetsmiljö 

En viktig del för den personliga utvecklingen är medarbetarsamtal. Här ansåg samtliga av 

respondenterna att cheferna lyssnade på dem och tog åt sig av idéerna och förslagen som kom 

på tal. En av respondenterna svarade dock att de lyssnade mycket men att det sedan hände rätt 

lite. Det fanns möjligheter som denne inte fick ta del av under den tiden. Den andra 

respondenten svarade att det var olika mellan olika avdelningar och chefer hur mycket 

medarbetarsamtalen gav. På avdelningen för privatrådgivare pratade chefen väldigt mycket 

om framtiden och hur de anställda kunde komma vidare. Den administrativa chefen å andra 

sidan var mer ”har du något att säga?” Det uppskattades betydligt mer att kunna prata om 

framtiden och få tips, i detta fall uppmuntrades det starkt att börja plugga för att kunna få en 

bättre roll senare, berättade respondenten.  

 

När båda respondenter sa upp sig bemöttes de på ett bra sätt och cheferna förstod deras beslut. 

Det var inga sura miner, utan cheferna önskade dem lycka till i framtiden. Båda av 

respondenterna uppgav att det var ganska väntat att de skulle säga upp sig och cheferna var 

beredda på detta, det var inget som kom som en chock för arbetsgivaren i något av fallen. I 

båda fall visste arbetsgivaren vad skälet till uppsägning var.  

4.4.4 Råd till kontorschefer 

På den avslutande frågan, om de har några tips till personalchefer runtom i landet för hur de 

kan hålla kvar sina anställda, svarade en av respondenterna att de måste bli betydligt bättre på 

att lyssna på sina anställda. Det är viktigt att de verkligen lyssnar och låter personalen 

utvecklas för att nå sina personliga mål, annars kommer de anställda att tröttna, uppgav denne. 

Respondenten berättade ”jag vet att vi hade en tjej i kassa/kundtjänst som gärna ville jobba 

som privatrådgivare som utbildat sig till socionom, men de ansåg att hon var en viktig kugge i 

kassan och därför ville de inte låta henne klättra uppåt” (Respondent 4). För att hålla kvar de 

yngre är det viktigt att lyssna och låta de anställda växa, vilket de inte var speciellt bra på, på 

min dåvarande arbetsplats berättade respondenten. Denne fortsatte med att det är viktigt att de 

anställda flyttar runt på arbetsplatsen för att skapa variation i anställningen. En annan 
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alternativ är att skicka vidare sina anställda på olika utbildningar så att de känner att de 

utvecklas och är viktiga för arbetsplatsen. Respondenten avslutade med att det viktigaste 

cheferna kan göra är att verkligen lyssna och tillåta sina anställda att utvecklas och växa. Den 

andra respondenten svarade att det är svårt att vara chef då allt är så centralstyrt och de har så 

höga krav på sig att prestera de också. Respondenten menade att det är klart lättare att 

motivera en anställd med en lön på 150 000 kronor istället för 20 000 kronor, men detta är ju 

inget cheferna kan påverka.  
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5 Analys 

I det här avsnittet kommer vi att ställa teori mot empiri, enligt vår analysmetod; 

mönsterjämförelse, och se hur väl teorin stämmer överrens med verkligheten.  

5.1 Retention 

Att behålla anställda inom generation Y en längre tid på en arbetsplats, ansåg båda cheferna 

som intervjuades, kommer att bli ett problem i framtiden. Om en anställd väljer att sluta kan 

det bero på att den anställdes personliga mål, intressen och erfarenheter inte är detsamma som 

vad arbetsgivaren erbjuder (Arthur, 2001, Blake, 2006). Ett återkommande svar hos de 

anställda var att frihet är av stor vikt, vilket cheferna ansåg att de erbjuder. Dock har de 

personer vi intervjuat, som valt att säga upp sig från sin tjänst på en bank, varit eniga om att en 

viktig anledningen till uppsägningen varit att arbetet var för strikt. De ansåg att det var för 

målstyrt, då de hade specifika försäljningsmål som de krävdes leva upp till. Några andra 

faktorer, enligt teorin, till varför en anställd väljer att säga upp sig kan också vara att 

karriärchanserna samt den personliga utvecklingen är för begränsade, men också att det inte är 

tillräckligt spännande eller utmanande (Blake, 2006, Lindblom, 1996, Kaye & Jordan Evans, 

1999). Detta är något som stämmer överens med empirin, då en av respondenterna, som slutat, 

inte ansåg att det fanns tillräckligt med utvecklingsmöjligheter på det lokala kontoret denne 

var anställd på, utan behövde i så fall söka sig till en större ort för att nå dit denne önskat. Ett 

annat skäl till uppsägning hos respondenterna var att arbetet i sig inte var tillräckligt 

stimulerande vilket stämmer överens med vad teorin säger. Detta styrker även empirin 

gällande de anställda då de uppgav att ett utmanande och utvecklande arbete är en viktig 

faktor för att de ska stanna kvar på arbetsplatsen. 

 

För att en anställd ska trivas beskriver Parment (2008) och Pihl (2011) vikten av utrymme för 

att kunna utmana sig själv. Dagens unga är inte rädda för olika valmöjligheter, utan det är 

snarare vad de vill ha och känner sig trygga med, enligt teorin. Samtliga av de anställda vi har 

haft kontakt med anser att en väldigt viktig del inom deras anställning är känslan av att det 

finns utvecklingspotential och valmöjligheter. Att de anställda kan jobba på flera olika 

positioner inom samma organisation är en stor motivationsfaktor för samtliga. Vissa av 

respondenterna uppgav även att det är en anledning till att de jobbar där de gör idag, att de kan 

variera sig inom många positioner under samma varumärke.  Detta stämmer väl överens med 

hur det presenteras i teorin, att de unga anställda vill ha valmöjligheter. Denna syn stämmer 
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även bra överens med vad cheferna uppgav i intervjuerna. De tycker att de ger möjligheten till 

sina anställda att kunna utvecklas och byta position när de känner att den nuvarande positionen 

inte längre är tillräckligt stimulerande.  De anställda har ögonen öppna och söker ständigt efter 

bättre alternativ, detta både inom den befintliga organisationen, men en del, även inom andra 

organisationer.  

