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SAMMANFATTNING 

Organisationerna får det allt svårare att motivera och behålla medarbetare, och det kommer 
inte att bli lättare nu när en ny generation kommer ut på arbetsmarknaden som enligt 
forskning har en ännu större vilja än tidigare generationer att lära sig och utvecklas. Det nya 
öppna Europa ger ytterligare ett problem för arbetsgivaren att behålla medarbetare då 
arbetsmarknaden blir större med fler möjligheter för arbetaren. Vi menar att de som möter den 
största utmaningen med dessa nya problem är främst den offentliga sektorn. Detta på grund av 
att de inte har samma möjligheter som den privata sektorn att locka och behålla kompetens. 
Till följd av detta intresserar vi oss för vad Sveriges kommuner kan arbeta med för att göra 
detta möjligt. 

Vad det är som arbetskraften söker hos en arbetsgivare och på vilka sätt ett aktivt arbete med 
internrekrytering och internutbildning kan motivera de anställda att vara trogen till sin 
arbetsgivare blir till följd av detta intressant att undersöka. Därför lyder vår frågeställning: 
”Vilka möjligheter har en internrekryteringspolicy för organisationens potential att bibehålla 
kompetens med avseende på medarbetarnas uppfattning om sina möjligheter till personlig 
utveckling och avancemang?” 

Syftet med studien är att undersöka om Umeå Kommun kan bibehålla kompetens genom en 
god internrekryteringspolicy. Genom hela arbetet har vi även haft ett stort intresse av att 
undersöka hur företagen ska motivera de yngre att vilja jobba hos just dem. Den nya 
generationen som i forskningen brukar kallas för Generation Y har andra preferenser när det 
väljer sin arbetsgivare än de tidigare åldersgrupperna. Vi har med detta som ett delsyfte i vår 
undersökning för deras nya uppfattningar om livet kommer att leda till att organisationerna 
kommer att behöva ändra sina sätt att rekrytera och locka till sig medarbetare. 

I undersökningen har vi HR perspektivet som en grund, vilket säger att medarbetarna är den 
viktigaste tillgången för organisationen. Vi har sen fördjupat oss i hur företagsledningen kan 
motivera sin personal genom att bygga en stark företagskultur och jobba aktivt med 
internrekrytering och internutbildning. 

Vi har valt att göra en kvantitativ undersökning genom att skicka ut en mailenkät till 
medarbetarna hos Umeå Kommun, detta pga. att kommuner mer än andra organisationer 
måste jobba mer på utveckling då de ej har samma möjlighet att locka med lön. Valet av 
Umeå Kommun gjordes som ett bekvämlighetsurval och vi skickade ut 1385 stycken enkäter. 
Av dessa erhöll vi en svarsfrekvens på 32 procent vilket vi är väldigt nöjda med då 
mailenkäter ofta ger lägre svarsfrekvens än vanliga enkäter. 

Efter att ha analyserat de svar vi fick in i enkätundersökning har vi kommit fram till att det är 
av yttersta vikt att organiationerna erbjuder möjligheter för sina medarbetare att utbilda sig 
internt i organisationen för att kunna motivera dem att stanna. Vi har även kommit fram till att 
Umeå Kommun måste ändra sina personalpolitik för att ha möjlighet att locka medarbetare 
från generation Y, från att vara en arbetsgivare som erbjuder trygghet till att bli en 
arbetsgivare som erbjuder stora utvecklingsmöjligheter.  
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1. INLEDNING 

I detta kapitel avser vi att redogöra för ämnesval, problembakgrund, problemformulering, 
syfte, avgränsningar och begränsningar, begreppsförklaringar och den disposition uppsatsen 
indelas i. Problemformuleringen grundas på den problembakgrund som redogörs i detta 
kapitel. 

1.1 ÄMNESVAL 
Vi som författare har valt ämnet rekrytering då det i framtiden kommer bli allt svårare, enligt 
oss, att bibehålla kompetens inom organisationen då den gränsöverskridande generationen, 
generation Y, är allt mer mobila på arbetsmarknaden än tidigare generationer. Denna 
generation söker även alltid nya befattningar och utvecklingsmöjligheter på en arbetsplats och 
får de inte det kommer de söka sig en ny arbetsgivare1. Vi anser att detta är något nytt för 
organisationernaen att ta hänsyn till och det blir allt svårare för dem att locka och behålla 
medarbetare. På grund av detta anser vi att internrekrytering kan vara ett instrument för 
organisationernaen att ge sina medarbetare utvecklingsmöjligheter och även att medarbetarna 
känner sig manade att stanna inom organisationen och en motivationsfaktor då det finns 
möjlighet till nya befattningar i framtiden.  

Vi tror att internrekryteringspolicys kommer att bli allt viktigare på grund av den 
gränsöverskridande generationens mobilitet på arbetsmarknaden och då det i och med 
Sveriges inträde i EU blivit allt lättare och smidigare för arbetskraft att förflytta sig utanför 
hemlandets gränser. Organisationernaen måste, enligt oss, förnya sina rekryteringsmetoder 
och försöka arbeta med intern utveckling och utbildning för att i framtiden vara ledande på 
marknaden. Till följd av detta anser vi att ämnet internrekrytering är fängslande och det blir 
även av stort intresse att undersöka om en internrekryteringspolicy kan leda till att 
organisationerna bibehåller kompetens i form av medarbetare. Då det föreligger ett stort 
intresse hos oss inför detta ämne blir det även spännande att undersöka de problem som ligger 
till grund för detta engagemang. 

1.2 PROBLEMBAKGRUND 
Den generation som nu är på väg ut i arbetslivet är den så kallade generation Y. Generation Y 
brukar i forskarsammanhang innefatta de som är födda mellan 1977-1994 och begreppet 
myntades av Douglas Coupland2 i hans bok Generation X då han kallade generationen efter 
generation X för generation Y. När vi försöker se egenskaper som är tydliga för denna 
generation är det att de har en större tendens än tidigare generationer att byta arbete och 
arbetsplats. De ställer även högre krav på arbetsgivaren än tidigare generationer när det gäller 
möjligheterna till utbildning och att göra karriär inom organisationen för att vara 
arbetsgivaren trogen.3  

                                                             
1 Allen, R., ”Expert: managers must set example for Gen Y ’kidployees’” 
http://findarticles.com/p/articles/mi_m3190/is_41_39/ai_n15722192 - 2008-03 -25 
2 Coupland, D., (1993) “Generation X”, Höganäs: Wiken, Första svenska upplagan  
3 Broadbridge, A., (2007) “Experiences, perceptions and expectations of retail employment for Generation Y”, 
Career Development International, Vol. 12, No. 6, pp. 523-544 
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Ett exempel på en organisation som lyckats väl med att locka och behålla medarbetare och 
som även är attraktivt för generation Y är IKEA. 

I en undersökning bland ekonomstudenter 2004 där det undersöktes vilken organisation 
studenterna helst skulle vilja få jobb hos efter studierna kom IKEA på första plats.4 Hur kan 
det komma sig att en organisation som IKEA är den mest attraktiva arbetsplatsen för 
nyexaminerade ekonomstudenter? 

Ett svar på den frågan kan vara att IKEA är ett utav de organisationer som jobbar mest med 
interutbildning och internrekrytering;  

- Vi jobbar aktivt med att identifiera anställdas kompetensnivå och vilken potential de 
har för att få dem att ta större uppdrag än de har idag, säger Staffan Lindquist 
personalchef på IKEA.5 

IKEA arbetar med en 80/20 regel som innebär att de har som mål att 80 procent av 
rekryteringen ska ske internt. För att klara av detta är det viktigt för organisationen att erbjuda 
många möjligheter till utbildning. Det är alltid upp till medarbetaren om hon vill utbilda sig 
eller ej.6 

När IKEA anställer en ny medarbetare sätter hon sig tillsammans med den närmaste chefen 
och arbetar fram en personlig plan på hur medarbetaren ska nå sin personliga målsättning 
inom organisationen. Den kan innefatta vilka internutbildningar som hon måste ta för att 
kunna ta nästa steg inom organisationen.7 

Då IKEA inte finner den kompetens de söker efter att ha sökt internt och blir tvungna att söka 
externt för att fylla ett tomrum i organisationen får den nya medarbetaren börja med att arbeta 
längre ner i organisationen än det han är anställd för. Detta är på grund av att det ses som 
mycket viktigt att de som jobbar för IKEA vet hur företagskulturen ser ut. För att koppling 
mellan de som arbetar i butikerna och på chefsnivå inte ska försvinna arbetar alltid de på 
högre befattningar i varuhusen med jämna mellanrum. Genom att göra detta visar 
organisationen hur högt de värderar sin företagskultur.8 

De som söker arbete på IKEA gör det inte för lönen, de betalar inte mer än någon annan 
organisation i handelsbranschen, kanske snarare mindre pga. sitt goda namn. Utan orsaken är 
de mycket stora möjligheterna till personlig utveckling som IKEA erbjuder.9 

IKEA är, enligt oss, ett utmärkt exempel där en organisation lyckats med sin policy om 
internrekrytering. Bevisligen är IKEA en attraktiv arbetsplats för generation Y och därför bör 
andra organisationer, enligt oss, se dem som ett praktexempel på hur en organisation skall 
arbeta för att locka och behålla kompetens. Frågan vi ställer oss är vad som gör IKEA till en 
så attraktiv arbetsplats? Eftersom de inte erbjuder högre löner än något annan organisation i 
handelsbranschen måste det vara något annat som lockar unga människor till att arbeta där. Vi 
tror att det som gör IKEA attraktivt är att de kan erbjuda sina medarbetare möjligheter till 
utveckling och avancemang. De som börjar arbeta på IKEA vet att det finns stora möjligheter 
                                                             
4 Hassler, D., ”1.000 nya jobb när Ikea raggar chefer”, http://di.se - 2008-04-19 
5 Ibid. 
6 Svanfeldt, M., ”Ikea – Strukturella perspektivet”, 
http://www.kth.se/polopoly_fs/1.14075!grupp%20e%20strukturellt.pdf - 2008-04-19 
7 Hassler, D., ”1.000 nya jobb när Ikea raggar chefer”  
8 Svanfeldt, M., ”Ikea – Strukturella perspektivet” 
9 Ibid. 
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till att utvecklas i sin yrkesroll och den starka företagskultur de har är väl förmedlad till alla 
inom organisationen. Den starka kulturen om internrekrytering är omtalad och detta ger 
incitament till att börja och fortsätta sin karriär i IKEA.  

Företagsledare står idag inför många beslut för att deras organisation ska kunna behålla sin 
plats på marknaden gentemot deras konkurrenter. Det kan röra sig om allt från att utveckla 
nya produkter till att positionera sig på nya marknader. Allt fler forskare framhåller att 
organisationernas största tillgång är dess personal. Deras kompetens är avgörande för hur 
organisationen ska klara sig när konkurrensen ökar genom en mer öppen värld där människor 
och varor kan röra sig fritt över gränserna. 

Den ökade möjligheten till rörlighet över gränserna inom EU och den nya generationens 
inställning till arbete kommer att leda till en utmaning för organisationerna att behålla 
kompetensen som medarbetarna besitter. Kunskap i organisationen är något som är svårt att 
behålla med en allt för stor omsättning bland medarbetare, det finns också en stor risk att en 
hög omsättning av medarbetare leder till en dålig företagskultur.10 

Företagsledningar har en utmaning framför sig när det handlar om att göra organisationerna 
attraktiva för den nya generation som har andra preferenser än vad deras föräldrar hade då det 
mer efterfrågades en säker inkomst och anställningstrygghet. Det gäller för ledningen att ge 
medarbetarna en möjlighet att växa inom organisationen, om de upptäcker att de sitter i en 
dead-end kommer de att söka sig vidare till andra anställningar i andra organisationer. Vi 
antyder inte att detta är ett världsomspännande problem utan enbart att detta är ett problem 
svenska företagsledningar ställs inför då generation Y kommer ut på arbetsmarknaden. Detta 
då människor med olika nationaliteter värdesätter olika saker och har preferensskillnader när 
de inträder på arbetsmarknaden.  

Vi anser att det är ännu viktigare för kommuner och andra offentliga arbetsgivare, än för 
privata organisationer, att i framtiden erbjuda deras medarbetare större möjligheter till 
utveckling och utbildning inom organisationen för att kunna locka till sig och behålla 
kompetenta medarbetare. Kommuner har svårt att konkurrera med den privata sektorn när det 
gäller att erbjuda en hög lön, utan de måste erbjuda sina medarbetare andra förmåner för att få 
dem att stanna. Tidigare kunde de erbjuda sina medarbetare en trygg arbetsplats vilket var 
mycket viktigt för de tidigare generationerna, men nu när generation Y kommer ut på 
arbetsmarknaden ger det ingen fördel att erbjuda att säkert arbete. Generation Y söker inte en 
säker anställning utan söker en arbetsgivare som ger dem möjligheter att utvecklas.11 

Det vi avser att undersöka är om organisationerna, och i denna studie kommunerna, genom en 
aktiv internrekryteringspolicy kan behålla medarbetarna i organisationen och på så sätt 
behålla kompetens, erhålla konkurrensfördelar och bygga en bra företagskultur.  

Då problemen med hur organisationer kan locka och behålla kompetens och hur detta 
försvårats i och med generation Y´s inträde på arbetsmarknaden har presenterats leds vi in på 
den väsentliga frågan för studien.  

1.3 PROBLEMFORMULERING 
                                                             
10 Bang, H., (1988) “Organisationskultur”, Lund: Studentlitteratur, s. 70 
11 Hulett, K., (2006) “They are here to replace us: Recruiting and retaining millennials”, Journal of Financial 
Planning, Nov 2006 Supplement, pp. 17-17  
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”Vilka möjligheter har en internrekryteringspolicy för organisationen potential att bibehålla 
kompetens med avseende på medarbetarnas uppfattning om sina möjligheter till personlig 
utveckling och avancemang?” 

1.4 SYFTE 
Syftet med denna studie är att undersöka om Umeå Kommun kan bibehålla kompetens genom 
att utveckla en god internrekryteringspolicy. 

Delsyftet med uppsatsen är att undersöka huruvida den gränsöverskridande generationens, den 
så kallade generation Y´s, mobilitet på arbetsmarknaden kan begränsas då deras arbetsplats 
arbetar aktivt med internrekrytering. 

1.5 AVGRÄNSNINGAR OCH BEGRÄNSNINGAR 
Vi har inte som avsikt att undersöka alla faktorer som ligger till grund för hur kompetens 
bibehålls i en organisation utan enbart rikta in oss på motivation, företagskultur och 
internrekryteringspolicys. Till grund för detta ligger Human Resource Perspektivet.  

Vi avser inte heller att undersöka huruvida cheferna arbetar aktivt med en policy för 
internrekrytering eller inte. Det vi avser att undersöka är därför enbart hur medarbetarna anser 
sina arbetsplatser arbeta med internrekrytering och hur de blir motiverade. Utöver detta skall 
även undersökas hur medarbetarna anser sina utvecklingsmöjligheter och möjligheter till 
avancemang inom organisationen. Det bortses helt från hur aktivt företagsledningen arbetar 
med internrekrytering och hur de förmedlar detta till sina medarbetare. Den huvudsakliga och 
viktigaste frågan, enligt oss, är medarbetarnas uppfattning om hur deras arbetsplats arbetar 
med internrekrytering. Vi anser att oavsett hur aktivt en arbetsplats arbetar med en policy om 
internrekrytering, så har den inget värde om inte medarbetarna upplever denna ansträngning.  

Studien avser även endast att undersöka medarbetare hos Umeå Kommun och därför 
avgränsas denna studie geografiskt till Umeå med omnejd. Det avses därför inte heller att 
undersöka privata organisationer.  

1.6 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 

1.6.1 FÖRETAGSKULTUR 
”Den uppsättning idéer, värderingar och normer som kännetecknar ett företag eller 
annan organisation, eller med andra ord den informella, föreställningsmässiga sidan 
av företaget och den anda eller det klimat som utmärker detta.”12 

I studien avses med företagskultur de tankar och den ideologi som ligger till grund för 
arbetet inom organisationen. Detta speglar sig sedan i allt arbete som bedrivs inom 
organisationen och även hur medarbetare uppfattas och behandlas.  

1.6.2 INTERNREKRYTERING 

                                                             
12 www.ne.se, 2008-04-08, 10:12 
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Det vi avser med internrekrytering i studien är den form av rekrytering där organisationen 
söker kandidater inom organisationen för nya befattningar. Det kan även utgöras av 
utvecklandet av befintliga befattningar där medarbetaren får möjlighet till eventuell 
utbildning.  

1.6.3 INTERNREKRYTERINGSPOLICY 
Det som avses med en internrekryteringspolicy är det faktum att organisationen på något vis 
meddelar detta utåt, exempelvis i form av en skrivelse på hemsidan eller genom sin 
årsredovisning.  

1.6.4 BIBEHÅLLEN KOMPETENS 
Med detta avses hur organisationerna arbetar med att behålla sina medarbetare. Kompetens i 
denna studie är likvärdigt med medarbetare.  

1.6.5 GRÄNSÖVERSKRIDANDE GENERATION 
Med denna generation menas de som är födda mellan 1977 och 1994. I denna uppsats 
kommer begreppet gränsöverskridande generation och generation Y användas som 
synonymer. Det som är utmärkande för denna generation kommer senare i uppsatsen att 
redogöras.  