 

I teorin beskrivs det att det är viktigt att ha rätt anställd på rätt plats i företaget så att det blir 

lättare för företaget att utvecklas. (Frick och Norberg, 2012). Detta är något som en av 

respondenterna som valt att avgå berörde. Denne berättade då att arbetsgivaren höll kvar 

personer på de positioner där de ansågs vara bäst för organisationen, trots att det var uppenbart 

att personen i fråga ville utvecklas och gå vidare. Detta, uppgav respondenten, var något 

negativt då arbetsgivaren hämmar den personliga utvecklingen hos personen. Detta innebär att 

det som sägs som något positivt i teorin istället ses som något negativt i empirin. Det är därför 

viktigt att arbetsgivaren lyssnar på de anställda för att ha en chans att hålla kvar dem, uppgav 

respondenten.  

 

Vad en chef bör göra för att hålla kvar en anställd beskrivs olika i teorin av olika författare. 

Arthur (2001) citerar Al Gore, som förklarar att de anställda vill ha en lång ekonomisk 

säkerhet och beskriver vikten av att hitta en balans mellan arbete och privatliv. Detta är något 

som Arthur (2001) och även empirin inte håller med om. Arthur (2001) menar istället att de 

anställda söker en arbetsplats där det är en bra miljö och där de kan göra skillnad. I en 

undersökning som gjorts av RHI (i.d) beskrivs även där att de anställda inte prioriterar en hög 

lön i första hand. Där beskrivs andra faktorer som ger mervärde till anställningen, såsom 

varierande och meningsfulla arbetsuppgifter. Det här styrks även av empirin, då de anställda 

mer ser lön som en självklarhet än till en anledning att stanna kvar på arbetsplatsen. Då 

förväntar de anställda sig andra faktorer, precis som Arthur (2001) och RHI (i.d) beskriver, 

som ger mervärde till anställningen såsom utveckling och flexibilitet.  

5.2 Motivation och utveckling 

Enligt Maslows behovshierarki behöver människor uppfylla vissa behov för att kunna känna 

sig tillfredställda. (Bolman & Deal, 2005, Wolvén, 2000). Inom yrkeslivet har majoriteten av 

de anställda respondenterna uppfyllt de fyra första kraven i behovshierarkin, och de har det 

sista och självförverkligande steget kvar. (Se figur 1, s 21). Det var bara en av de anställda 

respondenter, som deltog i undersökningen, som sa att denne var nöjd med sin nuvarande 
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position och inte hade några tankar om att gå vidare i sin karriär. Denne har då uppfyllt kravet 

för självförverkligande inom yrkeslivet, då den anställde har nått sitt personliga mål. Liksom 

resterande anställda såg denne att utvecklingsmöjligheterna måste finnas på arbetsplatsen. 

Trotts att denne har nått sina mål var ändå utvecklingen fortfarande en viktig faktor, så även 

för de andra anställda som ännu inte nått dit de vill och därför inte nått sitt självuppfyllande 

behov inom yrkeslivet.  

 

Som Pihlquist & Sandahl (2011) beskriver, är motivation en viktig faktor för 

arbetstillfredställelse. Detta är något som även Arthur (2001) och Kaye & Jordan Evans, 

(1999) styrker då de beskriver att uppskattning och känslan av att de anställda utför ett bra 

arbete är viktigt för motivation. Cheferna uppgav i intervjuerna att de motiverar sina anställda 

genom verbal uppmuntran och ger den uppmärksamhet till de anställda, som de anser, behövs. 

Ett annat sätt att motivera är att skapa förutsättningar för utveckling och uppmuntra de 

anställda till att göra ett bra jobb. Ytterligare en viktig faktor, som cheferna tycker att de gör 

bra, är att ge den anställda frihet och inte stå och bevaka allt de gör. De anställda vi intervjuat 

tycker att arbetet i sig är motiverande. Detta dels genom den sociala biten, då de ständigt får 

träffa nytt folk men även bygger relationer med befintliga kunder. Även feedback är en 

motivationskälla då den hjälper de anställda att bli bättre och hela tiden utvecklas. Det här är 

också en faktor som motiverar de anställd, enligt teorin (Jonkman, 2011). Icke-monetär 

uppskattning är en del av motivation såsom beröm, uppskattning eller större ansvar (Philquist 

& Sandahl, 2011). Detta är något som cheferna anser att de erbjuder. Känner de anställda sig 

inte värdefulla kommer inte motivationen vara fulländad. (Arthur, 2001, Kaye & Jordan 

Evans, 1999). 

 

Den gemensamma nämnaren över vad de anställda uppskattar mest var ansvar, då samtliga 

anställda vi intervjuat vill ha frihet under ansvar. De anställda menade att en viktig del är att 

ha eget ansvar och att utvecklas. Det är även viktigt för dem att ha en bra kontakt med chefen 

och att de trivs bra på arbetsplatsen samt har roliga arbetsuppgifter. Att arbetet inte blir för 

monotont, utan variation är även en viktig del för de anställda. De icke-monetära faktorerna 

som beskrivs i teorin stämmer väl överens med vad de anställda anser vara viktigt. Den 

monetära belöningen är viktig, men det finns faktorer som är viktigare. Det är inte i första 

hand de monetära belöningarna som motiverar de anställda som deltog i undersökningen. 

Detta är något som Arthur (2001) styrker när hon beskriver att anställda idag föredrar icke-
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monetära erbjudanden och att det blir motiverade av ett stimulerande arbete som är roligt och 

intressant. 

 

Ett sätt att främja sin personliga utveckling, enligt både de anställda och cheferna, är genom de 

mål som sätts upp på respektive arbetsplats. Dessa mål kommer till under kontinuerliga 

medarbetarsamtal mellan chef och arbetstagare. Som det beskrivs i teorin så är kontinuerlig 

coachning en stor del inom ledarskapet och det gäller att ta sig tid och verkligen sitta ner och 

prata, medarbetare och chef emellan. (Jonkman, 2011). Detta är något som både de anställda 

och cheferna på respektive arbetsplats ser som en viktig del av den personliga utvecklingen. 

Det hålls möten med de anställda individuellt en gång i månaden, och även halvårsvis där de 

personliga målen sätts inför kommande år. Detta stämmer väl överens med den teori som 

Jonkman (2011) presenterar.  Pihl (2011) trycker på vikten av att ha en utvecklingsplan och 

detta var något som våra respondenter höll med om, både de anställda och cheferna. Dessa 

utvecklingsplaner tas fram under medarbetarsamtalen och finns till för att hjälpa den anställde 

att utvecklas. Som komplement till dessa medarbetarsamtal sker en spontan dialog mellan chef 

och arbetstagare, vilket är något som båda parter värderar högt. Denna öppna kommunikation 

ger möjlighet till att bolla idéer och komma med egna förslag på vad som skulle förbättra 

arbetsplatsen och de anställdas personliga utveckling. En av cheferna uppgav även att 

öppenhet är ett av deras ledord, och att det är något som arbetas mycket med. 

 

En annan faktor som Jonkman (2011) och Pihl (2011) beskriver som en viktig 

motivationsfaktor är makt, känsla av inflytande. Frihet under ansvar är något som samtliga av 

de anställda pratar om och ser som en viktig del. Detta är en del av makt, då de anställda har 

makten över sitt eget arbete och friheten att kunna lägga upp sitt arbete som de vill, så länge 

det blir gjort på rätt sätt och i tid. Känslan av att någon litar på att du gör ditt jobb rätt leder till 

att du vill prestera, uppgav samtliga anställda som deltog i undersökningen  

5.3 Förmåner 

De anställda som vi intervjuat ansåg att flexibilitet är en viktig del, och detta ses som en 

viktigare faktor än lön hos vissa av respondenter. De chefer som intervjuades ansåg att dem 

arbetar mycket och har i åtanke att ge de anställda frihet under ansvar. Teorin säger dock emot 

detta, då Arthur (2001) och Lindblom, (1996) beskriver att flexibilitet och eget ansvar kan 

vara svårt att uppskatta i dagens hårda arbetsklimat. Denna teori är något som inte stämmer 
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överens med empirin, då samtliga respondenter har uppgett att flexibilitet och eget ansvar är 

av stor vikt. 

 

Enligt teorin är det viktigt för de anställda att hela tiden ha känslan av att kunna utvecklas i sin 

roll. Denna typ av utveckling kan nås via karriärutveckling samt interna och externa 

utbildningar. (Pihl, 2011, RHI, i.d). Enligt de anställda är en av de absolut viktigaste 

förmånerna tillgång till utbildning och därigenom känslan av att kunna utvecklas. Samtliga av 

våra respondenter bland de anställda svarade att utbildning är en stor förmån och något som 

samtliga har utnyttjat under deras anställning eller kommer att göra i framtiden.  

 

Philquist & Sandahl (2011) presenterar två former av förmåner som nämnt tidigare; monetära 

och icke-monetära förmåner. Enligt författarna så föredrar anställda idag icke-monetära 

erbjudande framför monetära. Respondenterna beskrev de förmåner som de anser vara 

viktigast för dem som; utvecklingsmöjlighet och flexibilitet, vilka samtliga ingår i kategorin 

icke-monetära förmåner. Detta påvisar att teorierna som Pihlquist & Sandahl (2011) 

förespråkar stämmer väl överens med vad de anställda uppger. Respondenterna menade att lön 

och andra monetära förmåner, såsom räntesubventioner och förmånliga bolån är viktiga, men 

de kommer inte i första hand utan ses snarare som en självklarhet.  

 

En viktig del som tas upp i teorin är teknologin. Generation Y vill att företaget ska vara 

ledande inom teknologi och ser detta som en viktig aspekt. (Arthur, 2001). Detta är något som 

inte bekräftas i empirin, då ingen av respondenterna uppgav att teknologin är en viktig del. Det 

är endast en av de intervjuade respondenterna som nämner teknologi, men fortsätter med att 

det inte är en avgörande faktor vid val av arbete.  

5.4 Ledarskap 

Samtliga av de anställda vi har varit i kontakt med uppgav att de har en bra och nära relation 

med sin chef. De känner att de kan prata och ta upp problem när de dyker upp. Samtliga 

uppgav också att de känner att chefen ger de fria tyglar, vilket ses som något bra. Enligt teorin 

är ett generationsanpassat ledarskap en viktig del, och en viktig aspekt är att chefen anpassar 

sig efter individen. En annan viktig del är också att de anställda känner att chefen kan lita på 

dem, (Martin & Tulgan, 2001, Pihl, 2011) vilket stämmer bra överrens med empirin då 

samtliga av de anställda, och även cheferna uppgav att fria tyglar är essentiellt. En av cheferna 

pratade mycket om att se de anställda som individer och inte som en generation, även detta 
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stämmer överrens med vad teorin beskriver som en viktig aspekt inom generationssanpassat 

ledarskapet (Jonkman, 2011, Phil, 2011) 
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6 Slutsatser 

I det här avsnittet kommer vi, som författare, diskutera och argumentera oss fram till ett 

resultat som vi anser lämpligt utifrån de analyser som getts under studiens gång.  

 

Att människor är olika ser vi som en självklarhet och därför kan vi inte generalisera våra 

respondenters svar till populationen. Det som är viktigt för en ledare, till personer inom 

generation Y, är att inte styra över dem som grupp utan se till den enskilda individens behov. 

Vi ser att de anställda som vi intervjuat har ett eget driv och är hungriga. De vill någonstans 

och då är det upp till ledaren att inte sätta käppar i hjulet för dem. En av respondenterna som 

valt att sluta tog som exempel, att en kvinna i kassa/kundtjänst ville nå vidare inom banken. 

Det som hände här är för oss skrämmande, att banken inte låter sina anställda utvecklas i den 

takt de vill även fast de tydligt visat deras avsikt. För att tydliggöra detta kan vi tillägga att 

denna person inte har varit anställd på någon av våra studieobjekt. En viktig faktor inom 

retention anser vi är att ledaren använder sig av anpassat ledarskap för att hålla kvar anställda 

inom organisationen en längre tid. I det stadie i livet, där generation Y idag befinner sig, 

händer det mycket. I dagsläget är hela generationen mellan 13 och 33 år, men de som är i 

arbetsförålder anser vi ingår i åldersspannet 18-33 år. Detta betyder att individer skiljer sig 

mycket åt då de just nu infinner sig i olika livsstadium och detta är något som chefen bör ta i 

beaktning i sitt ledarskap för att hålla kvar individerna.  

 

Hos de anställda vi intervjuat såg vi över lag att de uppskattar förmåner i form av icke-

monetära erbjudanden. Som tidigare nämnt uppskattar dessa respondenter förmåner såsom 

utvecklingspotential, varierade arbetsuppgifter och flexibilitet i sin anställning. Vi har 

lokaliserat en gemensam drivkraft hos dessa anställda då de tar saker i egna händer och 

kommer med förslag till egna förbättringar. Detta är något som vi tycker att cheferna hanterar 

bra. De ger utrymme för de anställda att kunna utvecklas och förbli tillfredsställda. Det är 

viktigt att de bibehåller detta för att fortsatt kunna stimulera de anställda inom generation Y. 