1.6.6 MOTIVATION 
”Teorier om motivation förklarar varför vi över huvud taget handlar och varför vi gör vissa 
saker snarare än andra. De behövs för att vi skall förstå det faktum att organismer konsekvent 
strävar mot bestämda mål med hjälp av flexibla beteenden.”13 

Vi som författare menar att motivation är en av de viktigaste grundstenarna i en organisation. 
Det sätt en organisation motiverar sina medarbetare kommer att påverka hur de utför sina 
arbetsuppgifter och hur framgångsrikt organisationen kan bli. Motivation kan uttryckas i en 
mängd faktorer, det kan exempelvis vara i form av rent ekonomiska faktorer eller i form av 
psykiska faktorer så som uppmuntran och erkännande. Hur väl en organisation arbetar med 
motivation kommer ge sig tillkänna i det resultat organisationen uppvisar. Vi menar att det 
föreligger ett samband mellan motivation och internrekrytering, dvs. att i organisationen 
inneha en internrekryteringspolicy är en motivationsfaktor till medarbetarna. Då medarbetarna 
uppfattar sig ha chans till nya befattningar och utveckling antas de även utföra sitt arbete på 
ett mer företagsvänligt vis.  

1.7 DISPOSITION  
I kapitel 2 kommer vi att redogöra för studiens förförståelse, val av perspektiv, kunskapssyn 
och angreppssätt, den kvantitativa metoden och val av teorier. Det kommer även redogöras för 
hur insamlingen av sekundära källor gick till, dvs. hur vi har samlat in vetenskapliga artiklar, 
böcker och andra sekundärkällor. Sist i detta kapitel kommer källkritik riktas mot de valda 
teorierna 

I det inledande teorikapitlet, kapitel 3, avser vi att redogöra för vilka karaktäristiska drag som 
generation Y besitter och även hur Sveriges inträde i EU har påverkat arbetsmarknaden och 
arbetskraftens mobilitetsmönster. Kapitlet avslutas med ett redogörande av fördelar och 

                                                             
13 www.ne.se, 2008-04-08, 15:05 
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nackdelar med internrekrytering. Detta kapitel avser att öka läsarens förståelse för de problem 
generation Y´s mobilitetsmönster medför och för att öka förståelsen inför internrekrytering. 

I kapitel 4 kommer de teorier som ligger till grund för studien att redogöras för. Först kommer 
teori om företagskultur presenteras och det följs av teorier om hur organisationer kan 
investera i människliga resurser. Kapitlet avslutas med en redogörelse för motivationsteorier 
och därefter en sammanfattning av teorierna. 

Kapitel 5, Praktiska Utgångspunkter, kommer att redogöra för hur vi som författare har gått 
tillväga för att genomföra undersökningen. Detta kapitel innehåller förklaringar till urval, 
enkätutformning, access, hur insamlandet av primära källor gått tillväga och bortfall. Kapitlet 
avslutas med kritik riktad mot genomförandet och utfallet av undersökningen. 

Kapitel 6 att kommer att beskriva hur kommunerna i Sverige fungerar och i huvudsak hur 
Umeå Kommun är uppbyggt och hur de arbetar. Detta för att erbjuda läsaren en större 
förståelse för det problem Sveriges kommuner kan komma att möta. Det kommer även att 
redogöras vilka lagar och regler kommuner måste följa och även vad som skiljer kommuner 
och privata organisationer åt. 

I kapitel 7 avser vi att presentera resultatet av enkätundersökningen. Resultatet kommer att 
redovisas i form av diagram och tillhörande förklaringar för att skapa en stor förståelse för 
läsaren. Kapitlet börjar med en motivering till de utvalda frågorna och följs av en presentation 
av dessa frågor. Kapitlet avslutas med att korrelera generation Y till resultatet.  

I kapitel 8 avser vi att analysera de svar enkätundersökningen gav. Vi vill där försöka tolka de 
bakomliggande meningarna till varför respondenterna besvarade frågorna som de gjorde. 
Kapitlet avser även att koppla ihop de valda teorierna med den empiri undersökningen gav. 
Kapitlet inleds med en analys av det allmänna undersökningsresultatet för att sedan avslutas 
med en analys av generation Y´s undersökningsresultat. 

Kapitel 9 kommer att presentera våra slutsatser kortfattat för att sedan svara på vår 
problemformulering och avslutas med förslag till vidare forskning inom ämnet. 

Det sista kapitlet, kapitel 10, kommer att redogöra för studiens sanningskriterier. Först 
presenteras undersökningens reliabilitet och därefter studiens replikerbarhet. Kapitlet avslutas 
med den validitet studien besitter. 
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2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Detta kapitel kommer att redogöra för studiens förförståelse, val av perspektiv, kunskapssyn 
och angreppssätt, den kvantitativa metoden och val av teorier. Det kommer även redogöras 
för hur insamlingen av sekundära källor gick till, dvs. hur vi har samlat in vetenskapliga 
artiklar, böcker och andra sekundärkällor. Sist i detta kapitel kommer källkritik riktas mot de 
valda teorierna. 

2.1 FÖRFÖRSTÅELSE  
Den förförståelse som ligger till grund för studien är knapp. Vi som författare har ej arbetat 
inom någon organisation som tillämpar en internrekryteringspolicy och har ej under tidigare 
anställningar rekryterats internt inom organisationen. Detta leder till det faktum att vi ej har en 
stor förförståelse inför ämnesvalet. Den förförståelse vi besitter är att vi är medvetna om att i 
och med Sveriges inträde i EU har bidragit till och kommer att bidra till att det blir allt lättare 
för arbetskraft att förflytta sig över gränserna.  

Vi författare tillhör även generation Y vilket betyder att vi är medvetna om och upplever den 
ökade mobiliteten på arbetsmarknaden. Vi uttrycker själva en önskan om att vid framtida 
anställning få möjlighet till utveckling och möjligheter till avancemang inom organisationen. 
Vidare att vi inte kommer att samtycka att arbeta på en arbetsplats där möjligheterna är 
begränsade utan att vi då avser söka oss vidare till en ny arbetsplats. Denna del av 
förförståelsen är den som vi har mest kunskap och erfarenhet inom.  

Ytterligare har vi förförståelse om den betydelse som motivation utgör. Vi har själva upplevt, 
på tidigare arbetsplatser, att motivation och uppskattning leder till en ökad vilja att utföra ett 
bra arbete och till bättre effektivitet. Vi menar även att detta är ett påtagligt fenomen i det 
vardagliga livet där motivationsfaktorer påverkar ditt arbete i alla avseenden.  

Vi är medvetna om att det faktum att förförståelsen för begreppet internrekrytering är 
begränsad kan skapa svårigheter för studiens genomförande, dock tror vi inte att detta 
kommer vara ett större problem. Den begränsade förförståelsen har bidragit till att vi varit 
tvungna att söka en större mängd grundinformation om ämnet för att skapa oss en större 
förståelse. En större förförståelse inför ämnet hade underlättat för oss på det sätt att mindre tid 
hade gått åt att sätta sig in i ämnet, men vi tror dock inte att detta kommer att påverka studiens 
genomförande.  

2.2 PERSPEKTIV 
Vi har valt att endast undersöka medarbetarnas perspektiv i denna studie. Detta valdes då vi 
anser att detta perspektiv är det som är av störst betydelse. Med detta menas att en 
organisation kan arbeta aktivt med internrekrytering i teorin men att det dock inte visas i 
praktiken. Vi menar att det bästa sättet att undersöka hur en organisation arbetar och lyckas 
med att förmedla sin internrekryteringspolicy är genom att undersöka vad medarbetarna anser 
om ledningens arbete. Uppfattar medarbetarna att organisationen lyckas förmedla detta 
kommer det även påverka deras intentioner att stanna inom organisationen. Oavsett hur aktivt 
en organisation arbetar med internrekryteringspolicyn kommer detta inte att påverka 
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medarbetarnas intentioner att stanna om det inte förmedlas ut till hela organisationen. På 
grund av detta anser vi att det är av störst betydelse och mest intressant att undersöka hur 
medarbetarna uppfattar sin organisation att arbeta med denna policy och med möjligheter till 
utveckling och avancemang inom organisationen.  

Ett intressant perspektiv på studien kunde ha varit att kombinera medarbetarnas uppfattning 
om organisationens arbete med internrekrytering tillsammans med intervjuer med ledningen 
inom organisationen där deras syn på arbetet förtydligas. Dock ansåg vi att enbart 
medarbetarnas perspektiv var av störst intresse i denna studie då, som tidigare påpekats, deras 
uppfattning är det avgörande om de stannar inom organisationen eller ej.  

2.3 KUNSKAPSSYN OCH ANGREPPSSÄTT  
Hermeneutiken är den kunskapssyn som ligger till grund för studien. Detta då vi som 
författare vill försöka tolka svaren som enkätundersökningen ger och söka en bakomliggande 
mening i de svar som inkommer. Vi vill inte enbart framställa siffror utan även tolka vad 
dessa betyder och hur de framkommit. Det avsedda är att söka den underliggande meningen 
och de intentioner som svaren avser, med andra ord vad en policy om internrekrytering 
betyder för den organisation som utövar den. Detta skall vi göra genom en kvantitativ 
undersökning där vi avser att genom ett antal frågor söka svar och tolka den underliggande 
meningen i svaren. Vi vill söka de underliggande meningarna samtidigt som många svar vill 
erhållas och har därför valt att göra en kvantitativ undersökning via en enkät.14  

Hermeneutiken är vald som kunskapssyn till studien då den positivistiska kunskapssynen 
anser människan vara passiv och att verkligheten enbart är svart eller vit. Detta motsäger den 
tes vi vill genomdriva i studien, dvs. att organisationer kan bibehålla kompetens genom att 
utveckla en god internrekryteringspolicy. Hade positivismen legat till grund för studien hade 
det antagits att medarbetare inte gör sig berörda av en internrekryteringspolicy, istället skulle 
de, vid ett bättre jobberbjudande, gå vidare till nästa arbetsplats.15  

Ett hermeneutiskt synsätt leder till att undersökningen inte kan antaga objektivitet, då vi 
kommer att subjektivt tolka de svar undersökningen ger. Detta görs till följd av det faktum att 
undersökningen kommer ha till avsikt att söka de underliggande meningarna i svaren. Det 
kommer dock ske att objektivitet antas i insamlandet och bearbetningen av enkätsvaren men 
därefter kommer alla svar behandlas subjektivt.16  Vi kommer att till den mån det är 
genomförbart att tolka alla svar objektivt, men vi anser att det kommer att bli svårt då vi har 
en tes om hur en internrekryteringspolicy påverkar medarbetarna inom Umeå Kommun. Vi 
strävar efter att vara objektiva men inser att detta inte kommer att vara möjligt fullt ut. 

Ett deduktivt angreppssätt har utnyttjats i studien då vi som författare utgått från valda teorier 
och genom en kvantitativ undersökning försöka bevisa teoriernas teser i empirin. Ett induktivt 
angreppssätt hade även varit möjligt då det inom området inte gjorts någon exakt liknande 
undersökning. Detta angreppssätt hade medföljt att vi inte utgick från existerande teorier utan 

                                                             
14 Ramirez, J., (1992), ”Positivism eller hermeneutik”, Stockholm: Nordplan, s. 35-36 
15 Ibid., s. 5 
16 Ibid., s. 35-36 
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att undersökningen i sig skulle resultera i en ny teori. Dock ansågs det att det deduktiva 
angreppssättet passade bäst för denna studie.17  

Vi är väl medvetna om att det är svårt att applicera enbart en kunskapssyn på studien då 
verkligheten inte enbart är svart eller vit enligt dem. Det är näst intill omöjligt att använda sig 
utav endera objektivism eller subjektivism och det är till följd av detta vi kommer antaga båda 
två i studien. Detta kan leda till problem för läsaren att förstå när ett subjektivistiskt synsätt 
appliceras, men detta kommer noggrant antydas i fortsatta arbetet när detta synsätt appliceras 
och då tolkning av underliggande meningar sker kommer detta att förtydligas. 

Då vi påpekar svårigheten med att endast applicera en kunskapssyn på studien har vi valt att 
använda båda. Detta innebär att vi kommer att behandla insamlingen av enkätsvaren och 
databearbetningen ur ett positivistiskt synsätt men vi kommer att tolka svaren hermeneutiskt. 
Att vi ville tolka svaren hermeneutiskt betyder dock inte att vi kommer att tolka svar som ej 
finns där utan vi kommer att från svaren tolka de bakomliggande meningarna med dem.  

2.4 KVANTITATIV METOD 
Studien kommer att utformas som en kvantitativ undersökning och genomföras via ett 
enkätutskick till medarbetare hos Umeå Kommun. Ett stort antal medarbetare kommer att få 
svara på enkäten där frågor om deras tro på sina framtida avanceringsmöjligheter, 
utvecklingsmöjligheter, motivation och företagskultur kommer att ställas. Utifrån det resultat 
som framkommer genom enkätundersökningen kommer vi att försöka tolka om medarbetarna 
anser sin organisation förmedla sin policy om internrekrytering på ett tillfredsställande sätt.  

Valet av kvantitativ metod gjordes till följd av vår önskan om att erhålla en stor mängd svar 
och därför var inte en kvalitativ studie genomförbar. Det förekom även en önskan om att 
generalisera svaren inom Umeå Kommun, samt att genom denna generalisering om möjligt ge 
andra kommuner chansen att lära från den undersökta kommunen. Finner vi att 
generaliserbarhet är möjligt kan även svaren användas som underlag för alla Sveriges 
kommuner i deras arbete med att behålla kompetens.  

Vi som författare har valt att använda en hermeneutisk kunskapssyn på studien och det kan 
tyckas uttrycka sig underligt då en kvantitativ metod är vald. Dock anser vi att 
enkätundersökningen gör det klart möjligt att adoptera en hermeneutisk kunskapssyn då 
svaren kommer att tolkas och det kommer att sökas en underliggande mening i dem. Ett 
positivistiskt synsätt skulle även bidra till att vi antar att människan inte skulle göra sig berörd 
av en internrekryteringspolicy och därför skulle denna studie inte vara av något värde. Vi 
menar att denna undersökningsform kommer att bidra till att mängden svar kompletterat med 
sökandet av de underliggande meningarna leder till att informationen utnyttjas på effektivaste 
vis. Dock är vi väl medvetna om att denna studie inte enbart kan anta ett hermeneutiskt 
synsätt då data insamlas och sammanställs, därför kommer studien innehålla de båda 
kunskapssynerna som även tidigare påpekats.  

Studien är, som tidigare framställts, en kvantitativ studie där en enkät kommer att skickas ut. 
Det är fullt möjligt att genomföra en kvantitativ studie där datainsamling och bearbetning av 

                                                             
17 Holme, I. & Solvang, B., (1997) ”Forskningsmetodik-Om kvalitativa och kvantitativa metoder”,  Lund: 
Studentlitteratur, s. 51-52 
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svaren sker kvantitativt medan svaren tolkas kvalitativt.18 Detta blir även fallet i denna studie 
då vi avser att genomföra undersökningen och bearbetningen kvantitativt och därefter tolka 
svaren kvalitativt för att söka den underliggande meningen. Valet är gjort då vi vill kombinera 
en stor mängd information med de bakomliggande orsakerna för att försöka förstå hur en 
internrekryteringspolicy påverkar medarbetarna hos Umeå Kommuns intentioner att begränsa 
sin mobilitet på arbetsmarknaden.  

2.5 INSAMLING AV SEKUNDÄRA KÄLLOR 
Vi har valt att använda oss av ett flertal sökvägar för insamlandet av sekundära källor. 
Sökandet av vetenskapliga artiklar har genomförts via Umeå Universitets biblioteks hemsida 
och där har funktionen ”Databaser” använts. Denna sökning genomfördes med sökord så som 
external and internal job selection, motivate people, recruiting och retaining people. Vi 
begränsade även sökningen till enbart Emerald och Business Source Premier (BSP) då vi 
ansåg dessa innehålla bäst sökalternativ och uppfattades som mest trovärdiga. Dessutom 
begränsades sökningen till dessa databaser då resultatet av sökningen skulle ha blivit allt för 
stort för att erhålla den mest relevanta informationen. Sökningen resulterade i väldigt många 
träffar och därför avlades relativt stor tid på att filtrera ut de relevanta artiklarna. Efter detta 
skede valdes fjorton vetenskapliga artiklar ut då de hade stor relevans för studiens olika 
områden. Alla vetenskapliga artiklar som valdes ut för studien var peer reviwed, förutom en.  
De utvalda artiklarna återfinns i Bilaga 4. Sökningen för alla sekundära källor ägde rum under 
vecka 14 och 15 2008.  

För sökandet av litteratur har vi använt funktionen ”ALBUM” på Umeå Universitets hemsida. 
Sökningen genomfördes i flera steg då litteratur inom flera områden behövdes. För sökning av 
teorier om Human Resource Management (HRM) användes sökordet ”HRM” och då erhölls 
18 träffar. Utav dessa valdes träff nummer fyra ut, ”Perspektiv på HRM: nya 
organisationsformer, nya utmaningar” skriven av Söderlund & Bredin. Även teorier om 
organisationsstruktur och ledarskap söktes och då via sökorden ”organisation” och 
”ledarskap”. Via denna sökning fann vi böckerna ”Nya perspektiv på organisation och 
ledarskap” skriven av Bolman & Deal, ”Organisationskultur” av Bang och ”Företagskultur 
och organisationssymbolism” av Alvesson & Berg. Denna litteratur har använts för att bygga 
upp teorin rörande företagskultur och hur organisationer kan investera i människor.  