Vi ska inte underskatta monetära förmåner i form av god lön, men detta ser de anställda som 

en självklarhet. Det företagen bör göra för att hålla kvar anställda är att ge fortsatt god lön men 

koncentrera sig på icke-monetära förmåner som spritt delas ut under året. Att tydligt 

uppmuntra de anställda och att låta dem komma in på chefens kontor och sitta och bolla idéer 

samt komma med förbättringar såg vi att samtliga av de anställda uppskattade. Under intervjun 

var det en av cheferna som svarade att friskvård ger ett mervärde i anställningen, medan 
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majoriteten av de anställda såg detta som en självklar förmån. Detta tycker vi är intressant, då 

chefen ser det som ett mervärde medan de anställda ser det som en självklarhet, och därmed 

uppskattas det inte i lika stor utsträckning som vad chefen tror.  Detta ser vi som en 

generationsfråga då chefen i fråga ingår i en annan generation än vad de anställda gör. Därför 

är det viktigt att cheferna verkligen tar reda på vad de anställda förväntar sig, att sitta ner med 

de anställda och ha en tydlig kommunikation anställd och chef emellan. Vad vi uppfattade 

under intervjuerna, är att de anställda ser friskvårdssubventionen som en självklar förmån, 

men vad som hade kunnat ge ytterligare mervärde i anställningen är en betald friskvårdstimme 

i veckan som några av de anställda tog upp som förslag på vad de skulle vilja förbättra. Vi ser 

därför en potential hos företagen till förbättring inom området retention, genom att de borde 

minska små förmåner i form av biobiljetter och middagar, och istället ge större förmåner som 

de anställda faktiskt uppskattar. Ingen av de anställda har sagt att de uppskattar förmåner i 

form av små erbjudanden, medan vi tycker det verkar som att cheferna tror att de anställda 

uppskattar detta. Vi tror därför att kommunikation är en viktig faktor som kan lösa detta 

problem. Att ha en regelbunden dialog på kontoret där de anställda får säga vad de uppskattar 

mest som förmån och inte att chefen tar för givet och gissar sig till vad de anställda vill ha.  

 

Det vi har sett hos de anställda är två olika typer av utveckling; utbildningsmässigt och 

karriärmässigt. Här är det ungefär hälften av respondenterna som hellre ser en 

utbildningsmässig utveckling, medan andra hälften hellre ser kombination av 

utbildningsmässig utveckling och utveckling i sin karriär. Oavsett vilken slags utveckling de 

anställda önskar är en nyckelfaktor att chefen lyssnar.  

 

Det är viktigt att ha en ömsesidig tillit mellan chef och anställd för att kunna få en så öppen 

och ärlig dialog som möjligt. Vi har tydligt sett att samtliga respondenter inom generation Y är 

drivna och tydliga med vad de vill. Det är därför viktigt att chefen är en god lyssnare som 

verkligen tar till sig de önskemål som de anställda efterfrågar. Kan inte chefen leva upp till 

några av de krav som den anställde önskar kommer de troligen lämna företaget för något 

bättre, som erbjuder det som den anställde vill ha. Att lyssna och verkligen ta till sig det som 

dem anställda säger är en otroligt viktig faktor, men för detta gäller det att de anställda vågar 

öppna upp och verkligen säga vad de tycker. Vi tror inte att generation Y har några problem 

med att säga vad de tycker, utan går rakt på sak. Ytterligare en viktig aspekt för chefen är att 

inte förbise de olika personernas önskemål och krav, samt att inte särbehandla dem. Även här 
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bör chefen ha ett individanpassat ledarskap för att tillgodose alla anställdas önskemål, små 

som stora.  

 

Den uppfattning vi har fått under studiens gång är att bankbranschen är väldigt centralstyrd 

med mycket mål och krav. Det är därför viktigt att cheferna i största möjliga mån försöker ge 

så mycket flexibilitet i arbetet som möjligt, för att motverka denna strikta miljö. Detta genom 

att delegera ansvar till de anställda som kan hantera det. De anställda måste visa att de kan 

hantera friheten och inte utnyttja det innan de får detta ansvar tilldelat. Här gäller det för 

chefen att vara beredd att släppa taget och verkligen lita på sina medarbetare. Detta anser vi 

var en viktig aspekt, och det var även något som den ena chefen tog upp, då denne beskrev att 

de inte ska vara inne och peta i de anställdas arbete. Detta håller vi med om då samtliga 

anställda vi intervjuat uppskattar förmånen flexibilitet, det är en viktig del inom retention. 

Vidare säger de anställda att de känner sig säkra med eget ansvar och det är något som 

samtliga respondenter värdesätter. Missbrukas detta förtroende är det viktigt, enligt oss, att 

chefen agerar och vidtar åtgärder. Detta var även en bidragande faktor till varför de 

respondenter som valt att sluta sin tjänst på bank faktiskt slutade. De behövde mer frihet i sin 

anställning och valde därför att gå vidare.  

6.1 Sammanfattande resultat 

Sammanfattningsvis så ser vi att de anställdas förväntningar stämmer väl överens med vad 

arbetsgivaren erbjuder, men det finns fortfarande förbättringspotential inom retention på 

studieobjekten. En sak som båda studieobjekten gör bra, enligt både chefer och anställda, är att 

de har en öppen arbetsmiljö. Detta i form av en bra dialog och kommunikation mellan såväl 

chefer och medarbetare och vi anser att detta är en av nyckelfaktorerna till att hålla kvar 

anställda inom organisationen. Detta anser vi är en väldigt viktig faktor för att trivseln på 

arbetsplatsen ska bli så bra så möjligt. Det är viktigt att cheferna tänker på detta även 

fortsättningsvis.  Ytterligare en viktig faktor som kom fram under samtalen var möjligheten att 

kunna utvecklas och växa inom i sin karriär, exempelvis när de anställda vill hitta en 

utbildning de vill genomföra. Samtliga anställda uppgav att cheferna oftast accepterar när 

förslag tas fram, men att dem inte är med i själva processen att hitta intressanta utbildningar. 

En sak cheferna kan göra enligt oss, för att verkligen visa att de uppmuntrar utveckling, är att 

själva skapa utbildningstillfällen på lokal nivå. Många av de anställda vi intervjuade uppgav 

att de åkt iväg till större städer, såsom Stockholm och Malmö på utbildningstillfällen, men 

ingen nämnde något om lokala utbildningstillfällen. Vissa av de anställda uppgav också att de 
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skulle vilja gå på betydligt mer utbildningar än vad de gör idag, men att tiden är en 

begränsning, då de måste ta ledigt i flera dagar för att åka iväg till större städer. Vårt förslag är 

således att skapa utbildningstillfällen i lokala miljöer. Detta för att visa att chefen uppmuntrar 

de anställda till utbildning och utveckling, men även för att underlätta utbildningstillfällena för 

de anställda. Det kan vara utbildningar som hålls av högt uppsatta chefer inom banken, 

inhyrda gästföreläsare eller av professorer på det närliggande universitet. Det behöver inte 

vara så lokalt så det bara sträcker sig till ett kontor, då kostnaden säkerligen blir för hög, men 

arbetsgivaren kan i så fall hålla det på kommun- eller länsnivå. Ett annat förslag för att minska 

kostnaderna är att samarbeta och hålla utbildningarna tillsammans med andra organisationer 

som kan tänka sig vara intresserade av samma utbildning. Lokala utbildningar tror vi är något 

som de anställda skulle uppskatta mycket och se som mervärde i sin anställning.  

 

En annan del vi tycker att de lokala kontoren kan förbättra är möjligheten till friskvård. 

Majoriteten av de anställda uppgav att friskvårdsbidraget är bra, men det ses snarare som en 

självklarhet än ett mervärde i anställningen. Som vi uppfattade det skulle de anställda istället 

se en betald friskvårdstimme i veckan som ett mervärde till anställningen. Att de anställda vill 

hålla igång och motionera borde uppmuntras från arbetsgivarnas sida mer än vad det gör idag. 

Således blir vårt förslag att införa en betald friskvårdstimme i veckan. Detta är även ett sätt att 

ge de anställda fria tyglar och en chans att visa att de kan hantera denna timme på ett effektivt 

och bra sätt. Dels genom att de anställda verkligen utnyttjar denna timme till att gå och träna, 

och inte till privata ärenden, men också att det utnyttjar denna timme vid rätt tillfälle så inte 

deras arbete missgynnas. Märker cheferna att friskvårdstimmen missbrukas bör den tas bort 

från den specifika individen. I och med att bankbranschen är en pressad miljö med hårda krav 

är det bra att de anställda får möjligheten att ta en paus och träna en timme under arbetstid. Vi 

är medvetna om att detta är kostsamt men samtidigt ser vi en betald friskvårdstimme som en 

investering i den personliga hälsan och något som motverkar framtida sjukskrivningar. Genom 

att friskvårdstimmen finns tillgänglig ger cheferna möjligheten och friheten till träning och 

därmed ett mervärde till anställningen på ett ganska enkelt sätt, anser vi.  

 

En annan faktor som vi ser som viktig är att alla anställda har insyn i kollegornas arbete. Detta 

för att skapa en bra arbetsmiljö där de anställda vet och förstår vad de andra positionerna gör. 

Detta tror vi skulle öka trivselfaktorn ytterligare och det skulle, enligt oss, göra jobbet 

intressantare. Det är viktigt att de anställda inte bara vet vad de själva gör, utan också har en 

insyn i de andras arbete på kontoret. Detta kan enligt oss också vara en faktor till att den 
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anställde stannar kvar på det lokala kontoret och inte söker sig till större orter. Som chef är det 

viktigt att verkligen lyfta fram och visa alla de positioner som finns på det lokala kontoret, och 

visa de anställda att de inte behöver flytta till större orter för att utvecklas. Ett sätt att visa det, 

är att ge de anställda tid att sätta sig in i sina kollegors arbete. Detta kan leda till att de får upp 

ögonen för en annan position inom det lokala kontoret, och cheferna håller då kvar den 

anställde lokalt.  

 

Vårt sista tips till cheferna att verkligen anpassa deras ledarskap till individen. Detta är något 

som cheferna, och även de anställda, uppgav att detta görs. Detta är en oerhört viktig faktor 

enligt oss, och för att fånga generation Ys uppmärksamhet är det viktigt att de anpassar sig 

efter dem. Som sagt, detta är något de idag gör, och de är viktigt att de fortsätter med de, då 

det är en viktig aspekt för att hålla de anställda intresserade.  
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7 Reflektioner 

I det här avsnittet kommer vi, som författare, ge förslag på vidare forskning gällande våra 

berörda ämnesområden; retention och generation Y. Avslutningsvis kommer vi att dela med 

oss av våra egna reflektioner över hur vi genomfört vår studie. 

 

7.1 Vidare Forskning 

Då vi ämnade göra en begränsad studie kan vidare forskning te sig mer komplex och beröra 

fler områden. Då vår studie är tydligt avgränsad ser vi stora möjligheter att utveckla denna 

forskning. Vi ser redan nu att det kan utvecklas till att studera ett helt varumärke, mer 

omfattande inom bankbranschen, generation Y eller göra en kvantitativ forskning på samma 

studieområde. Fortsättningsvis kan studien även breddas genom generationsaspekten då andra 

generationer kan studeras. Här kan jämförelser ske mellan generationer inom 

retentionsområdet, och se om olika preferenser föreligger generationer emellan. Vi ser även att 

denna forskning kan utvecklas i den mån att inte studera retention i form av förmåner, utan se 

till andra faktorer som kan få en anställd att stanna kvar i sin anställning, det kan utvecklas till 

exempel företagskultur och etiska frågor.  

7.2 Reflektion över arbete 

I början av denna studie var våra kunskaper om uppsatsskrivande väldigt begränsade och idag 

har vi lärt oss mycket om just detta. Detta i form av bättre strukturerad litteraturinsamling och 

ett mer tydligt strukturellt upplägg redan innan vi börjat skriva, just för att spara tid. I 

efterhand tycker vi att många delar är väl genomförda, exempelvis har vi tagit med fika till 

varje intervjutillfälle för att skapa en mer avslappnad miljö till samtalet, väl genomarbetat 

material och väl disponerat tidsupplägg. Faktorer som vi delvis inte kan påverka var 

intervjutillfällen, dock ser vi nu i efterhand att vi kunde tagit kontakt med bankerna tidigare.  
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8 Slutord 

Avslutningsvis vill vi tillägga att denna studie inte skulle vara genomförbar utan hjälp från de 

respondenter som valt att ställa upp. Detta genom att avsätta tid för att svara på intervjuer, 

mail och telefonsamtal. Vi vill även tacka våra studiekollegor för den konstruktiva kritiken 

och den feedback vi fått vid seminarie- och opponeringstillfällen. Även ett stort tack till vår 

handledare, Anders Hytter, för att han har tagit sig tid att sitta ner med oss under flertalet 

tillfällen. Framförallt vill vi tacka oss själva för ett gott samarbete. 