Utöver denna litteratur blev vi även varse om boken ”Human Resource Management: 
Organisationens hjärta” skriven av Lindmark & Önnevik då sökordet ”rekrytering” användes 
vilket var träff nummer 16 utav totalt 439 träffar. Under sökordet ”rekrytering” valdes även 
träff nummer 12 ut, vilket var boken ”Guide till bättre rekrytering” av Egemo. Utöver 
ovannämnd litteratur valdes även ”Rekrytering: handbok för arbetsgivare” av Lundén, 
”Rekrytering i fokus: konsten att välja nya medarbetare”  av Ahrnborg Swenson, 
”Rekrytering och urval” av Prien och ”Rekryteringshandboken” även denna av Ahrnborg 
Swenson. Detta var träff nummer 92, 164, 236 och 248. Dessa fem rekryteringsböcker är 
använda för att skapa en bredare förståelse inför ämnesvalet, men de är dock inte utnyttjade i 
uppsatsen då vi fann andra sekundärkällor som passade bättre in på studien och var mer 
uppdaterade.  

                                                             
18 Trost, J., (2001), ”Enkätboken”, Andra upplagan, Lund: Studentlitteratur, s. 19-21 
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De sekundärkällor vi använde för att förstå internrekryteringens för- och nackdelar, och för att 
de var mer relevanta för studien, är Pfeffers ”Competetive advantage through people”. 
Utöver denna litteratur har vetenskapliga och ej vetenskapliga artiklar använts för att skapa 
bredare förståelse inför ämnet.  

Efter ovan nämnda sökning av litteratur ansåg vi att den grund till teorin som skulle utgöras 
utav motivation haltade i information. Det förekom i flera av de tidigare nämnda böckerna 
delar om motivation, dock kände vi att det saknades en mer tydlig och omfattande källa inom 
ämnet motivation. Detta bidrog till ytterligare en sökning som gjordes med hjälp av sökordet 
”work motivation” och detta gav 35 träffar och utav dessa valdes träff nummer 21 ut, 
akademiska avhandlingen ”Work motivation” av Christina Björklund. För att komplettera 
teorin om motivation har även ett antal vetenskapliga artiklar använts i uppsatsen och därför 
var vi nöjda med den litteratur som denna sökning resulterade i.  

Även ett antal Internethemsidor har utnyttjats i studien och även ej vetenskapliga artiklar har 
använts under skrivandets gång då dessa var av stor relevans. De artiklar vi valt behandlar till 
största del information om Generation Y och hur de utmärker sig. Dessa artiklar är funna 
genom sökning på Internet. Sökningen har genomförts med sökordet ”generation Y”. 

De hemsidor på Internet vi har använts sig av är nationalencyklopedins hemsida (ne.se), EU´s 
hemsida (europa.eu) och hemsidan för Sveriges landsting och kommuner (skl.se). Utöver 
dessa hemsidor har även Umeå Kommuns hemsida (umea.se) använts för att skapa förståelse 
för hur kommunen arbetar och tillsammans Umeå Kommuns årsredovisning för 2007 har 
detta uppnåtts. Även Sveriges chefsorganisations hemsida (ledarna.se), Dagens Industris 
hemsida (Di.se) och KTH´s hemsida (kth.se) har utnyttjats under skrivandet.  

Vi har även använt sig av en rad litteratur om metodik under studiens gång. För uppläggandet 
av uppsatsen har Winters ”Problemformulering, undersökning och rapport” utnyttjats. Vi har 
använt Ramirez ”Positivism eller hermeneutik” för att utveckla och förklara den kunskapssyn 
vi har på studien och ”Forskningmetodik-Om kvalitativa och kvantitativa metoder” av Holme 
& Solvang för ökad förståelse för den kvantitativa metoden som studien antagit. Utformandet 
av studiens undersökning har genomförts med hjälp av ”Enkätboken” av Trost, ”Från 
datainsamling till rapport” av Dahmström och ”Företagsekonomiska forskningsmetoder” av 
Bryman & Bell. Slutligen har Backmans ”Rapporter och uppsatser” utnyttjats för att referera 
korrekt. Denna litteratur om metodik är vald då vi anser att den innehåller den information om 
metodik som studien kräver.  

2.6 VAL AV TEORIER 
När vi bestämde oss för att skriva om internrekrytering var det ganska självklart att vi började 
med att undersöka den forskningen som tidigare var gjord runt ämnet, om vilka fördelar 
respektive nackdelar det ger en organisation att arbeta med internrekrytering. Då vi hade läst 
artiklar och böcker om internrekrytering insåg vi att det var flera teorier än bara de om 
internrekrytering som skulle behöva tas upp för att ge en bra bild av vad en policy om 
internrekrytering kan medföra för organisationen. 

Vi intresserade oss för vad en ny tid med en ny generation, generation Y, och en ny öppnare 
värld genom utvidgningen av EU kan ge för konsekvenser för organisationerna om de inte 
arbetar aktivt för att behålla kompetens inom organisationen. Ett effektivt sätt att göra detta 
är, enligt oss, att arbeta med internrekrytering.  
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Något som vi som författare också ansåg var viktigt och en grund för all forskning kring 
personalfrågor inom organisationer är den syn organisationen har på sina medarbetare, dvs. 
om de ser medarbetarna som en kostnad eller som en investering. Vi anser att en 
grundförutsättning för att ett företag ska lyckas med att behålla kompetens inom 
organisationen är att de ser på medarbetarna som en investering och därför valdes Human 
Resource perspektivet (HR-perspektivet) som grund för studien. Inom HR-perspektivet fann 
vi två intressanta och relevanta vidareutvecklingar, Human Resource Management (HRM) 
och Human Resource Development (HRD).   

De teorier vi valt till denna studie grundar sig i att det antas föreligga ett samband mellan hur 
organisationerna arbetar med sin företagskultur och hur framgångsrika de är i att behålla 
kompetens inom organisationen. Företagskultur kan uppdelas i flera delar och vi har valt att 
dela upp detta i ett avsnitt om företagskultur och ett om motivation då vi menar att hur en 
organisation arbetar med att motivera sina medarbetare grundar sig i den företagskultur som 
organisationen följer. Vi anser även att det föreligger ett positivt samband mellan den 
företagskultur en organisation har och om den syn de har på medarbetarna. Den syn de har på 
medarbetarna grundar sig i den företagskultur de har adopterat och det kommer att spegla hur 
de arbetar med personalfrågor inom organisationen. 

Genom att använda de ovannämnda teorierna anser vi att det möjligt att besvara syftet i denna 
uppsats då dessa teorier förklarar och beskriver hur viktigt det är för en organisation att arbeta 
med internrekrytering som en åtgärd för att behålla kompetens. De valda teorierna 
sammanlänkas i den teoretiska anknytningen och beskriver hur de kopplas till 
problemformuleringen och till syftet med studien.  

Vi som författare ansåg att innan den teoretiska anknytningen kunde framläggas fanns det ett 
behov av att förklara de för- och nackdelar som föreligger med internrekrytering. Dessutom 
fann vi att ett kapitel om de karaktäristiska drag som Generation Y besitter behövdes då denna 
generations mobilitet på arbetsmarknaden är grundproblemet i studien. Till sist ansåg vi att en 
beskrivning om hur förutsättningarna för arbetskraftens mobilitet ändrats sedan Sverige 
inträdde i EU krävdes för att få en ökad förståelse för problemet. På grund av detta har vi valt 
att beskriva dessa aspekter i ett inledande teorikapitel. Detta valdes för att få läsaren 
införstådd med de problem vi som författare ställts inför och för att skapa en bred förståelse 
inför studien.  
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Figur 1: Sammafattande teorifigur (Egen konstruktion) 

Vi har valt att sammanställa de valda teorierna i en figur (se figur 1) för att ge läsaren en 
förståelse för hur tankegångarna kring teorierna kopplas samman. Som figuren visar så antar 
vi att grundförutsättningen för att behålla kompetens inom organisationen är att de adopterar 
ett HR-perspektiv. Det antas även att företagskulturen, motivation och internrekrytering ses 
som verktyg för att behålla kompetens inom organisationen. Kan organisationen utnyttja och 
arbeta med denna grundförutsättning och dessa verktyg på ett effektivt vis kan de även vara 
framgångsrika i att behålla kompetens. Lyckas de inte utnyttja dessa verktyg antas det att de 
riskerar att förlora viktig kompetens i kampen om konkurrensfördelar och marknadsandelar.  

Vi har valt att skapa denna modell (se figur 1) för att förklara hur de valda teorierna hänger 
ihop. Som tidigare antytts ligger HR-perspektivet till grund för studien och det möjliga 
utfallet är att organisationen, Umeå Kommun i denna studie, kan behålla kompetens. Vi 
menar att detta är ett kretslopp varje organisation måste arbeta med och dessa frågor måste 
alltid finnas med i verksamheten. När det möjliga utfallet har uppnåtts måste alltså 
organisationen fortsätta satsa på och investera i sina medarbetare och använda de verktyg vi 
presenterat för att få ett hållbart utfall, dvs. att kompetens stannar inom organisationen.  

2.7 KRITIK AV SEKUNDÄRA KÄLLOR 
Det är alltid viktigt att vi som författare funderar över hur vårat val av teorier kan påverka 
utfallet av vår undersökning. På grund av detta vill vi rikta kritik mot de sekundära källorna 
som vi har använt i denna studie. 

Som utgångsteori i denna undersökning har vi använt oss av Human Resource teorin och 
denna teori utgår från att medarbetarna är organisationens viktigaste tillgång, men självklart 
finns det flera teorier om hur företagsledning på bästa sätt kan leda sin organisation. Hade vi 
valt ett annat synsätt hade vi troligen kommit fram till andra slutsatser. Vi kan inte säkert säga 
att denna utgångsteori är det som skapar störst framgång för en organisation, utan detta kan 
bero på vilken organisation som skall ledas. Att strikt mäta framgång, som oftast görs i 
finansiella termer, kan uppnås med andra grundförutsättningar än den vi valt. Dock menar vi 
att en organisations framgång kan mätas i annat än pengar och därför ligger HR-perspektivet 
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till grund. En organisation som inte bedriver denna syn på sina medarbetare kommer 
möjligtvis att vara framgångsrika, men frågan är hur deras arbetsstyrka mår och hur hela 
organisationen mår på insidan. Vi tror att en organisation som applicerat en HR-syn på 
organisationen kommer vara den organisation som mår bäst, både på utsidan och insidan. 

I denna undersökning lägger vi stor tyngd på Generation Y och den forskning som är gjord 
runt denna generation. Vi har dock inte funnit någon större undersökning för att se var dessa 
karakteristiska drag som visas upp i teorierna härstammar från. Den forskning vi har läst är 
alla genomförda i USA och kanske finns det en risk att de har andra preferenser än de som bor 
i Sverige där denna undersökning skall genomföras. Risken finns också att då Generation Y 
blir äldre ändrar de sina preferenser och då faller alla de teorierna som vi utgår från i denna 
forskning. Vi anser att detta kan vara ett av de största problemen med denna studie då vi 
utgått ifrån de karaktäristiska dragen hos generation Y och dessa drag kan komma att 
revideras i framtiden. Dock anser vi att dessa drag är tillförlitliga idag och i den snaraste 
framtiden och därför anser vi inte att vi behöver oroa oss för detta problem just nu. 

De vetenskapliga artiklar denna studie i stor del bygger på är även de amerikanska till största 
del. Detta kan bli ett problem då de bygger på amerikanska studier och är kanske därför inte 
applicerbara på svenska organisationer. Vi känner dock att de är användbara och eftersom de 
är peer reviewed så känner vi att vi kan lita på det som de redovisar. 

Många av de valda teorierna är även svåra att mäta, hur undersöks exempelvis en 
organisations kultur eller hur mätes medarbetarnas motivation. Detta kan skapa problem för 
vår studie då vi kommer möta problem i att undersöka detta. Dock anser vi att detta skall vara 
möjligt och eftersom vi kommer att tolka de svar undersökningen resulterar i kan vi även 
försöka se de bakomliggande faktorerna och på detta vis undersöka Umeå Kommuns 
företagskultur och medarbetarnas motivationsfaktorer.  
 
Kritik kan även riktas mot det som styrker vår motivationsteori. De teoretiker som vi 
presenterar är många av den äldre skolan och det är teorier som framställs är många 
kritiserade, exempelvis Maslows motivationsteori. Det faktum att flera av dem är skapade för 
många år sedan och kan därför vara svåra att applicera på vår studie då den fokuserar på ett av 
dagens problem. Vi anser dock att alla de teorier som ligger till grund för vår del om 
motivation är välkända och respekterade, vilket bidrar till att vi anser dessa teorier vara 
tillförlitliga trots åldersproblemet.  
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3. INLEDANDE TEORIKAPITEL 
 
I det inledande teorikapitlet avser vi att redogöra för vilka karaktäristiska drag som 
generation Y besitter och även hur Sveriges inträde i EU har påverkat arbetsmarknaden 
och arbetskraftens mobilitetsmönster. Kapitlet avslutas med ett redogörande av fördelar 
och nackdelar med internrekrytering. Detta kapitel avser att öka läsarens förståelse för 
de problem generation Y´s mobilitetsmönster medför och för att öka förståelsen inför 
internrekrytering. 

3.1 GENERATION Y  

Den som först myntade begreppet Generation Y var Douglas Coupland i sin bok Generation 
X som då handlade om generationen före generation Y. Generation X blev ett samlingsnamn 
för dem som var födda mellan 1961 och 1974 och när det sen kom en ny generation med nya 
preferenser blev det naturligt att kalla dem generation Y. Den nästa generationen som 
kommer efter generation Y kallas generation Z, alltså de som är födda efter 1994.19 

Enligt NAS,  finns det tre tydliga karakteristiska drag hos de som är födda mellan 1977 och 
1994 och ingår i gruppen Generation Y, som också brukar kallas20 internet-generationen, echo 
boomers, millenials och Nexters;21 

- Stor etnisk spridning, 
- De är mycket självständiga, 
- De är självsäkra och optimistiska om sin framtid. 

De som tillhör generation Y har en tro på sig själva och tror att de kan klara av allt som 
hamnar på deras bord, de är mycket drivna och har höga förväntningar på sin framtid.22  

Får inte generation Y ut vad de önskar från sin arbetsgivare kommer de att söka sig efter en 
ny arbetsgivare som kan ge dem de möjligheter som de önskar. Mellan 30 och 40 procent av 
generation Y söker aktivt efter ett nytt arbete och ytterligare 30 procent letar passivt efter ett 
nytt arbete.23 När vi kollar på vad det är som generation Y vill få ut av sin anställning är det 
tydligt att de söker en arbetsgivare som kan ge de en utmaning. De vill att det ska vara möjligt 
att fort arbeta sig uppåt i organisationen, att det de gör ger direkta resultat för deras egen 
karriär.24 För generation Y är inte lönen så viktig, det är inte det avgörande när de väljer sin 
arbetsgivare utan de lägger större tyngd på andra saker.25 

Generation Y vill inte stanna på ett arbete, inte ens inom samma bransch, för länge för de tror 
inte på att lojalitet till en arbetsgivare ger dem tillräckligt med fördelar för att det ska vara 

                                                             
19 Coupland. D., (1993) 
20 Broadbridge, A., (2007) “ Experiences, perceptions and expectations of retail employment for Generation Y”, 
Career Development International, Vol. 12, No. 6, pp. 523-544 
21 NAS Insight, “Generation Y: The millenials, ready or not, here they come” 
http://www.nasrecruitment.com/talenttips/NASinsights/GenerationY.pdf - 2008-03-25 
22 Ibid. 
23 Allen, R., ”Expert: managers must set example for Gen Y ’kidployees’”  
24 Ibid. 
25 NAS Insight, “Generation Y: The millenials, ready or not, here they come” 
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positivt för deras egna karriär.26 För att de ska stanna kvar i en organisation är det viktigt för 
dem att de känner att deras hårda arbete som de gör ger dem något tillbaka både på kort 
respektive lång tid.27 Vilket arbete de tar är beroende på om de vill arbeta där och inte att de 
måste, de letar efter en arbetsplats där de kan göra en skillnad, antingen i världen eller för 
organisationen.28 

Generation Y älskar att lära sig, och de är en av de mest välutbildade generationerna hittills.29 
Så för en arbetsgivare att ge dem möjligheter att fortsätta att utbilda sig intern hos 
arbetsgivaren är viktigt för att få dem att stanna kvar inom organisationen.30 

Några generella karaktärsdrag hos generation Y som anställda;31  

- De planerar inte att vara på samma arbetsplats en allt för lång tid, 
- De vill komma högt upp i hierarkin direkt, 
- De vill jobba bättre och snabbare är sina arbetskamrater. Tävlingsandan är naturlig för 

generation Y. 

Hos generation Y finns en stark drivkraft att bli sin egen, dvs. att starta ett eget företag.32 
Detta kan ses som en lösning för generation Y om deras arbetsgivare inte ger dem det ansvar 
och de möjligheter som de önskar. 