 

Tack!  
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9.1 Intervjuer 

De tio respondenterna har intervjuats under tidsperioden 13-04-20 till 17-05-13.  

Respondent 1  

Respondent 2 

Respondent 3 

Respondent 4 

Respondent 5 

Respondent 6 

Respondent 7 

Respondent 8 

Respondent 9 

Respondent 10 

9.2 Figur 

Öhman, S. 2010. Vad du vet vet även alla andra.[Online] Hämtad från:  

http://saraohman.se/2010/04/26/vad-du-vet-vet-aven-alla-andra/ [Hämtad: 13-04-23].  

http://saraohman.se/2010/04/26/vad-du-vet-vet-aven-alla-andra/
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10 Bilagor 

10.1 Bilaga 1 

Intervjuguide – Chef med personalansvar  

Inledande Frågor 

 Kan du berätta lite kort om hur din karriär sett ut fram tills idag. 

 Hur påverkar din bakgrundskarriär det jobb som du har idag? 

 Hur länge har du haft den position som du har idag? 

Retention  

 Kan du berätta kort hur ni arbetar för att hålla kvar era anställda. 

 Vad erbjuder ni som ger ett mervärde till anställningen?  

 De anställda som ni har idag, varför tror du att de har valt att jobba just här framför 

andra banker? 

 Vad tror du att de anställda förväntar sig för att stanna kvar på arbetsplatsen? 

 Om ett problem tas upp, i form av att en anställd efterfrågar en specifik förmån, hur 

hanterar ni det här kravet?  

 Vilka förmåner tror du att en anställd främst prioriterar?  

- Tycker du att ni erbjuder detta? 

Personal hantering 

 När ny personal anställs idag, kan du se någon skillnad mot tidigare? 

 Använder ni er av introduktionsprogram och hur ser dessa i så fall ut? 

 Hur tror du att dessa introduktionsprogram påverkar den anställde? 

 Hur arbetar ni för att ta del av de anställdas frågor och tankar om vad de efterfrågar för 

förmåner? 

 Hur ser den första tiden ut efter introduktionsprogrammet för en anställd i företaget? 

 Hur motiverar ni era anställda? 

 Hur ser upplägget ut för era medarbetarsamtal?  

 Hur belönar och uppmärksammar ni bra prestationer hos de anställda? 

 Om en anställd väljer att säga upp sig, hur behandlar ni detta? 
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 Använder ni er av exempelvis avslutande intervjuer för att hitta en lösning vid 

uppsägning? 

Generation Y 

 Ser ni någon skillnad i ert ledarskap hur ni behandlar generation Y tillskillnad mot 

äldre generationer?  

 Om man ser till förmåner, anser ni att generation Y kräver mer än äldre anställda? 

 Om ovan stämmer, har detta någon gång varit ett skäl till att ni ej anställt? 

 Vilka förmåner efterfrågas hos generation Y?  

 Ovan nämnt, skiljer detta sig från vad övrig personal efterfrågar? 

Avslutandefrågor 

 Utifrån din erfarenhet, vad skulle du ge för råd till andra chefer när det gäller arbetat 

att hålla kvar sina anställda?  

 Är det något du skulle vilja tillägga? 
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10.2 Bilaga 2  

Intervjuguide – Anställd som valt att sluta 

Inledande frågor 

 Kan du berätta lite kort om hur karriär sett ut fram tills idag? 

 Vad hade du för befattning under tiden du arbetade på banken? 

 Hur länge var du anställd på banken? 

 Vad var anledningen till att du valde att säga upp dig? 

Förmåner 

 Vad för förmåner såg du som självklara när du jobbade på banken? 

 Fanns det förmåner du hade velat ha som du inte hade? 

 Hade någon typ av förmåner kunnat få dig att stanna på banken, i så fall vad? 

 Kände du att banken levde upp till dina krav, eller ignorerades de? 

Arbetsmiljö 

 Hur upplevde du din tid på arbetsplatsen? 

 Hur upplevde du medarbetarsamtalen, kände du att någon tog till sig dina åsikter? 

 Tog du upp med ditt missnöje med arbetsgivaren innan du valde att säga upp dig? 

 Dina arbetskollegor i samma ålder, upplevde de samma missnöje som du? 

 Hur behandlades din uppsägning av arbetsgivaren? 

Avslutande frågor 

 Har du något råd till chefer vad de kan göra för att hålla kvar de anställda? 

 Är det något du skulle vilja tillägga? 
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10.3 Bilaga 3.  

Intervjuguide – Anställda inom generation Y 

 
Inledande frågor 

 Kan du berätta lite kort om din karriär inom banken 

 Hur länge har du varit anställd? 

 Hur länge kan du tänka dig jobba här? 

 Inom organisationen 

 Inom din nuvarande position 

 Om inte så länge, vad är det som lockar med att byta jobb 

 Hur upplever du arbetsklimatet på arbetsplatsen? 

Förväntningar på arbetsgivaren 

 För att du ska stanna kvar på arbetsplatsen en längre tid, vad förväntar du dig då av 

arbetsgivaren? 

 Uppfattar du att arbetsgivaren idag lever upp till dina krav? Hur då? 

 Vad tycker du arbetsgivaren gör för att hålla kvar sina anställda? 

 Har det hänt att du kommit med förslag på förmåner som du inte har fått igenom? 

 Varför har du valt att arbeta just här istället för på en annan bank? 

 Vad tycker du om medarbetarsamtalen som du har tillsammans med din chef? 

Förmåner 

 Vad för slags förmåner ser du som självklara på din arbetsplats idag? 

 Vilka förmåner uppskattar du mest? 

 Vilka förmåner tror du att dina äldre kollegor uppskattar mest? 

 Är det något som arbetsgivaren lovade vid anställningen som inte har genomförts? 

 Får du chansen att kunna ventilera dina åsikter och komma med förslag på 

förbättringar på arbetsplatsen? 

 Känner du att du blir uppmärksammade när du har presterat bra? 

 På vilket sätt blir du uppmärksammad? 

 Känner du dig motiverad att utföra ditt arbete? 
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 Om ovan stämmer, vad gör dig motiverad? 

 Om inte, vad hade gjort dig motiverad? 

Avslutande frågor 

 Om du skulle vara platschef här på SEB, vilka förmåner skulle du vilja införa? 

 Hur tror du att din framtid ser ut inom arbetslivet? 

 Är det något du vill tillägga? 
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10.4 Bilaga 4 

 

 

Informationsbroschyr 

Så håller du kvar Generation Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat av en kandidatuppsats  

Skriven av Johanna Björklund, Sarah Gustafsson och Sofia Nicklasson 

2013-05-28 
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Inledningsvis vill vi börja med att tacka dig för att du avsatt tid till oss under denna 

period. Både i form av mail- och telefonkontakt, men framförallt under de 

intervjutillfällen vi fått med både dig och anställda. Efter två månaders forskning har vi 

kommit fram till följande som vi nu vill delge dig.  

 

 

 

 

 

Ett återkommande svar hos de anställda var att frihet 

är av stor vikt, vilket ni också erbjuder. ”Jag är av den 

personen som inte vill bli jättestyrd i mitt arbete. Utan 

jag känner att jag kan prestera bäst om jag har lite 

fria tyglar” Dock har de personer vi intervjuat, som 

valt att säga upp sig från sin tjänst på en bank, varit 

eniga om att den största anledningen till uppsägningen 

varit att arbetet var för strikt. De ansåg att det var för 

målstyrt, då de hade specifika försäljningsmål som de 

krävdes leva upp till. Några andra faktorer enligt 

teorin till varför en anställd väljer att säga upp sig kan 

också vara att karriärchanserna samt den personliga 

utvecklingen är för begränsade, men också att det inte 

är tillräckligt spännande eller utmanande.  

 Idag uppmuntras anställda uppmuntras att delta 

i diskussioner mot strategiska mål. Genom 

detta får arbetstagaren en uppfattning och 

förståelse i att allas delaktighet tar företaget 

mot framgång, och att arbetstagare anställs 

utifrån hans eller hennes attityd istället för 

kunskap. Detta begrepp kallas för öppen 

arbetsmiljö. (Arthur, 2001, Frick och Norberg, 

2012). Syftet med detta är att du som chef ser 

till de anställdas upplevelser av den 

psykosociala arbetsmiljön, hur de exempelvis 

ställer sig till samarbete, arbetsbelastning och 

stress. (Frick och Norberg, 2012). 

Det mest intressanta är kanske att de 

anställda ser en ”fast tjänst” som en 

boja. De vill göra karriär samtidigt 

som de vill ha roligt, en 

kombination av dessa hade varit 

optimalt för generationen, även om 

de gärna sätter ”roligt” högre upp på 

sin lista. (Bergqvist, 2009). 

Figur 2 
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För generation Y är det inget konstigt med att 

förändra sig och de är inte heller rädda för att 

ta risker och misslyckas. Till skillnad mot 

andra generationer är generation Y trygga med 

valmöjligheter. De vill inte handla där de alltid 

gjort och de behöver heller inte veta vart allting 

finns. Generation Y vill istället exponeras för 

flera olika val och de känner sig trygga med 

detta. Detta är något som gäller även i 

arbetslivet, de vill inte ha tryggheten av att 

vara på samma jobb år efter år. Det finns olika 

karaktärsdrag och kännetecken för vad som 

återspeglar generation Y. Några exempel som 

beskrivs är; bortskämda, jag-fokuserade, 

nätverkande, illojala, kräsna och värderar 

ansvar.  (Jonkman, 2011, Parment, 2008, Phil, 

2011). 

 

De anställda förväntar sig bli belönade för 

deras ansträngningar. In inte med vanliga 

förmåner såsom höjda löner, bonusar eller 

meriter, utan de söker någonting som kan 

ge ett mervärde i anställningen. (Arthur, 

2001, Kaye & Jordan Evans, 1999, 

Lindblom, 1996). 

 

En anställd inom generation Y kommer att stanna på arbetsplatsen så länge det finns möjlighet för 

organisatorisk och personlig utveckling. ”Nästa generation slutar innan de ens hunnit bli riktigt 

lönsamma om de inte får rätt karriärutveckling” (Pihl, 2011, s 59). De unga anställda som kommer 

ut idag har en klar bild av hur deras karriär ska se ut, och det är inget de ger upp för i första taget. 

Det är viktigare för generation Y att lyckas i sin egen karriärutveckling än att vara trogen deras 

arbetsgivare. (Parment, 2008). I en undersökning gjord av RHI (i.d.) uppgav hela 51 % av de 

anställda inom generation Y att de tror de kommer stanna på sin nuvarande arbetsplats i 1-2 år. 19 

% uppgav att de tror de stannar 2-3 år, och 16 % uppgav mindre än ett år. Personer som tror de 

kommer stanna mer är tre år var bara 5 %, och 9 % visste inte hur länge de tror de kommer att 

stanna på den arbetsplats där de är idag. (RHI, i.d.).  

 

Figur 3 
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För att en anställd inom generation Y ska trivas och 

vilja vara kvar krävs det att denne är tillfredställd 

med arbetet. Det krävs mer än lön för att motivera 

en anställd inom generation Y, samtidigt som en 

låg lön inte kommer att accepteras (Martin & 

Tulgan, 2001, Parment, 2008). Något som 

motiverar anställda till att stanna är känslan av 

utveckling och möjligheter. Detta kan nås via 

exempelvis karriärutveckling inom organisationen, 

via utbildnings- och lärotillfällen och personliga 

mål. Från ledarens håll är det väldigt viktigt att 

sätta sig ner enskilt med personalen från generation 

Y, och ta fram en personlig utvecklingsplan. Det är 

viktigt att denna plan är anpassad efter deras 

intresse och kompetens för att den ska vara 

stimulerande. (Pihl, 2011). 

 

Arthur (2001) hänvisar till Bruce Tulgan där han 

påstår att det inte behöver vara så svårt att hålla 

kvar unga anställda, så länge du följer och 

accepterar deras attityd till arbete. Unga 

anställda påstås vara mer intresserad av att 

snabbt klättra i karriären än dess monetära 

belöningar. (Arthur, 2001). 