För att få generation Y att stanna hos en arbetsgivare finns det enligt Kirk J. Hulett fyra 
huvudsaker ledningen skall tänka på. För det första ge dem konstant respons på deras arbete 
genom att tala om för dem vad de gör bra respektive dåligt. För det andra ge dem mycket 
alternativ de kan välja bland när det gäller arbetsuppgifter, schemaläggning och i vilken 
ordning olika saker ska göras. Det tredje handlar om att ge dem många möjligheter till 
utbildning inom organisationen. Den sista saken ledningen ska tänka på som arbetsgivare till 
generation Y är att försöka göra jobbet kul, ett sätt att göra det är att låta medarbetarna få 
blanda in sina fritidsintressen i arbetet.33 

Generation Y skulle slutligen kunna sammanfattas genom följande: 

Vill du att Generation Y- anställda ska bry sig om din organisation, så visa att du bryr dig om 
deras karriär.34 

3.2 EU:S PÅVERKAN PÅ MOBILITETESMÖNSTER 

För att ge läsaren en större förståelse för den påverkan Sveriges inträde i EU har bidragit till 
vill vi här ge läsaren en kort genomgång för vad EU-lagen säger om mobilitet av arbetskraft 
och vad varje medlemsstat måste erbjuda andra EU-medborgare. 

                                                             
26 Armour, S., “Generation Y: They’ve arrived at work with a new attitude”, http://usatoday.com - 2008-03-24 
27 Hulett, K., (2006) “They are here to replace us: Recruiting and retaining millennials”, Journal of Financial 
Planning, Nov 2006 Supplement, pp. 17-17  
28 NAS Insight, “Generation Y: The millenials, ready or not, here they come” 
29 Ibid. 
30 Broadbridge, A., (2007) “Experiences, perceptions and expectations of retail employment for Generation Y”, 
Career Development International, Vol. 12, No. 6, pp. 523-544 
31 NAS Insight, “Generation Y: The millenials, ready or not, here they come” 
32 Ibid. 
33 Hulett, K., (2006) “They are here to replace us: Recruiting and retaining millennials”, Journal of Financial 
Planning, Nov 2006 Supplement, pp. 17-17 
34 NAS Insight, “Generation Y: The millenials, ready or not, here they come” 
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Sverige blev medlem i EU efter en folkomröstning 1994, detta ledde till en helt ny situation 
för medborgarna i Sverige då de efter inträdet hade möjlighet att söka arbete i hela unionen 
utan visumkrav. Detta i enlighet med 2004/38/EG som säger att alla EU medborgare har rätt 
till permanent uppehållstillstånd i valfritt EU-land om de kan uppvisa något av följande 
kriterier;35 

- Bedriva ekonomisk verksamhet som anställd eller egenföretagare. 
- Ha tillräckliga tillgångar och en sjukförsäkring för att kunna klara sig utan socialt 

bistånd under sin vistelse i den mottagande medlemsstaten. 
- Studera på en utbildning i den mottagande medlemsstaten och ha tillräckliga tillgångar 

och en sjukförsäkring för att kunna klara sig utan socialt bistånd under sin vistelse i 
den mottagande medlemsstaten. 

- Vara familjemedlem till en EU-medborgare som faller inom någon av ovan nämnda 
kategorier. 

Genom att en EU-medborgare kan uppvisa något av de fyra kriterierna kan arbetskraften röra 
sig fritt över gränserna. När Sverige gick med i EU skapades dessa möjligheter och detta 
bidrog till att de svenska organisationerna möttes av en ytterligare svårighet med att locka och 
behålla kompetens. Sveriges inträde i EU har lett till att de svenska organisationerna efter 
inträdet även måste konkurrera med alla organisationer inom EU om kompetensen 
medarbetare besitter. 

3.3 INTERNREKRYTERING 

Det första företagsledningen måste fundera på när det handlar om att fylla en position i 
organisationen är om de ska leta inom eller utanför organisationen. Det finns mycket 
forskning gjord på detta ämne och vi skall här försöka förklara vilka fördelar respektive 
nackdelar det finns med internrekrytering enligt den forskning som har gjorts. Detta bidrar till 
att skapa en större förståelse för läsaren då vi presenterar både positiva och negativa effekter 
av internrekrytering. 
Internrekrytering ger ofta ett väldigt bra resultat, i en undersökning av företagen på Fortune 
100 listan hade det anställts 84 nya chefer mellan åren 1984 och 1996 och av dem var det 
endast 11 som hade anställts via externrekrytering.36 Det visar, tycker vi, att internrekrytering 
fungerar väldigt bra för dem som tar sig tid och letar aktivt efter kompetens inom 
organisationen. 

Genom att arbeta med en tydlig vision inom organisationen om att i första hand rekrytera från 
de som redan arbetar i organisationen kan ledningen få flera positiva effekter. Det ger 
medarbetarna en större motivation till att internt utbilda sig då de ser att detta kan ge dem 
möjlighet att söka nya positioner inom organisationen, och samtidigt öka deras inställning till 
att stanna kvar i organisationen då de ser att det finns en framtid för dem inom 
organisationen.37 

                                                             
35 2004/38/EG - http://eur-lex.europa.eu  
36 Chan, W., (1996) “External Recruitment vs Internal Promotion”, Journal of Labour Economics, vol. 14, Issue 
4, pp. 555-570 
37 Pfeffer, J., (1994) ”Competitive advantage through people”, Boston: Harvard business school press, Första 
upplagan, s. 53 
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För organisationen finns det pengar att spara om de har en väl utvecklad policy om 
internrekrytering, för det första är det dyrt att annonsera för en ledig plats i tidningar,38 det tar 
längre tid då det finns fler sökande om de letar utanför organisationen. Risken med att anställa 
utanför organisationen är också större då företagsledningen inte vet om den nyanställde 
kommer att passa in i organisationen.39 

Internrekrytering fungerar också så att det ger medarbetaren en ökad motivation till att arbeta 
hårt och ordentligt om de ser att det lönar sig att arbeta bra då det kan leda till att de får en ny 
och högre position inom organisationen.40 Känner medarbetarna att organisationen är lojala 
mot dem är det mer troligt att de kommer att vara mer trogna mot sin arbetsgivare.41  

För företagsledningen finns det många fördelar med att anställa internt, exempelvis kan den 
nyanställde branschen och organisationens produkter bättre än någon som kommer utifrån. 
Det finns flera organisationer där man oavsett utbildning alltid får börja med att arbeta i 
butikerna eller på golvet i fabrikerna för att de ska få lära sig från grunden vad det är 
organisationen jobbar med.42 Exempel på detta såg vi tidigare var IKEA.  

Ledarna, en tidning om ledarskap, har läst en uppsats av Farida Aspari, Melissa Farrokhi och 
Anna Sepp där de genom en undersökning av medarbetare som har blivit befordrade till en 
chefsposition, kommit fram till att svårigheterna med att vara chef över sina tidigare 
arbetskamrater är att det blir svårare att ta de obekväma besluten som de måste framföra till 
sina tidigare arbetskompisar. Några positiva aspekter på att internt anställa en chef är att de är 
väl införstådda med hur organisationen och arbetet ser ut och har lättare att förstå 
medarbetarnas behov.43 

Vi vill som en avslutning sammanfatta vilka för- och nackdelar det finns med 
internrekrytering; 

Fördelar:  

- Den som rekryteras kan organisationen,  
- Den är även känd inom organisationen,  
- De andra som arbetar inom organisationen ser att det finns utvecklingsmöjligheter. 

Nackdelar:  

- Leder till mer rekryteringsarbete då två platser eller fler måste fyllas,  
- Ny kompetens utifrån kan missas, 
- Mindre förnyelse i organisationen. 

  

                                                             
38 Heraty, N., Morley, M., (1998) “In search of good fit: policy and practice in recruitment and selection in 
Ireland”, Journal of Management Development, Vol. 17, Issue 9, pp. 662-685 

39 Pfeffer, J., (1994), s. 53 
40 Ibid., s. 53 
41 Bradley, L., (2006) ”Perceptions of justice when selecting internal and external job candidates”, Personnel 
Review, vol. 35, Issue 1, pp. 66-77 
42 Pfeffer, J., (1994), s. 54 
43 Ledarna, ” Det går inte att både vara kompis och vara chef”, http://www.ledarna.se – 2008-5-04  
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4. TEORETISK ANKNYTNING 

I detta kapitel kommer de teorier som ligger till grund för studien att redogöras för. 
Först kommer teori om företagskultur presenteras och det följs av teorier om hur 
organisationer kan investera i människliga resurser. Kapitlet avslutas med en 
redogörelse för motivationsteorier och därefter en sammanfattning av teorierna. 
 

4.1 FÖRETAGSKULTUR  

Företagskultur är ett ganska nytt fenomen inom forskningen, den första gången någon skrev 
om organisationskultur som något som kan påverka hur det går för organisationen var Jaques 
1953, men det var först på 70-talet som företagskultur blev ett intressant forskningsområde.44 

Enligt Sten Philipson, docent vid Uppsala Universitet, så är företagskultur något som alla 
organisationer har, den består av värderingar och synsätt på hur organisationen bedriver sin 
verksamhet. Hur organisationen bemöter sina kunder, hur de driver sin verksamhet, hur de 
organiserar organisationen och hur de tar hand om sina medarbetare är huvuddragen i det man 
i forskningen kallar företagskultur eller organisationskultur. 

För att bygga en stark företagskultur krävs det mer än ord, det är handlingar från 
företagsledningen som skapar en bra företagskultur och inte det de säger till medarbetarna.45 
För att bygga en stark företagskultur är det viktigt att det företagsledningen säger ska hända 
också händer i praktiken, annars finns det en risk att företagskulturer försvagas. Det är ledarna 
som formar företagskulturen via deras beslut.46 

Om en organisation har en bra kultur i organisationen eller inte är inget som ledarna inom 
organisationen kan avgöra, utan det är medarbetarnas inställning som är avgörande. Skulle vi 
fråga medarbetarna inom en organisation hur det är att arbeta där skulle vi genom deras svar 
få reda på om organisationen hade en stark företagskultur.47 

En viktig del i att bygga en stark företagskultur är hur organisationen arbetar med rekrytering 
och interutbildning inom organisationen.48 Ett medvetet arbete med internrekrytering ger en 
starkare kultur i organisationen då de som rekryteras internt redan är införstådda i 
organisationens normer och värderingar.49 

Genom aktivt arbete med företagskulturen är det möjligt att få medarbetarna att bli mer lojala 
mot sin arbetsgivare. Detta är något som är mycket viktigt när det gäller organisationens 
möjlighet att bevara kompetens inom organisationen, och speciellt nu när det är en ny 
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generation som kommer ut på arbetsmarknaden med andra preferenser. En stark 
företagskultur kan medverka till att öka generation Y´s lojalitet till sin arbetsgivare. 

Att inneha en stark företagskultur och förmedla den på rätt sätt har även visat sig vara kritiskt 
i kampen om att rekrytera begåvade medarbetare. Generation har även visat ett stort intresse 
för en organisations kultur och är idag väldigt måna om att, under rekryteringsprocessen, få 
den förklarad för sig. På grund av detta har det blivit allt viktigare för organisationer att 
förmedla sin kultur på rätt sätt för att kunna locka och behålla kompetens från denna 
generation. Människors intentioner att lämna en arbetsplats har även visat sig vara mindre om 
deras chef, arbetskamrater och arbetsmiljö får dem att må bra.50 Då detta är ett faktum blir det, 
enligt oss, ytterst viktigt att skapa och förmedla en kultur som gör att organisationen blir 
attraktivt att arbeta i. 

4.2 ATT INVESTERA I MÄNSKLIGA RESURSER 

4.2.1 HUMAN RESOURCE PERSPEKTIVET 
Den grundläggande tankegången i studien har framlagts vara att en organisation bedriver sin 
verksamhet utifrån ett perspektiv där medarbetarna sätts i fokus. Genom att se sina 
medarbetare som en resurs och inte som ett nödvändigt ont kan organisationer utvecklas och 
bedriva sin verksamhet på ett så lönsamt sätt som möjligt. Vikten av att värdesätta 
medarbetarna och att ge dem möjlighet till att utvecklas är av yttersta vikt och blir allt 
viktigare då den gränsöverskridande generationen kommer ut på arbetsmarknaden. För att ha 
möjlighet till att behålla kompetens inom organisationen krävs att de arbetar för att förmedla 
sin syn på sina medarbetare och att de uppvisar en stark tilltro till dess kompetens.  

Det har under många år varit stort fokus på hur organisationer rent finansiellt uppvisar resultat 
och det har lagts mindre fokus på hur arbetsplatserna sköts och hur dess medarbetare upplever 
sin arbetssituation. Detta har, enligt oss, bidragit till att en viktig resurskälla har åsidosatts. 
Genom att enbart mäta en organisations framgång finansiellt bortser företagsledningen ifrån 
den kunskap och det arbete deras medarbetare besitter och utför. De mänskliga resurserna har 
länge ignorerats och detta leder till att organisationer som belyser vikten av människan som 
organisationens viktigaste resurs kan erhålla konkurrensfördelar gentemot de organisationer 
som enbart belyser finansiella aspekter51 . Detta innebär att vägen till att vara ett 
marknadsledande organisationer kommer genom att bedriva en optimal strategi för 
utnyttjandet av alla de resurser en organisation innehar. Genom att koppla ihop en 
organisations strategi med exempelvis Human Resource (HR) kan konkurrensfördelar 
erhållas. Detta betyder att organisationen väljer att bedriva en strategi som gör att de 
mänskliga resurserna belyses och värdesätts.52  

Konkurrensfördelar i detta sammanhang defineras som ”any factor(s) which allow(s) an 
organisation to differentiate its product or service from its competitiors to increase market 
share”53. Utifrån denna definition är de mänskliga resurserna i en organisation av yttersta vikt 
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53 Ibid. 



”Vilka möjligheter har en internrekryteringspolicy för organisationens potential att bibehålla kompetens med 
avseende på medarbetarnas uppfattning om sina möjligheter till personlig utveckling och avancemang?” 

 

 
24 

för att erhålla konkurrensfördelar. Definitionen säger att alla faktorer som leder till att en 
organisation kan urskilja sig från den rådande konkurrensen på marknaden kommer att ge 
dem fördelar gentemot sina konkurrenter. Detta innebär att en organisation som genom sitt 
arbete med hur de bemöter sina medarbetare och vilken personalstrategi de använder kommer 
att bidra till att de vinner viktiga fördelar gentemot andra organisationer. Den personalstrategi 
en organisation eftersträvar är även viktigt för att uppnå och efterleva den företagskultur de 
innehar54. Kan personalstrategin kopplas till den företagskultur organisationen eftersträvar 
och företagskulturen kan ge konkurrensfördelar, betyder det indirekt att den personalstrategi 
en organisation följer påverkar de konkurrensfördelar organisationen kan erhålla. Detta 
innebär även att en organisation kan möta stora svårigheter om de inte har en väl utvecklad 
länk mellan sin personalstrategi och den företagsstrategi organisationen följer i stort55.   

Att enbart värdesätta finansiella framgångar får konsekvenser då en organisation uppvisar 
mindre bra resultat och då detta inte alltid beror på att dess medarbetare utfört sina uppgifter 
på ett mindre bra vis. Genom att inom organisationen värdesätta och mäta framgång utifrån 
sina medarbetare kan organisationen få större insikt i hur organisationen sköts. Detta blir även 
en signal till medarbetarna att deras arbete värdesätts och att organisationen anser dem vara en 
viktig resurs som bör värnas om och utnyttjas på ett effektivt sätt som gynnar både 
organisationen och dess medarbetare. Problemet med att enbart inneha finansiella mål 
gentemot att även ha mål för organisationens medarbetare i en organisation är att de 
finansiella målen skall nås direkt och uppvisa resultat efter en kort tid56. Att investera i 
människor är en process som är långsiktig och inte alltid uppvisar resultat på kort tid, vilket 
ofta bidragit till att denna process åsidosatts. Ur ett kortsiktigt perspektiv har strategier som 
kostnadsnedskärningar visat sig vara bra, dock har det visat sig att för att nå långsiktig 
framgång krävs det av organisationen att de investerar i sina medarbetare.57 

Att bygga upp en organisation runt dess medarbetare har visat sig vara ett framgångsrikt sätt 
att nå bra resultat. Att investera i människor genom att motivera dem och värdesätta 
kompetens kan bevisligen skapa konkurrensfördelar.58 Det finns en rad olika teorier som har 
påvisat detta och en av de mest utvecklade är Human Resource perspektivet (HR-
perspektivet). Uppmärksamma dock att perspektiv här inte avser samma sak som det 
perspektiv vi avser att studera i uppsatsen.  

HR- teori lägger vikten på att en organisation är beroende av dess medarbetare och att de är 
tillfredsställda på sin arbetsplats. HR-persektivet påvisar även att en organisation behöver 
dess medarbetare för att uppnå de behov en organisation har och det föreligger ett utbyte 
mellan organisationen och dess medarbetare. Föreligger det ett missförstånd mellan dessa två 
parter eller om de inte är tillfredsställda så kommer det drabba dem båda. Perspektivet belyser 
att människan vill utföra sina arbetsuppgifter på ett bra vis, men att de behöver möjligheten 
från organisationen att utveckla sina uppgifter utefter sina behov.59 Denna syn speglar sig i 
den tes vi som författare vill genomdriva, dvs. att om det förekommer utvecklingsmöjligheter 
och möjligheter till avancemang så kommer även medarbetarna att utföra sina uppgifter på ett 
sätt som är tillfredsställande för organisationen. Många organisationer har ingen uttalad HR-
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filosofi eller så efterföljer de inte den de har på ett optimalt vis. Att de inte gör detta är av 
yttersta vikt då det i slutändan kommer vara beroende på hur organisationen hanterar sina 
medarbetare som de kommer nå framgång eller ej.60 

Inom HR-perspektivet är det även av yttersta vikt för organisationen att inneha en 
personalstrategi som förmedlar att de ser medarbetarna som en viktig investering och inte 
enbart som en kostnad61. Kan detta efterföljas så kan organisationer attrahera kompetenta 
människor och om detta är möjligt även behålla de kompetenta medarbetarna inom sin 
organisation. Denna personalstrategi kan, enligt oss, ge sig till känna genom att 
organisationen arbetar med en policy om internrekrytering och att de ger sina medarbetare 
möjlighet till utveckling och avancemang inom organisationen. Om denna personalstrategi 
kan locka kompetenta människor till en arbetsplats bör den även kunna attrahera medarbetare 
att stanna inom organisationen. Detta betyder i sin tur att det med en internrekryteringspolicy 
bör medfölja att kompetens bibehålls inom organisationen. Högpresterande organisationer har 
visat sig ha en gemensam styrka, nämligen att de på ett bättre vis har lyckats förstå sina 
medarbetare och det har bidragit till att de varit mer framgångsrika i att rekrytera 
högpresterande och motiverade människor62. Kan en organisation locka dessa människor med 
hjälp av denna strategi borde det även betyda att organisationen är mer framgångsrikt i att 
bibehålla dessa kompetenta människor inom organisationen.  

I dagens starkt konkurrenspräglade arbetsmarknadsmiljö och med den allt mer 
gränsöverskridande individernas mobilitet på arbetsmarknaden är det svårt att se på arbete 
som ett framtidsåtagande. Det går inte längre att förvänta sig att individer stannar länge på en 
och samma arbetsplats. Då detta är ett faktum blir det allt viktigare att uppvisa för 
medarbetarna hur värdefulla de är för organisationen. Ett starkt incitament för medarbetarna 
att förstå att de värdesätts är genom att bedriva en internrekryteringspolicy och genom detta 
skapas även en lojalitet gentemot organisationen.63 I och med det kan internrekrytering, enligt 
oss som författare, bidra till att människor minskar sin mobilitet på arbetsmarknaden. Stöd för 
detta fanns i en studie då det visade sig att det är mindre effektiva organisationer som oftast 
använder sig utav rekrytering utifrån medan de organisationer som erhållit störst framgång 
nästan enbart ägnade sig åt internrekrytering64.  

Trots den starka bevisningen känner många organisationer idag en stark motsättning emot att 
investera i människor (humankapital). Utan tvekan är det en kostsam process för 
organisationen, exempelvis för att vidareutbilda sina medarbetare och det är svårt att mäta det 
resultat satsningen ger. På grund av detta bortser ofta organisationer från att utbilda sin 
personal eller att ge dem möjlighet till att utvecklas inom organisationen. Detta sker till trots 
att många rapporter visat att organisationer som satsar på sina medarbetare erhållit bra 
avkastning. Ett exempel är Motorola som genom en intern undersökning fick fram resultat 
som visade att för varje dollar investerad i medarbetarnas utbildning erhöll de 33 dollar.65 
Dagens komplicerade arbetsmarknad och den mobilitet den nya generationen på 
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arbetsmarknaden uppvisar kommer att bli svår att möta för de organisationer som inte visar 
sig villiga att investera i sina medarbetare. Den gränsöverskridande generationen kommer inte 
nöja sig med att erhålla anställningstrygghet utan de vill ha möjligheter i den organisation de 
arbetar inom. Kan inte detta erbjudas kommer omsättningen på dessa medarbetare bli väldigt 
hög.  

Ett sätt för organisationer att nå framgång är att låta sina medarbetare vara delaktiga i allt som 
har med organisationen att göra. Att ge dem information om hur organisationen går är något 
som alla inom organisationen skall veta och alla bör veta hur den enskilde individen påverkar 
det resultat organisationen uppvisar. Kan detta efterlevas kommer även medarbetarna känna 
sig delaktiga och känna att de har ett större ansvar för organisationen.66 Ett utmärkande drag 
hos den gränsöverskridande generationen är att de vill vara delaktiga och ha ansvar67. Kan 
organisationen ge sina medarbetare möjligheten att vara delaktiga och påverka kan detta vara 
ett sätt att bibehålla den kompetens som denna generation besitter. Det skapar även ett starkt 
incitament för medarbetarna i organisationen att utföra ett väl genomfört arbete och det 
förmedlar en tillit från organisationen till dess medarbetare som är grundläggande för att detta 
skall fungera68. 

Forskning på området har visat att inflytande och delaktighet från medarbetarna är det mest 
lyckade sättet att öka produktiviteten och den arbetsmoral som råder på arbetsplatsen. 
Arbetsmoralen har en stark koppling till hur produktiv en medarbetare är, dvs. om moralen är 
bra hos medarbetarna kommer de även att utföra sitt arbete i enlighet med organisationens 
bästa.69 En organisation som visar sig lojala mot sina medarbetare kan även räkna med att 
möta lojalitet från sina medarbetare70. För att nå den maximala produktivitet en organisation 
kan nå bör organisationen investera i sina medarbetare.71 Det har visat sig i studier att få 
medarbetare känner att de har ett ansvar för organisationens resultat.72  Genom att öka 
lojaliteten och tilliten kan detta förändras. Ett sätt att göra detta är att organisationen använder 
sig utav en stark policy om internrekrytering. En policy ger incitament till att det finns 
möjligheter för medarbetarna i organisationen att utvecklas och att det finns möjlighet till 
avancemang. Det har även visat sig att när medarbetarna känner att de har ett starkt stöd från 
organisationen och att de är delaktiga känner de även en större vilja att stanna kvar under en 
längre tid73.  

Inom HR-perspektivet är en grundläggande strategi för hur organisationen bibehåller 
kompetens att de ägnar sig åt internrekrytering74 . Kan de behålla kompetens inom 
organisationen ger det störst möjligheter till att de kommer att uppvisa ett bra resultat. Det är 
bevisligen så att en organisation går bäst då dess medarbetare är kompetenta, motiverade och 
lojala och detta leder även till att de inte byter arbetsplats om en högre lön erbjuds utifrån75. 

                                                             
66 Bolman, L & Deal, T., (1995), s. 184-185 
67 NAS Insight, “Generation Y: The millenials, ready or not, here they come” 
68 McDonald, P., (2006) “The Quest for Talent”, Internal Auditor, Vol. 63, Issue 3, pp. 72-77 
69 Bolman, L & Deal, T., (1995), s. 187 
70 Bradley, L., (2006) ”Perceptions of justice when selecting internal and external job candidates”, Personnel 
Review, vol. 35, Issue 1, pp. 66-77 
71 Landes, L., (2006) “Getting the Best Out of People in the Workplace”, The Journal for Quality & 
Participation, Vol. 29, Issue 4, pp. 27-29 
72 Bolman, L & Deal, T., (1995), s. 181 
73 Bradley, L., (2006) ”Perceptions of justice when selecting internal and external job candidates”, Personnel 
Review, vol. 35, Issue 1, pp. 66-77 
74 Bolman, L & Deal, T., (1995), s. 175 
75 Ibid., s. 176 



”Vilka möjligheter har en internrekryteringspolicy för organisationens potential att bibehålla kompetens med 
avseende på medarbetarnas uppfattning om sina möjligheter till personlig utveckling och avancemang?” 

 

 
27 

Detta stämmer även överrens med de karakteristiska drag den gränsöverskridande 
generationen uppvisar, de söker möjligheter och utveckling, inte nödvändigtvis den högsta 
lönen.76 

4.2.2 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 
“Den del av ledarskapsprocessen som specialiserar sig på de anställdas roll i 
organisationen. HRM framhäver att de anställda är nyckeln till ett stadigvarande 
konkurrenskraftigt försprång”77 

Denna definition av HRM beskriver hur en organisation och dess ledning kan arbeta för att 
utveckla de resurser medarbetarna i organisationen besitter. Genom att inneha ett effektivt 
HRM-arbete kan organisationen skapa sig en stark konkurrensfördel och dessutom skapa goda 
relationer till sina medarbetare och sina kunder. Ett välutvecklat HRM-koncept gör det även 
lättare att attrahera ny kompetens till organisationen och de befintliga medarbetarna trivs och 
får möjlighet utveckling. En nöjd och motiverad arbetsstyrka leder även till att de erbjuder bra 
extern service till organisationens kunder och att de utför sitt arbete på bästa vis, och detta 
skapar lönsamhet för hela organisationen.78  

Den viktigaste skillnaden mellan HRM och ”vanliga” personalfrågor är att HRM betonar 
mycket mer än bara löner, statistik och hur personalen administreras. Fokuseringen inom 
HRM syftar mer till att ge möjlighet till utveckling för medarbetarna och hur organisationen 
arbetar för att växa i stort. Detta innebär hur organisationen arbetar för att bygga upp en miljö 
där de mänskliga resurserna utnyttjas och utvecklas på bästa sätt, både för organisationen och 
för varje enskild individ. HRM handlar även om att på ett individplan utveckla varje 
medarbetares kunskaper utifrån individens förutsättningar och möjligheter. För att detta skall 
vara möjligt måste även organisationen erbjuda ett klimat där kompetensutveckling är 
prioriterat och att det finns förutsättningar för detta. Är inte detta ett faktum kan inte en 
effektiv HRM-strategi utvecklas i organisationen. En av de centrala delarna av HRM är just 
vikten av att det förekommer utvecklingsmöjligeter.79 Detta är ett ytterligare argument för att 
synen på medarbetarna som organisationens viktigaste resurs blir allt viktigare då generation 
Y inträder på arbetsmarknaden då de förutsätter att en arbetsplats skall erbjuda dessa 
möjligheter eftersom de alltid vill utvecklas i sin roll på arbetet och som människor80. Kan en 
arbetsplats inte locka med utveckling och nya utmaningar kommer de inte heller kunna 
attrahera denna generation och det leder till att de går miste om den kompetens som de 
besitter. Generation Y bör vara en väldigt attraktiv generation för organisationer då de besitter 
en otrolig drivkraft och de är en av de mest välutbildade generationerna hittills81.  

HRM har växt fram allt mer då arbetsplatserna och arbetsförhållandena stadigt har förändrats. 
Synsättet har blivit allt viktigare då en ökad medvetenhet om att ett kunskapsbaserat arbetssätt 
med medarbetarna i fokus blivit ett framgångens recept.82 Ett synsätt där medarbetarna ses 
som en maskin är inte längre möjligt då det gång på gång bevisas att ett synsätt där den 
mänskliga resursen sätts i fokus ger större lönsamhet. På dagens arbetsmarknad där 
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mobiliteten är stor hos generation Y blir det även näst intill omöjligt att inte fokusera på 
medarbetarna om organisationen vill nå maximal lönsamhet. Inom HRM är medarbetarnas 
roll i organisationen viktig och skall finnas med i allt från rekrytering, introduktion, 
arbetsprocessen, utvärderingssystem och belöningssystem till olika möjligheter till utveckling 
av enskilda individer men även av hela arbetsgrupper. För att HRM skall utföras på ett så 
effektivt vis som möjligt är det centralt att situationsanpassa alla utvecklingsinsatser en 
organisation tar för sig utefter varje medarbetare eller arbetsgrupp.83 

HRM-konceptet brukar delas upp i fyra olika perspektiv som alla försöker förklara 
organisationens arbete med HRM. Det första perspektivet är hantering av strategiska 
kompetenser och det syftar till att förstå att alla organisationer är uppbyggda utifrån dess 
kompetens. Detta innebär att organisationen ses som kunskapsbaserat och belyser vikten av 
kärnkompetens, kompetensuppbyggnad, kompetensidentifiering och kompetensutveckling.84 
Även detta perspektiv utgör bevis för hur viktigt det är att värdesätta kompetens och utveckla 
sina medarbetare för att höja organisationens totala kompetens. Kan organisationen på ett bra 
sätt påvisa vikten av detta perspektiv kan det även vara en lyckad väg för att bibehålla 
generation Y. Denna generation vill vara bäst och om organisationen ger dem möjlighet till 
detta genom att erbjuda utveckling kan det vara ett incitament för dem att stanna i 
organisationen85.  

Det andra perspektivet inom HRM är tillitsuppbyggnad och syftar till att skapa tillit och 
förtroende mellan organisationen och alla dess komponenter. En stor del av perspektivet 
fokuserar på hur en organisation kan skapa ett förtroende för hur de arbetar med sin HR-
strategi.86  En organisation som skapar en tillit till sina medarbetare är antagligen en 
organisation som kommer att bibehålla viktig kompetens, då detta ger incitament att det 
föreligger ett utbyte mellan organisationen och dess medarbetare. Generation Y vill känna att 
de kan påverka och göra en skillnad på den arbetsplats de arbetar och därför blir det 
betydelsefullt för organisationen att ge dem möjligheten att göra en skillnad87.  

Det tredje och fjärde perspektivet handlar om hantering av förändringsprocesser respektive 
hantering av individuella utvecklingsprocesser. Hantering av förändringsprocesser syftar till 
hur organisationen kan arbeta med den ständiga förändringen som sker inom organisationen 
och faktorer utifrån.88 Det har sen Sveriges inträde i EU blivit tydligt att mobilitet av 
arbetskraft blivit allt vanligare och obehindrad89 . Denna realitet kombinerat med den 
gränsöverskridande generationen har lett till en omfattad förändring på den svenska 
arbetsmarknaden. En organisation som inte kan hantera denna förändring kommer gå 
förlorande ur striden då kompetensen smidigare kan förflytta sig över arbetsmarknaden. Att 
hantera förändring kommer vara av maximal relevans för organisationerna när det kommer till 
att arbeta med att bibehålla kompetens inom organisationen. Denna hantering av förändring 
för oss in på det sista perspektivet, dvs. hantering av individer och dess utveckling. 
Perspektivet ser organisationen som en uppsättning av individer och det är de som står för den 
väsentliga kompetensen i en organisation. Huvudsyftet är att utveckla och motivera varje 
enskild individ och att lyfta fram varje individs ansvar för organisationens resultat. Det 
                                                             
83 Lindmark, A., & Önnevik, (2006), s. 22 
84 Söderlund, J. & Bredin, K., (2005), ”Perspektiv på HRM-nya organisationsformer, nya utmaningar” , Malmö: 
Liber Ekonomi, s. 161-162 
85 NAS Insight, “Generation Y: The millenials, ready or not, here they come” 
86 Söderlund, J. & Bredin, K., (2005), s. 170-173 
87 Armour, S., “Generation Y: They’ve arrived at work with a new attitude” 
88 Söderlund, J. & Bredin, K., (2005), s. 178 
89 http://ec.europa.eu/employment_social/free_movement/index_en.htm, 2008-04-22, kl 10:40 
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behandlar även samarbetet mellan organisationen och dess medarbetare där en väl utvecklad 
konversation är central för att behålla kompetens.90  Som tidigare redogjorts blir 
medarbetarnas delaktighet allt viktigare för att nå framgång. Från generation Y är det 
nästintill ett krav att de skall få vara delaktiga i beslutsfattande och att de ska få ansvar, om 
inte kommer de lämna organisationen och söka sig utmaningar från andra håll.  

För att belysa och förklara begreppet HRM utifrån konceptets förhållande till 
verksamhetsutveckling och organisationsutveckling används ofta Devannas 
matchningsmodell. Modellen bygger på att det föreligger ett starkt samband mellan en 
fungerande organisation och hur väl organisationens mål, strategier, struktur och dess 
mänskliga resurser överrensstämmer med påverkansfaktorer utifrån.91  

 

 

 

 

  

Figur 2: Devannas matchningsmodell92 

Devannas matchningsmodell menar att om ledningen lyckas driva organisationen så att de 
inre faktorerna (Mål/strategi, struktur och HRM) överensstämmer väl kan de uppnå hög inre 
effektivitet och organisationen bedrivs då på rätt sätt. Att den inre effektiviteten är hög är 
centralt och väldigt betydande, dock är det inte enbart detta som gör en organisation 
framgångsrikt. För att detta skall vara bli realitet krävs även att de yttre faktorerna (Ekonomi, 
politik och kultur) väl speglar den inre effektiviteten.93 Med andra ord betyder detta att om 
organisationen inte bedrivs på rätt sätt inifrån kan de inte nå framgång men för att bli 
dominanta på marknaden krävs det dessutom att den inre verksamheten överensstämmer med 
hur samhället utvecklas. Detta betyder, enligt oss, att en organisation som inte har detta i 
åtanke inte kan nå framgång och det belyser vikten av att organisationerna måste anpassa sig 
efter den gränsöverskridande generationens mobilitetsmönster och även att inträdet i EU har 
påverkat hur arbetsmarknaden beter sig. Bortser organisationerna från detta kan de inte 
utveckla sin organisation för framtiden och inte heller behålla kompetens inom 
organisationen.  