 

”Kommer jag till fasen då jag 

inte utvecklas längre är jag 

definitivt beredd på att byta 

jobb” (Respondent 6) 

”För att jag ska stanna handlar 

det om vad banken kan erbjuda 

mig i form av utbildning” 

(Respondent 8). 

”Om man vill testa på någonting så ska 

man ha möjlighet till det. Och det 

tycker jag är den absolut viktigaste 

förmånen, för det är ju då man kan 

utvecklas liksom och det gagnar ju 

båda parterna” (Respondent 7). 

Figur 4 
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Resultat 

 

Vi anser att de anställdas förväntningar stämmer väl överens med vad som erbjuds idag, men 

det finns fortfarande förbättringspotential inom retention. En sak som görs bra idag är att ni 

har en öppen arbetsmiljö. Detta i form av en bra dialog och kommunikation mellan såväl dig 

som chef och medarbetare, men även de anställda emellan. Detta ser vi är en av 

nyckelfaktorerna till att hålla kvar anställda inom organisationen, och något som vi anser är en 

väldigt viktig faktor för att trivseln på arbetsplatsen ska bli så bra så möjligt. Det är viktigt att 

du som chef tänker på detta även fortsättningsvis.  Ytterligare en viktig faktor som kom fram 

under samtalen med de anställda var möjligheten att kunna utvecklas och växa inom i sin 

karriär, exempelvis när de anställda vill hitta en utbildning de vill genomföra. Samtliga 

anställda uppgav att du som chef oftast accepterar när förslag tas fram, men att du inte är med 

i själva processen att hitta intressanta utbildningar. En sak du kan göra enligt oss, för att 

verkligen visa att du uppmuntrar utveckling, är att själv skapa utbildningstillfällen på lokal 

nivå. Många av de anställda vi intervjuade uppgav att de åkt iväg till större städer, såsom 

Stockholm och Malmö på utbildningstillfällen, men ingen nämnde något om lokala 

utbildningstillfällen. Vissa av de anställda uppgav också att de skulle vilja gå på betydligt mer 

utbildningar än vad de gör idag, men att tiden är en begränsning, då de måste ta ledigt i flera 

dagar för att åka iväg till större städer. Vårt förslag är således att skapa utbildningstillfällen i 

lokala miljöer. Detta för att visa att du som chef uppmuntrar de anställda till utbildning och 

utveckling, men även för att underlätta utbildningstillfällena för de anställda. Det kan vara 

utbildningar som hålls av högt uppsatta chefer inom banken, inhyrda gästföreläsare eller av 

professorer på det närliggande universitetet. Det behöver inte vara så lokalt så det bara 

sträcker sig till ett kontor, då kostnaden säkerligen blir för hög, men arbetsgivaren kan i så fall 

hålla det på kommun- eller länsnivå. Ett annat förslag för att minska kostnaderna är att 

samarbeta och hålla utbildningarna tillsammans med andra organisationer som kan tänka sig 

vara intresserade av samma utbildning. Lokala utbildningar tror vi är något som de anställda 

skulle uppskatta mycket och se som mervärde i sin anställning.  

 

En annan del vi tycker kan förbättras är möjligheten till friskvård. Majoriteten av de anställda 

uppgav att friskvårdsbidraget är bra, men det ses snarare som en självklarhet än ett mervärde i 

anställningen. Som vi uppfattade det skulle de anställda istället se en betald friskvårdstimme i 

veckan som ett mervärde till anställningen. Således blir vårt förslag att införa en 

friskvårdstimme i veckan. Detta är även ett sätt att de ge anställda fria tyglar och en chans att 
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visa att de kan hantera den extra timmen på ett effektivt och bra sätt. Dels genom att de 

anställda verkligen utnyttjar denna timme till att gå och träna, och inte till privata ärenden, 

men också att de utnyttjar denna timme vid rätt tillfälle så inte deras arbete missgynnas. 

Märker du att denna extra timme missbrukas bör den tas bort från den specifika individen. I 

och med att bankbranschen är en pressad miljö med hårda krav är det bra att de anställda får 

möjligheten att ta en paus och träna en timme under arbetstid. Vi är medvetna om att detta är 

kostsamt men samtidigt ser vi en betalt friskvårdstimme som en investering i den personliga 

hälsan och något som motverkar framtida sjukskrivningar. Genom att friskvårdstimmen finns 

tillgänglig ger du som chef möjligheten och friheten till träning och därmed ett mervärde till 

anställningen på ett ganska enkelt sätt, anser vi.  

 

En annan faktor som vi ser som viktig är att alla anställda har insyn i kollegornas arbete. Detta 

för att skapa en bra arbetsmiljö där de anställda vet och förstår vad de andra positionerna gör. 

Detta tror vi skulle öka trivselfaktorn ytterligare och det skulle, enligt oss, göra jobbet 

intressantare. Det är viktigt att de anställda inte bara vet vad de själva gör, utan också har en 

insyn i de andras arbete på kontoret. Detta kan enligt oss också vara en faktor till att den 

anställde stannar kvar på det lokala kontoret och inte söker sig till större orter. Som chef är det 

viktigt att du verkligen lyfter fram och visar alla de positioner som finns på det lokala 

kontoret, och visar de anställda att de inte behöver flytta till större orter för att utvecklas. Ett 

sätt att visa det, är att ge de anställda tid att sätta sig in i sina kollegors arbete. Detta kan leda 

till att de får upp ögonen för en annan position inom det lokala kontoret, och du håller då kvar 

den anställde lokalt.  

 

Avslutningsvis blir vårt sista tips till dig att verkligen anpassa ditt ledarskap till individen. 

Detta är en oerhört viktig faktor enligt oss, och för att fånga generation Ys uppmärksamhet är 

det viktigt att du anpassar dig efter dem. Som sagt, detta är något du idag gör, men de är 

viktigt att fortsätta med då det är en viktig aspekt för att hålla de anställda intresserade. 
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 

 

Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade 

Linnéuniversitetet. Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft 

och utvecklingspotential för utbildning och forskning, och spela en framträdande roll i 

samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet erbjuder en attraktiv 

kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 

 

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, 

nytänkande och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i 

fokus. 

 

 

Lnu.se 

Linnéuniversitetet 3 

91 82 Kalmar/351 95 Växjö  

Telefon 0772-288000 