                                                             
90 Söderlund, J. & Bredin, K., (2005), s. 184-185 
91 Lindmark, A., & Önnevik, T., (2006), s. 43 
92 Ibid., s. 43 
93 Ibid., s. 44 
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4.2.3 HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 
HRD handlar om hur en organisation arbetar med att utveckla sina medarbetare. Somliga 
organisationer ser utveckling och utbildning av sina medarbetare som en kostnad som skall 
redovisas i organisationens resultaträkning medan andra organisationer ser detta som ett sätt 
att investera i organisationen. Denna utveckling kan genomföras utifrån en rad olika 
aktiviteter och inom HRD betyder detta att organisationen arbetar med utveckling och 
utbildning av organisationen och dess medarbetare genom fyra områden; 
Förändring/Utveckling, Lärande, Kultur och Kompetens.94  

 

 

 

Figur 3: HRD´s områden (Egen konstruktion) 

För att en organisation och dess medarbetare ska kunna utvecklas är det viktigt att det råder 
ett klimat i organisationen där lärande och utveckling sätts i fokus. Det är viktigt att ledningen 
och ledaren låter medarbetarna lära sig, både utav misstag och framgångar. Hur en ledning 
hanterar detta är betydande för hur medarbetarna vågar utveckla sitt lärande. För att bedriva 
en lärande organisation krävs det förutsättningar och möjligheter och hur organisationen 
bygger upp sin strategi blir avgörande för att detta skall fungera. Det är även viktigt för 
organisationen att besitta en förmåga att lagra de kunskaper och erfarenheter organisationen 
innehar.95  När den gränsöverskridande generationen inträder på arbetsmarknaden är det 
grundläggande för en organisation att ge dem möjlighet till att lära sig. Denna generation 
kännetecknas av att de hela tiden vilja utvecklas och få nya färdigheter och en organisation 
som kan ge dem denna möjlighet har störst chans att få dem att stanna inom organisationen96.   

Inom HRD är kompetens och kompetensutveckling av yttersta relevans och vilken typ av 
kompetens en organisation letar efter är olika från organisation till organisation. 
Organisationer värdesätter olika former av kompetens, allt från funktionell kompetens till 
social kompetens. För att kompetensutveckling skall vara möjligt i en organisation krävs det 
även att det föreligger en vilja att vilja utvecklas och förändra organisationen till det bättre.97 
Enligt många är förändring något som är likvärdigt med problem, dvs. att ändra på sätt att 
arbeta eller att förnya arbetsmetoder är något som är skrämmande och kan leda till problem. 

                                                             
94 Lindmark, A., & Önnevik, T., (2006), s. 72 
95 Ibid., s. 73 
96 NAS Insight, “Generation Y: The millenials, ready or not, here they come” 
97 Lindmark, A., & Önnevik, T., (2006), s. 73 
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Då generation Y kännetecknas av att de vill lära och utvecklas blir de en betydelsefull del av 
organisationens arbetsstyrka98. Att organisationen besitter medarbetare som dessa gör att de 
hela tiden kan utveckla sin organisation och arbeta med ett kontinuerligt lärande. Detta leder i 
sin tur till att organisationen kan utvecklas i takt med utvecklingen i samhället och hur 
exempelvis teknologin utvecklas. För att förändringsarbetet skall fungera på bästa vis och leda 
till bäst resultat fordras även att alla medarbetare är delaktiga99. Som tidigare påpekas är 
medarbetarnas delaktighet grundläggande för att önskat resultat skall nås. Detta blir också 
angeläget när en organisation anställer medarbetare från generation Y, då de har en vilja att 
vara delaktiga och få ta ansvar100. 

Vi som författare har tidigare påpekat att begreppet internrekrytering i denna studie innefattar 
både att organisationen rekryterar internt till nya befattningar och att det innefattar hur 
arbetsplatsen arbetar med att utbilda sina medarbetare för att ge dem möjlighet till utveckling. 
Då HRD belyser att lärande och utveckling är grundläggande för organisationens framgång 
innebär även detta att internrekrytering är av yttersta vikt för att organisationen skall nå 
framgång.  

Det sista området HRD belyser är kultur. Företagskulturen har som tidigare redogjorts en stor 
påverkan på hela organisationen, såväl på den enskilde individen som på ledningen. Detta 
innebär i sin tur att företagskulturen har stor påverkan på de utvecklingsinsatser en 
organisation tar sig för. Då företagskulturen tar upp allt ifrån värderingar och attityder till 
symboler och hjältar kommer detta påverka den syn organisationen har på sina medarbetare 
och hur de ger dem möjlighet till utveckling. Hur ledningen motiverar och belönar 
medarbetarna blir en norm som även påverkar de insatser organisationen tar till för att 
utveckla och utbilda dem.101 En företagskultur som förmedlar att medarbetarna är en värdefull 
resurs som är viktig för organisationens överlevnad kommer troligtvis även vara den 
organisation som gör mest för att ge sina medarbetare möjlighet till utveckling och utbildning.  

Kan dessa områden inom HRD utföras på ett bra sätt leder detta till att den enskilde 
medarbetaren får nya färdigheter och tillsammans påverkar de hela organisationens utförande 
av arbetet. De insatser organisationen gör bidrar även till att förmedla att de satsar på 
medarbetarna och det skapar incitament att arbeta på bästa vis och det motiverar medarbetarna 
och skapar lojalitet.102 Insatserna kan även leda till, om de utförs på ett lyckat vis, att 
organisationen lyckas behålla kompetens. Då lojalitet inte är ett starkt incitament för 
generation Y för att minimera sin mobilitet på arbetsmarknaden är det, enligt oss, extra viktigt 
att arbeta med det. Denna generation menar att lojalitet mot en arbetsgivare inte ger 
tillräckligt med fördelar för att föra deras karriär framåt103. Då detta är realitet, anser vi, att det 
blir ännu mer nödvändigt att skapa ömsesidig lojalitet på arbetsplatsen. Det bör bevisas för 
generation Y att lojalitet skapar fördelar och organisationen måste ge dem dessa fördelar för 
att ha möjlighet att behålla denna kompetens inom organisationen. De måste skapa incitament 
för att lojalitet lönar sig. 

Att erkänna att medarbetarna är den viktigaste resursen en organisation innehar är ett steg i en 
riktning mot framgång. Utan medarbetarnas kompetens kommer organisationen att gå under. 
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103 Armour, S., “Generation Y: They’ve arrived at work with a new attitude” 



”Vilka möjligheter har en internrekryteringspolicy för organisationens potential att bibehålla kompetens med 
avseende på medarbetarnas uppfattning om sina möjligheter till personlig utveckling och avancemang?” 

 

 
32 

Utöver det faktum att en strategi som värdesätter sina medarbetare bevisligen är dagens och 
framtidens recept är det även av yttersta vikt att organisationen motiverar sina medarbetare att 
utföra ett bra arbete och för att de skall trivas på arbetsplatsen. Då denna strategi utgör en 
viktig konkurrensfördel utgör en starkt motiverad arbetsstyrka en annan avgörande 
konkurrensfördel en organisation kan inneha104.  

4.3 MOTIVATION 
Att inneha en motiverad och engagerad arbetsstyrka är grundläggande och avgörande för en 
organisations framgång då HR-perspektivet ligger till grund för studien.105 Till följd av den 
ökade globala konkurrensen har arbetsmotivation blivit ett område som har ökat i intresse. 
Det blir allt viktigare att som arbetsgivare veta vad som motiverar medarbetarna för att ha 
möjlighet att bibehålla kompetens inom organisationen. En motiverad arbetsstyrka kan även 
bidra till minskade kostnader för sjukfrånvaro och nyrekrytering.106 Då detta är viktiga 
kostnader att minska för varje arbetsgivare blir det även viktigt att utreda vad som motiverar 
individer och hur organisationen kan arbeta för att bidra till ökad motivation.  

Jämfört med för tre år sedan har personalfrågor blivit allt viktigare och den viktigaste frågan 
idag är hur en organisation kan locka, behålla och motivera sina medarbetare för att skapa 
konkurrensfördelar. Som tidigare påpekats är en effektiv strategi för att bibehålla kompetens 
att ge medarbetarna möjlighet till avancemang och utveckling inom organisationen.107 Det har 
blivit mer relevant att idag identifiera vad som motiverar varje enskild individ i 
organisationen för att nå maximal framgång. Alla organisationer måste även ha inställningen 
att alla medarbetare vill göra ett bra arbete, dvs. de måste ha en hermeneutisk människosyn 
för att nå framgång.108 För att skapa en motiverad arbetsstyrka krävs det ett företagsklimat där 
medarbetarnas motivationsfaktorer prioriteras. Detta kräver i sin tur att företagsledningen 
arbetar aktivt med att skapa och bibehålla detta klimat. Det som är väsentligt är vad som 
motiverar medarbetarna och inte vad ledningen tror motiverar dem. En bra företagsledning ser 
motivation och utveckling som grundstenar för att nå framgång och att det är en process som 
alltid måste vara aktiv.109 

Arbetsmotivation definieras i många studier som viljan att arbeta och det har genom ett flertal 
sådana bevisats att det som bidrar till ökad motivation inte är enbart att tjäna pengar. Mayo 
fann i sin kända Hawthorne-studie bevis för detta. Där bevisades även att det inte heller är 
insatser som arbetsgivare tar för sina medarbetare som bidrar till ökad motivation, exempelvis 
fler raster eller temperaturförändring i arbetslokalen. Det som var den verkliga orsaken till 
den ökade motivationen var att arbetsgivarna genom sina insatser på arbetsplatsen visade att 
de värnade om sina medarbetare. Genom denna studie fick Human Relations en ny innebörd 
och det var en bidragande faktor till att inriktningen på forskningen kring motivationsteorier 
ändrades. Sedan dess har de mänskliga behoven legat till grund för hur motivationsteorierna 
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107 Kaliprasad, M., (2006) “The Human Factor I: Attracting, Retaining and Motivating Capable People”, Cost 
Engineering, Vol. 48, No. 6  
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har utvecklats.110 Att detta bevisats genom ett flertal studier har dock inte, enligt oss som 
författare, lett till den insikten hos alla arbetsgivare. På dagens arbetsmarknad är det stor 
konkurrens om kompetens och generation Y vill genom sina arbetsgivare få möjlighet att 
utvecklas och ständigt lära sig att handskas med nya utmaningar111 . Skulle dagens 
arbetsplatser arbeta aktivt med att motivera sin arbetsstyrka så skulle inte generation Y´s 
mobilitet på arbetsmarknaden vara ett problem. Dock är det så idag att denna generation har 
ett mobilitetsmönster som innebär att de rör sig från en arbetsplats till en annan arbetsplats 
jämförelsevis ofta. Vi tror att om arbetsgivare ute i landet arbetat mer aktivt med motivation 
så skulle det kunna bidra till att mönstret kunde brytas.  

Det som bidrar till ökad motivation har länge forskats kring och få forskare har kommit fram 
till exakt samma resultat. Herzbergs kända motivationsteori förklarar att motivation 
uppkommer ifrån två olika faktorer, hygienfaktorer (yttre faktorer) och motivationsfaktorer 
(inre faktorer). Hygienfaktorerna, så som lön och arbetsvillkor, leder till, om de inte är 
tillfredsställande, att individen vantrivs på arbetsplatsen och det minskar motivationen. Är de 
tillfredsställda bidrar de dock inte till att individen känner en ökad motivation. För att detta 
skall vara möjligt krävs att motivationsfaktorerna, exempelvis ansvar, uppskattning och 
utvecklingsmöjligheter, tillfredsställs. Är dessa tillfredsställda ökar det individens motivation 
och trivsel. Dock menar Herzberg att genuin motivation enbart kan uppstå genom att 
individen upplever personlig utveckling.112 Enligt oss författare är detta ytterligare grund för 
betydelsen av att ge medarbetarna möjlighet till utveckling och utbildning. Endast om de får 
den möjligheten kan de, enligt Herzberg, bli maximalt motiverade inför sitt arbete. Då vi i 
denna studie framhållit att internrekrytering innehåller både möjligheten till avancemang och 
utbildning inom organisationen kan internrekrytering ses som en motivationsfaktor där det 
finns stor potential för personlig utveckling. En organisation som har en stark kultur av 
internrekrytering är även den organisation som kan erbjuda sina medarbetare möjlighet till 
denna oerhört viktiga personliga utveckling. Detta betyder, enligt oss, att internrekrytering 
blir ett verktyg för att skapa motiverad personal. Och som tidigare påpekas är grunden till en 
framgångsrik organisation att det är uppbyggt av en motiverad arbetsstyrka.  

Herzbergs teori går även hand i hand med det som kännetecknar generation Y. Denna 
generation vill, som tidigare påpekats, ha utmaningar och få utvecklingsmöjligheter. Herzberg 
menade att enbart ge medarbetarna högre lön eller förbättrade arbetsförhållanden inte var 
någon lösning på problemet, dvs. det skapade inte ökad motivation. Det som hade relevans för 
den ökade motivationen var om arbetsgivaren kunde ge sina medarbetare möjlighet till 
arbetsberikning, endast då skulle motivationen vara maximal.113 Kan en arbetsgivare i dag ge 
generation Y dessa möjligheter kan det även bidra till att denna kompetens kan bibehållas 
inom organisationen.  

Den första stora, respekterade motivationsteorin var Maslow´s behovs hierarki. Han menade 
att människans behov helt enkelt är motivationsfaktorer för vårt beteende. Även Alderfer 
baserade sin motivationsteori på människans behov, men menade att behoven var, tillskillnad 
från Maslow, indelade i tre kategorier i stället för sju. De behov han menade att människan 
hade var existensbehov, relationsbehov och utvecklingsbehov. Alla dessa behov går hand i 
hand med vad Maslow kommit fram till men Alderfer menade dessutom att alla behov kunde 
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vara aktiva samtidigt vilket Maslow menade att de inte kunde. Detta bidrar till att Alderfers 
motivationsteori inte är lika strikt som Maslow´s hierarki.114 Dessa teorier påpekar vikten av 
att människan har ett behov av att utvecklas och vill lära, dock menar Maslow att en människa 
inte kan känna ett utvecklingsbehov innan de mer grundläggande behoven är uppfyllda. Då 
det bevisats att generation Y har ett stort behov av att på sin arbetsplats bli givna möjligheter 
till att utvecklas och få nya utmaningar blir dessa teorier av yttersta vikt. Organisationerna 
måste bli mer medvetna om vilka behov människor har och framför allt vilka behov den 
generation besitter som nu kommer ut på arbetsmarknaden. Lyckas de identifiera de behov 
som driver människan kan de även nå framgång. Då den största utmaningen i den nya 
ekonomin är hur organisationer rekryterar och bibehåller kompetens i organisationen blir även 
en förståelse för människans behov av större betydelse115.  

Även teoretikern Douglas McGregor utvecklade en teori om den mänskliga motivationen och 
inriktade sig på hur en ledares egenskaper leder till ökad motivation och produktivitet eller ej. 
Hans X och Y teorier innebar att en ledares människosyn påverkar utfallet för organisationen. 
En ledare som har en människosyn enligt teori X anser att människan är lat i grunden och att 
hon ser arbetet som motbjudande. Enligt denna teori anses även människan undvika ansvar 
och vill ogärna ta egna beslut. Denna människosyn leder till att ledaren inte ger enskilda 
individer något ansvar och han har inget förtroende eller tillit till sina underställda. Detta 
bidrar till att medarbetarna inte trivs på arbetet och de enbart gör det de blir tillsagda att göra 
och inget mer. Självklart leder detta till sämre produktivitet och dåliga resultat och 
motivationen försämras. Denna försämring leder i sin tur till att ledarens människosyn stärks 
och det ger bekräftelse till att människan är lat i grunden. Till slut blir det en ond cirkel som är 
svår att bryta och detta bidrar till försämrade resultat för hela organisationen.116  

Till skillnad från teori X har ledaren, enligt teori Y, en positiv människosyn och den formar 
ledarens agerande och sätt att möta sina medarbetare. Enligt denna teori besitter människan en 
stark drivkraft och en vilja att utföra ett bra arbete. Som ledare har du en stark tilltro till dina 
medarbetares kompetens och ger dem ansvar och möjlighet till delaktighet. Ledaren ser även 
gärna att de tar egna initiativ och han informerar kontinuerligt dem om hur det går för 
organisationen. Ett samspel mellan ledare och medarbetare är även väsentligt och alla skall 
vara delaktiga i beslutsfattandet i den mån det är genomförbart. Denna människosyn bidrar till 
att medarbetarna blir motiverade och känner att de trivs på sin arbetsplats, vilket i sin tur leder 
till ökad produktivitet och bra resultat för organisationen.117  

Alla dessa teoretiker belyser vikten av att om organisationen lyckas tillfredsställa människans 
behov leder detta till skapandet av motivation och arbetstillfredsställelse hos medarbetarna. 
Detta leder bevisligen till ökad produktivitet som i sin tur leder till framgång. Dessa teorier 
om motivation har även präglat dagens syn på HRM. Att skapa motiverade och tillfredsställda 
medarbetare är centralt för att inneha en välmående och produktiv arbetsstyrka. Enligt HRM 
förekommer det ett uppenbart samband mellan ledningens syn på medarbetarna och deras 
tillfredsställelse på arbetsplatsen. Satsar en organisation på de olika HRM-funktionerna bidrar 
detta även till att medarbetarna arbetar bättre och det leder till ökad framgång. Detta får en 
positiv effekt på medarbetarna och det blir till slut ett positivt kretslopp. Lyckas dock inte 

                                                             
114Kaliprasad, M., (2006) “The Human Factor I: Attracting, Retaining and Motivating Capable People”, Cost 
Engineering, Vol. 48, No. 6  
115 Kaliprasad, M., (2006) “The Human Factor I: Attracting, Retaining and Motivating Capable People”, Cost 
Engineering, Vol. 48, No. 6  
116 McGregor, D., (2000) “The Human Side of Enterprise”, Reflections, Vol. 2, Issue 1, pp. 6-15 
117 Ibid. 



”Vilka möjligheter har en internrekryteringspolicy för organisationens potential att bibehålla kompetens med 
avseende på medarbetarnas uppfattning om sina möjligheter till personlig utveckling och avancemang?” 

 

 
35 

ledningen med att följa dessa teorier får detta motsatt effekt och det minskar framgångarna för 
organisationen.118  

Bevisligen har teorierna om motivation under historien visat att en motiverad och 
tillfredsställd arbetsstyrka leder till ökad framgång för organisationen. En organiation som 
använder sig utav internrekrytering som en motivationsfaktor och lyckas implementera 
HRM´s olika funktioner kommer ha ett stort försprång, enligt oss som författare, när det 
kommer till att behålla kompetens inom organisationen.  

4.4 SAMMANFATTNING AV TEORIERNA 

 

Figur 1: Sammafattande teorifigur (Egen konstruktion) 

Det har tidigare nämnts att vi författare anser att det måste föreligga en syn på medarbetarna i 
organisationen där de ses som en investering för att nå störst framgång. Vi försöker påvisa att 
detta är en grundförutsättning om en organisation vill vinna kampen om den största 
kompetensen. Det har därefter framlagds olika verktyg för att handskas med dagens problem 
med den ökade mobiliteten på arbetsmarknaden, däribland företagskulturens centrala roll och 
hur ledningen motiverar medarbetarna. Dessa verktyg är viktiga i striden om kompetens och 
hur organisationen arbetar med dessa kommer påverka deras möjlighet till bibehållen 
kompetens. Vi författare menar att om organisationen kan förmedla sin kultur och göra alla 
inom organisationen delaktiga i verksamheten kan detta öka deras chanser att nå framgång. 
Det är även av yttersta vikt att motivera medarbetarna och ge dem möjlighet till ansvar. 
Motivationsfaktorer hos den nya generationen på arbetsmarknaden har visat sig vara 
möjlighet till utveckling och avancemang. Genom att ge generation Y dessa möjligheter kan 
organisationen begränsa deras mobilitet på arbetsmarknaden och på så vis behålla kompetens 
inom organisationen.  

Vi författare menar att ett av de viktigaste verktygen en organisation innehar i kampen om 
bibehållen kompetens idag är hur de arbetar med internrekrytering. Kan organisationen via en 
stark internrekryteringspolicy vara mer framgångsrika med att begränsa den ökade 
                                                             
118 Lindmark, A., & Önnevik, T., (2006), s. 40 
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mobiliteten på arbetsmarknaden? Då utveckling och avancemang är starka incitament för 
generation Y att förbli på en arbetsplats borde det också betyda att en organisation som ger 
sina medarbetare möjlighet till detta, via internrekrytering, även är de som lyckas bibehålla 
kompetens inom organisationen. Internrekrytering har bevisats vara en motivationsfaktor för 
människor och den har även en stark grund i den kultur som innehas av organisationen. 

Vi har tidigare i uppsatsen påpekat att denna modell (se ovan) skall ses som ett kretslopp där 
organisationerna hela tiden måste investera i sina medarbetare och använda de verktyg som vi 
presenterat. Detta är enligt oss det enda sättet att nå långsiktigt och hållbart sätt att behålla 
kompetens inom organisationen. De teorier vi har valt är även valda då de förklarar hur 
organisationer kan bli framgångsrika i att behålla kompetens inom organisationen. Teorierna 
beskriver olika verktyg som bevisligen leder till större framgång om de utnyttjas på bästa vis. 
De hjälper även till att förklara vilka möjligheter en internrekryteringspolicy kan leda till för 
organisationen och därför är de av största relevans för att uppnå syftet med studien.  

  



”Vilka möjligheter har en internrekryteringspolicy för organisationens potential att bibehålla kompetens med 
avseende på medarbetarnas uppfattning om sina möjligheter till personlig utveckling och avancemang?” 

 

 
37 

5. PRAKTISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Kapitlet Praktiska Utgångspunkter kommer att redogöra för hur vi som författare har gått 
tillväga för att genomföra undersökningen. Detta kapitel innehåller förklaringar till urval, 
enkätutformning, access, hur insamlandet av primära källor gått tillväga och bortfall. 
Kapitlet avslutas med kritik riktad mot genomförandet och utfallet av undersökningen. 

5.1 URVAL  
Vi har valt att undersöka hur medarbetarna hos Umeå kommun uppfattar sina möjligheter till 
utveckling och avancemang hos kommunen och hur de anser att deras arbetsgivare arbetar för 
att behålla dem inom kommunen. Vi har valt att inte inkludera medarbetarna inom Umeå 
Kommuns helägda aktiebolag i undersökningen då vi inte ser dem som kommunalanställda 
och det tror vi inte att de själva gör heller. Valet av Umeå Kommun är även gjort för att vi 
anser att kommunerna har ett svårare arbete med att behålla kompetens då de inte kan locka 
människor med höga löner och förmåner på samma sätt som en privat organisation kan göra. 
En privat organisation kan erbjuda sina medarbetare mer förmåner då de inte styrs på samma 
sätt av staten som en kommun gör. Till följd av detta anser vi att det blir mer viktigt för en 
kommun att arbeta med hur de kan behålla kompetens inom kommunen och även hur de 
arbetar och förmedlar hur de arbetar med internrekrytering.  

Vi anser att kommunerna måste arbeta fram ett effektivt sätt att locka och behålla 
medarbetare, och detta måste göras genom metoder som nödvändigtvis inte behöver användas 
inom en privat organisation. Därför blir frågor som företagskultur, utveckling, avancemang 
och motivation ytterst viktiga att arbeta med för kommunerna. Då vi anser detta vara 
nödvändigt för att erhålla och behålla den största kompetensen blev det även otroligt 
intressant att undersöka hur en kommun arbetar med dessa frågor och därför valdes Umeå 
kommun för denna studie.  

Av förståeliga skäl går det inte alltid att undersöka hela den population man skulle vilja, då 
det kan handla om flera tusen människor. På grund av detta måste ett urval göras av den 
population undersökningen riktas mot. Detta bidrar till att det ofta är möjligt att generalisera 
sina resultat på hela den population som är intressant. För att detta skall vara möjligt måste 
undersökningen innehålla ett representativt urval av populationen.119 För att nå den största 
förståelsen för hur kommuner arbetar med att erhålla och behålla kompetens skulle det vara 
optimalt att undersöka alla kommuner i Sverige. Dock är detta inte möjligt då detta skulle bli 
alltför komplicerat och tidskrävande om vi valde att undersöka alla kommuner i Sverige.  

Vi som författare har valt att göra ett icke-slumpmässigt urval, vilket betyder att urvalet inte 
är gjort via exempelvis att slumpmässigt välja var femte person ur populationen. Studien 
kommer även utföras genom ett bekvämlighetsurval då Umeå Kommun är utpekad som den 
population vi vill undersöka och då Umeå Kommun är den kommun vi befinner sig i.120  

                                                             
119 Trost, J., (2001), s. 28-29 
120 Bryman, A. & Bell, E., (2005), ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, Malmö: Liber ekonomi, Första 
upplagan, s. 377-378 
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Studiens målpopulation är alla som arbetar inom Sveriges kommuner, dvs. den ultimata 
undersökningen skulle inkludera alla kommuner och deras medarbetare. För att det ska vara 
möjligt att nå hela målpopulationen krävs att det finns en ram, dvs. ett register på alla som 
arbetar inom Sveriges kommuner121. Då det skulle bli allt för tidskrävande och komplicerat att 
undersöka alla medarbetare inom Sveriges kommuner som finns registrerade har vi valt att 
göra urval122. Vi har för denna studie valt att undersöka medarbetarna hos Umeå Kommun 
som tidigare redovisats. Ramen för studien är utvecklad genom att vi valde en kontaktlista på 
Umeå Kommuns hemsida som register.123 Vi är väl medvetna om att denna lista kan sakna en 
del av de som arbetar hos Umeå Kommun, dock var denna lista den enda vi kunde komma åt 
då denna innehöll mailadresser och det var önskvärt att genomföra enkätutskicket via mail.  

Vi skickade ut 1385 stycken enkäter till medarbetarna hos Umeå Kommun. Från det register 
vi fann på Umeå Kommuns hemsida har vi valt att skicka ut enkäten till varannan person på 
den listan som innehöll 2770 mailadresser. Orsaken till detta val var att vi ansåg listan 
innehålla allt för många personer för att vi skulle skicka ut till alla. Detta urval innebär att vi 
gjort ett bundet/styrt slumpmässigt urval från det valda registret eftersom vi valde att 
undersöka varannan person124. 

5.2 ENKÄTUTFORMNING 
Enkäten är utformad som en postenkät då vi valt att skicka ut den via e-mail.125 En stor fördel 
med att skicka ut enkäten via e-mail är att respondenterna blir helt anonyma och vi kan inte 
påverka dem i sina svar som det finns en risk för då enkäterna delas ut personligen. Genom att 
skicka ut enkäten via e-mail gav det även oss möjligheten att skicka ut fler enkäter då det är 
enklare och billigare att göra detta via e-mail. Till följd av den stora mängd utskickade 
enkäter skapas även en större tyngd och möjligheten till att generalisera svaren inom Umeå 
Kommun som arbetsgivare ökar. 

Vi har utformat enkäten så att den skall kunna anta eller förkasta den teoretiska anknytningen. 
Detta innebär att vi valt att exempelvis ställa frågor som rör vilken generation respondenten 
tillhör för att undersöka om generation Y utmärker sig på arbetsplatsen. Frågorna utformades 
även så att de kan hjälpa till att anta eller förkasta teorin gällande företagskultur, syn på 
ledarskap och motivation. Utöver detta ville vi även undersöka om respondenterna 
intresserade sig för att arbeta utanför Sverige.  

Tratt-tekniken är använd för att skapa enkäten, vilket innebär att vi har valt att börja enkäten 
med att ställa frågor som är ”enklare” för respondenten att besvara. Exempel på sådana frågor 
är kön, ålder och avklarad utbildning. Detta gör att respondenten kommer in i enkäten och kan 
därefter känna sig avslappnad för att fortsätta besvara ”svårare” frågor.126 

                                                             
121Dahmström, K., (2000), ”Från datainsamling till rapport-att göra en statisktisk undersökning”, Tredje 
upplagan, Lund: Studentlitteratur, s. 50 
122 Trost, J., (2001), s. 28 
123http://www.umea.se/omkommunen/kontaktfragorochsynpunkter/telefonochepostkatalogtillanstallda.4.bbd1b1
01a585d7048000128994.html 
124 Trost, J., (2001), s. 34 
125 Ibid., s. 9-10 
126 Dahmström, K., (2000), s. 107 
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Enkäten är utformad av 27 stycken och nästan enbart slutna frågor och detta gjordes på grund 
av att det är svårt att sammanställa och jämföra svar på öppna frågor i en enkät.127 Frågorna 
består utav sakfrågor och attityd- och åsiktsfrågor128 och återfinns i Bilaga 1. En stor del av 
enkätfrågorna är utformade som Ja- och Nej-, Vet inte-frågor då vi som författare ansåg att 
dessa frågor skall vara möjliga att besvara med enbart ett Ja eller ett Nej. Valet av att inneha 
många frågor med dessa svarsmöjligheter gjordes även då vi ansåg att detta skulle öka 
svarsfrekvensen och då bidra till att skapa en generaliserbarhet. Vi ville skapa en enkelhet att 
besvara enkäten då de inte kunde påverka respondenten alls vid besvarandet.  

Vi är väl medvetna om att det kan tyckas underligt att underliggande meningar skall tolkas 
enbart utifrån slutna frågor. Dock ansåg vi att de frågetecken om ”varför” vissa svar medför 
kan besvaras genom att undersöka och jämföra svaren på andra frågor. Detta är även en 
genomgående tanke i hela utformandet av enkäten, dvs. att vi byggt upp frågorna så att de 
skall hjälpa till att besvara varandras tveksamheter. De enskilda frågorna kan tyckas vara av 
litet värde för studien, dock är tanken med frågorna att de skall skapa en förståelse och tolkas 
tillsammans. Ett svar kan tyckas ickerelevant men om detta svar kopplas ihop med 
exempelvis fem andra svar skapas det en förståelse och ett mönster kan urskiljas. I enkäten 
har vi försökt att skapa frågor som kompletterar varandra och därför blir enskilda frågor av 
mindre intresse.  

Det kan tyckas att svaren på enkäten inte kommer att bidra till att uppnå det syfte vi har med 
studien då enkäten är utformad på detta vis, dock finns övertygelsen om att utrymme för 
öppna frågor inte är nödvändigt för att uppnå syftet. Detta just pga. av att frågorna är 
utformade så att de skall kunna besvara varandras frågetecken. Enkäten består dock utav tre 
stycken öppna frågor och den avslutande frågan är en öppen fråga. Detta valdes då det alltid 
är bra att avsluta med en öppen fråga så att respondenten känner att de har möjlighet att 
tillägga något utöver sina tidigare svar129. Den avslutande frågan gav respondenten möjlighet 
att mer fritt svara på hur Umeå Kommun är som arbetsgivare. 

Vi har även valt att försöka undvika följdfrågor i enkäten då detta skapar problem och 
försvårar för respondenten130. Dock innehåller enkäten en följdfråga då detta var nödvändigt 
för att skapa en större förståelse för föregående fråga.  

Enkäten innehåller till viss del känsliga frågor, exempel på detta är om respondentens trivsel 
på arbetsplatsen och hur de trivs med sina arbetskamrater. Även frågan om deras uppfattning 
om deras chef kan vara en känslig fråga för många. Då vi önskar sanningsenliga svar har 
respondentens anonymitet försäkrats och detta utgör en viktig aspekt för studien. Att det kan 
förekomma bortfall på dessa frågor är vi medvetna om och detta kan ske oavsett hur 
försäkringen om anonymiteten behandlas. Hur vi har behandlat respondenternas anonymitet 
förklaras nedan. 

5.2.1 ANONYMITET 
Vi har valt att genom en e-mailenkät vara helt anonyma gentemot respondenterna. Orsaken 
till detta är att respondenten skulle känna sig helt anonym inför besvarandet av enkäten och 
detta var lättare då även vi var anonyma. Hade vi valt att genomföra studien genom att 
uppsöka arbetsplatserna och dela ut enkäten hade inte optimal anonymitet uppnåtts. Att gå 

                                                             
127 Trost, J., (2001), s. 70-72 
128 Ibid., s. 63 ff. 
129 Ibid., s. 72-73 
130 Ibid., s. 72 
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tillväga på det sättet hade skapat en osäkerhet hos respondenterna och kunde ha medfört att 
svaren inte blev tillförlitliga.  

Till följd av att vi informerat respondenterna om att deras svar behandlas anonymt och att de 
inte kan härledas tillbaka till dem som respondenter har vi även haft möjlighet att ställa 
känsliga frågor. Vi menar att svarsfrekvensen på de mer känsliga frågorna kan höjas då det 
utlovas att alla respondenter är anonyma. Vissa frågor i enkäten kan uppfattas som känsliga, 
exempelvis om respondentens uppfattning om sin chef. Problemet med de känsliga frågorna 
har därför minimerats då vi kunnat utlova total anonymitet. 

Svaren på e-mailenkäten behandlas även anonymt och det finns inget sätt att härleda tillbaka 
svaren till respondenten. Detta har respondenten informerats om och kan därför känna sig helt 
bekväma i sina svar.131 Genom att varken respondenterna eller vi som författare känner till 
varandra kan total anonymitet uppnås och det var en av orsakerna till att denna form av 
undersökningsmetod användes. Svaren går därför inte att spåra tillbaka till den e-mailadress 
de skickats till och därför kan ej någon påminnelse skickas ut.  

Vi har via denna utformning konstruerat en enkät där respondenterna kan känna sig helt 
anonyma och där vi som författare inte är synliga under besvarandet av enkäten. Dock är vi 
inte helt anonyma då vi tillsammans med enkäten skickat med ett följebrev där vi beskrivit 
syftet med undersökningen och att vi är studerande vid Handelshögskolan på Umeå 
Universitet. På detta sätt har vi gjort oss synliga i undersökningen, men detta är även på det 
enda sätt vi är det och förutom detta så är vi och respondenterna helt anonyma.  

5.3 ACCESS 
Vi författare avser med access det tillträde vi erhållit till den information respondenterna 
besitter och att respondenterna besvarat enkäten sanningsenligt utan att undanhålla 
information. Vi anser att valet av Umeå Kommun gett oss grundläggande access då vi 
studerar i kommunen och därför är respondenterna mer villiga att ställa upp på 
undersökningen. Hade en annan kommun valts för studien hade detta möjligtvis bidragit till 
sämre access då vi inte studerar inom den kommunen. Därför har valet av Umeå kommun 
som undersökningsobjekt sett som en strategi för att skapa access132. 

Vi har under arbetets gång även haft kontakt med Umeå Kommuns personalchef via e-mail 
och där klargjort att vi avsett att genomföra en enkätundersökning. Under denna kontakt har 
personalchefen inte uttryckt någon motvilja till denna undersökning och därför anser vi att de 
givits access till att genomföra den. 

För att delvis skapa god access har vi valt att ge respondenterna anonymitet och även vara 
anonyma själva. Detta anser vi bidragit till att god access kunnats uppnås då alla respondenter 
kunde känna sig trygga när de genomförde undersökningen. Genom att skapa denna 
anonymitet tror vi att en större vilja att besvara enkäten uppstod och då även en större access 
till den information respondenterna besatt.  

Vi som författare anser att undersökningen gett god access men att det hade varit möjligt att 
erhållit bättre access. Detta till följd av att några respondenter missuppfattat syftet med 
undersökningen och därför inte besvarat enkäten. På grund av detta vore det möjligt att uppnå 

                                                             
131 Trost, J., (2001), s. 95 
132 Bryman, A., & Bell, E., (2005), s. 338 
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ännu bättre access om detta problem inte uppstått. Vi hade även som önskan att nå ut med 
undersökningen till så många yrkesgrupper som möjligt, men detta kunde inte påverkas då det 
valda registret var det enda vi hade möjlighet att använda. Då vissa yrkesgrupper möjligtvis 
inte nåddes har även accessen till den information de besitter gått förlorad. 

5.4 INSAMLING AV PRIMÄRA KÄLLOR 
Enkäten skickades ut till de valda medarbetarna hos Umeå Kommun den 7 Maj 2008 (enkäten 
fanns i deras inkorg då de ankom till arbetet) och enkäten stängdes den 12 Maj kl. 18:00. Vi 
ansåg att tre arbetsdagar skulle räcka för dem som var intresserad att fylla i enkäten, fler dagar 
skulle nog högst marginellt ha ökat antalet inskickade enkäter, då vi tror att de skulle komma 
långt ner i deras inkorg och glömmas bort. Ett sätt att öka antalet svarande skulle ha varit att 
skicka en påminnelse den 12 maj att det var den sista dagen att fylla i enkäten, men pga. 
antalet utskick och tidsbrist så var detta inte möjligt. Detta var inte heller möjligt då vi 
önskade att alla respondenter skulle vara anonyma och därför skulle ett påminnelsebrev 
påverkat den anonymiteten.  

Tillsammans med enkäten skickades även ett inledande brev, ett följebrev, via e-mail till 
respondenten där vi beskrev syftet med undersökningen och där de ombads att hjälpa till med 
undersökningen. Vi beskrev vilket ämne undersökningen rörde och att vi skrev en 
kandidatuppsats vid Handelshögskolan på Umeå Universitet. Följebrevet är konstruerat så att 
det inte skulle vara svårt att förstå för respondenten och det skulle inte heller vara allt för långt 
då risken finns att respondenten avstår att besvara enkäten133. Till följd av att enkäten 
skickades ut via e-mail har vi inte haft möjlighet att klargöra för respondenten om det 
förekommit oklarheter i enkäten eller i syftet med utskicket.  

5.4.1 UNDERSÖKNINGSMETOD 
När vi samlade in informationen så användes programmet Limesurvey. Limesurvey gör det 
möjligt att lägga upp sin enkät på internet där programmet sammanställer all data som samlas 
in när enkäterna skickas in. Därefter var det sen möjligt att direkt föra över den insamlade 
informationen till SPSS där vi mer grundligt hade möjlighet att kolla på den data som 
inkommit.  

Alla som svarade på enkäten fick en personlig kod vilket bidrog till att ingen annan än de som 
vi vill undersöka kunde svara på enkäten, detta förhindrar också att de som ska svara på 
enkäten gör det flera gånger, vilket skulle kunna leda till att informationen som inkommer inte 
är rättvisande.  

5.5 BORTFALL 
Till undersökningen skickade vi ut 1385 stycken enkäter och av dessa erhöll vi fullständiga 
svar av 364 personer. Vi valde att bortse från de 80 ofullständiga enkätsvaren i 
sammanställningen för att inte få en snedvridning på vissa frågor. På grund av detta erhöll vi 
ett bortfall på dessa 80 enkäter då vi valde att inte ta med dessa i undersökningen.  

Vi erhöll även ett bortfall till följd av att flera av dem vi skickade ut enkäten till var på 
semester, barnlediga eller sjukskrivna. Tillsammans med dem som missuppfattade det 
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följebrev vi skickade med enkäten erhöll vi ett bortfall på 113 personer. Tyvärr 
missuppfattade relativt många vårt följebrev och skickade tillbaka ett mail där de förklarade 
att de inte var insatta i Umeå Kommuns rekryteringsmetoder. Nu i efterhand borde vi varit 
mer tydliga i syftet med undersökningen för att erhålla en större svarsfrekvens.  

Förutom de bortfall vi redan redovisat fick vi även ett bortfall på 46 enkätsvar till följd för att 
dessa mailadresser inte längre var aktiva. Detta kunde vi inte förhindra på något vis då det 
valda registret var det enda vi kunde använda.  

Vi tror att en orsak till det stora bortfallet kan härledas från det faktum att många 
missuppfattade syftet med undersökningen. En annan orsak kan även vara att en mailenkät är 
lättare att inte besvara än en enkät som respondenten får i handen. Det blir därför lättare att 
inte känna dåligt samvete då personen inte besvarar enkäten. En mailenkät skapar en större 
frivillighet till att besvara enkäten och därför tror vi att många valde att inte vara med i 
undersökningen. 

Ett sätt att minska det bortfall vi erhöll i undersökningen vore om vi valt att skicka ut ett 
påminnelsebrev till respondenterna om att besvara enkäten. Dock anser vi att detta skulle 
skapa irritation hos respondenterna då det inte gick att urskilja de respondenter som inte 
besvarat enkäten från de som svarat. På grund av detta skulle vi varit tvugna att skicka ut ett 
påminnelsebrev till alla vi skickat den ursprungliga undersökningen till och därför valde vi att 
inte skicka ut detta brev. Att skicka ut denna påminnelse skulle även vara allt för komplicerat 
och vi var angelägna om att snabbt börja sammanställa de erhållna svaren.  Den största 
orsaken till att vi valde att inte skicka ut ett påminnelsebrev var dock att vi hade utlovat 
anonymitet och detta skulle inte vara möjligt om vi skickade ur ett påminnelsebrev. 

Då vi sammanställt de bortfall enkäten gav resulterade det i ett bortfall på 239 stycken 
enkäter. När vi räknar bort dessa bortfall från det antal medarbetare vi skickade ut enkäten till 
får vi fram att 1146 stycken medarbetare valt att besvara enkäten fullständigt eller inte alls. 
Av dessa 1146 personer valde 364 personer att besvara enkäten fullständigt och detta ger oss 
en svarsfrekvens på 32 procent.  

I en vanlig enkätundersökning kan du räkna med en svarsfrekvens liggande mellan 50 och 75 
procent134. Dock är det vanligare att en enkätundersökning som genomförs via en mailenkät 
ger en mindre svarsfrekvens och därför ett större bortfall135. På grund av detta anser vi oss 
nöjda med den svarsfrekvens på 32 procent som vi erhöll. Vi är medvetna om att detta är en 
relativt låg svarsfrekvens, men att vi tror att detta beror till stor del på det tillvägagångssätt 
som vi valt att använda i denna studie. Det höga bortfallet vill vi till stor del förklara med att 
medarbetarna hos Umeå Kommun valt att inte besvarat enkäten då den var frivillig och även 
med att denna typ av mail ofta hamnar i skräpposten hos mailanvändaren. Den kritik vi riktar 
mot denna undersökning presenteras här nedan. 

5.6 KRITIK AV PRIMÄRA KÄLLOR 
När vi valde att göra enkätundersökningen över Internet visste vi att detta kunde leda till en 
snedvridning i resultatet då vi ansåg att risken att vi skulle missa de respondenter som i sitt 
dagliga arbete inte använder datorer inte kunde undvikas. Vi valde ändå detta alternativ då vi 
ville få ut så många enkäter som möjligt och då var elektroniska enkäter det ända alternativ då 
                                                             
134 Trost, J., (2001), s. 118 
135 Bryman, A. & Bell, E. (2005), s. 534 
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det skulle bli allt för dyrt att skicka ut enkäterna via vanlig post. Ett annat alternativ skulle 
vara att vi besökte respondenternas arbetsplatser och delade ut enkäten manuellt, problemet 
med det är att de som jobbar på kommunen är utsprida över ett stort område och då var risken 
överhängande att vi skulle få en icke representativ grupp vår målgrupp. En stor fördel med att 
skicka ut enkäterna över Internet var att vi fort kunde få svar och börja analysera svaren från 
respondenterna.  

Den lista som vi använde för att skicka ut enkäten var troligtvis inte heller helt aktuell, men 
det var den bästa vi kunde få tillgång till. På grund av detta vet vi inte om vårt urval är 
representativt för alla medarbetare hos Umeå Kommun. Vi tror att denna form av 
undersökning kan ha bidragit till att vi inte nådde ut till alla yrkesgrupper som kommunen har. 
Troligtvis nådde vi till största del ut till dem som arbetar på kontor och därför kollar sina 
email varje dag. Detta har lett till att vi kan ha missat de yrkesgrupper som inte arbetar på 
kontor och därför får vi inte det optimalt representativa urval vi önskar. Ett sätt att förhindra 
detta kunde ha varit att låta enkäten ligga ute längre än den gjorde, dock anser vi att den tid vi 
gav dem att besvara enkäten var tillräcklig.  

Det finns en risk att när en enkät skickas ut via e-post att de som får mailet tror att det är 
skräppost och helt enkelt slänger det utan att läsa igenom följebrevet136. Vi har märkt att vissa 
respondenter missförstod vårt syfte med enkäten och skickade tillbaka och sa att de inte visste 
något om rekrytering. Vi tror att det är fler än de som mailade tillbaka som missförstod vårt 
syfte, så vi borde ha varit tydligare i vårt syfte med undersökningen. Detta misstag har 
bidragit till att relativt många medarbetare hos Umeå Kommun inte svarat på enkäten då de 
inte ansåg att de besatt kunskap om rekryteringsmetoder. Vi anser dock att vi fått en bra 
svarsfrekvens och tror inte att detta skall skapa problem för resultatet av undersökningen. Vi 
anser att oavsett detta problem fått ett representativt urval och är nöjda med den svarsfrekvens 
studien gav. 

Risken att vi i undersökningen missar något viktigt är även större då vi använde oss av en 
kvantitativ undersökning, vi försökte minimera denna risk genom att ge respondenterna tre 
öppna frågor där de kunde tillägga något som de tyckte var viktigt. Svårigheterna runt öppna 
frågor är att det är svårare att få fram stark data som vi som forskare kunde använda till våra 
slutsatser. De öppna frågorna skapar även problem i den empiriska delen av undersökningen 
då det är svårt att redovisa denna data. Vi kände dock att vi ville ge respondenterna denna 
möjlighet och av resultatet på dessa frågor kan vi urskilja att många respondenter hade 
mycket åsikter att uttrycka.  

Kritik kan även riktas mot det bortfall undersökningen erhöll och att svarsfrekvensen endast 
var 32 procent. Vi anser dock att det tillvägagångssätt vi valt att använda, dvs. att genomföra 
studien via en mailenkät har bidragit till att en lägre svarsfrekvens erhölls. Vi tror att detta 
härleds till det faktum att flera medarbetare hos Umeå Kommun valde att inte besvara enkäten 
då den var frivillig och kände sig därför inte tvingade att ingå i undersökningen. 

                                                             
136 Bryman, A. & Bell, E. (2005), s.519 
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6. KOMMUNER 

Detta kapitel kommer att beskriva hur kommunerna i Sverige fungerar och i huvudsak hur 
Umeå Kommun är uppbyggt och hur de arbetar. Detta för att erbjuda läsaren en större 
förståelse för det problem Sveriges kommuner kan komma att möta. Det kommer även att 
redogöras vilka lagar och regler kommuner måste följa och även vad som skiljer kommuner 
och privata organisationer åt. 

6.1 KOMMUNER I SVERIGE 
I Sverige finns det 290 kommuner och den största är Stockholm stad med ca 770 000 
invånare.137 Umeå är Sveriges elfte största kommun med 111 771 invånare vid årsskiftet 
07/08. Sveriges kommuner ansvarar för den största delen av samhällsservicen, bland annat 
skola, socialtjänst och vårdomsorg. Mycket av de verksamheter kommunen ansvarar för är 
skrivet i Sveriges Rikes Lag, medan andra verksamheter beslutas på lokal nivå i varje 
kommun. Exempel på sådana verksamheter är fritidsverksamhet, energi och kultur. 
Kommunerna i Sverige ser väldigt olika ut och en grund till den svenska demokratin är 
kommunernas självstyre, som även är lagstadgad i Sveriges grundlag. Detta orsakas av att 
styrandet skall ske i närheten av de berörda och besluten skall anpassas till befolkningen i 
kommunen. I och med detta gynnas demokratin och medborgarna sätts i fokus.138 

Varje kommun arbetar själv för att stärka den egna regionen och detta sker exempelvis via 
investeringar i infrastrukturen och satsningar på kultur. Till följd av Sveriges inträde i EU har 
även de svenska kommunerna påverkats och ca 60 procent av alla ärenden som rör 
kommunerna påverkas indirekt eller direkt av EU. Dock har även Sveriges inträde i EU 
påverkat kommunerna i en allt positivare riktning då EU:s strukturfonder ger kommunerna 
möjlighet till ökade arbetstillfällen och ökad konkurrens. Detta genomförs genom att EU 
finansierar lokala och regionala projekt och syftet är att utjämna skillnader och skapa 
utveckling och välfärd inom EU.139 

Sveriges kommuner styrs av politiker som valts av befolkningen i regionen och detta innebär 
att medborgarna har stort inflytande på hur deras kommun styrs och påverkansfaktorn är hög. 
Kommunerna styrs av kommunalfullmäktige som är direktvalda politiska församlingar. 
Kommunerna i Sverige ingår i de tre demokratiska nivåerna där riksdag och regering styr på 
riksnivå, landstinget på regional nivå och kommunerna styr lokalt. Den svenska staten 
beslutar om lagar och förordningar som sedan styr vilka uppgifter landsting och kommunerna 
har.  Kommunallagen är den lag som landsting och kommuner måste följa, dock ger denna 
stort utrymme till det självstyre som grundlagen författat. Detta innebär i stort att varje 
kommun själv bestämmer över hur de fördelar resurser och hur de sköter sina arbetsuppgifter. 
Ett bra exempel på detta är att kommunerna själva bestämmer hur stor den kommunala 
skatten skall vara och detta bidrar till mervärde i form av effektivitet, helhetssyn och 
närhet.140  

                                                             
137 http://www.skl.se/artikel.asp?C=445&A=5177, 2008-05-05, kl 23:05 
138 http://www.skl.se/artikel.asp?C=6262&A=47672, 2008-05-05, kl 23:07 
139 http://www.skl.se/artikel.asp?A=47700&C=6262, 2008-05-06, kl 16:30 
140 http://www.skl.se/artikel.asp?A=5031&C=445, 2008-05-06, kl 17:50 
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I kommunen är det, som tidigare påvisats, kommunalfullmäktige som styr och är det högsta 
beslutande organet. Kommunalfullmäktige innehåller folkvalda politiker och väljs vart fjärde 
år. I kommunalfullmäktiges arbetsuppgifter ingår att besluta om kommunens budget och 
fastställa den skatt varje invånare i kommunen skall betala. Utöver detta beslutar de även 
vilka nämnder som skall finnas och de utser kommunalstyrelsens ledamöter samt de revisorer 
som skall granska kommunens verksamhet. Den kommunalstyrelse som 
kommunalfullmäktige utser ansvarar för kommunens ekonomi och de leder och samordnar 
allt arbete som sker inom kommunen.141  

Varje kommuns kostnader och intäkter är olika då de har olika förutsättningar och de beslutar 
själva om hur de vill fördela resurserna. Det mesta av kommunernas verksamheter finansieras 
via skatter från medborgarna och genom mindre bidrag från staten. Vissa verksamheter, 
såsom barnomsorg, är avgiftsfinansierad.142  

KOMMUNERNAS KOSTNADER ÅR 2005:143  

 

 

KOMMUNERNAS INTÄKTER ÅR 2005:144 

 

 
                                                             
141 http://www.skl.se/artikel.asp?A=5031&C=445, 2008-05-06, kl 17:50 
142 http://www.skl.se/artikel.asp?A=47681&C=445, 2008-05-06, 17:00 
143 Ibid. 
144 Ibid. 
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Kommunerna i Sverige har tillsammans med landstingen sammanlagt ca 1,1 miljoner 
medarbetare och står därför för en stor del av Sveriges ekonomi.  Enligt lag skall 
kommunernas kostnader och intäkter vara i balans, dvs. kostnaderna får inte överstiga 
intäkterna. Detta bidrar till att det förekommer hårda krav på budgetkontroll och hushållning. 
Den största intäktskällan för kommunerna är bevisligen skatteintäkter och i Sverige finns det 
är grundtanke om att varje kommun skall ha lika stort skatteunderlag per invånare. På grund 
av detta har Sverige ett utjämningssystem där de kommunerna med överskott hjälper 
kommuner med underskott att finansiera sina verksamheter. Anledningen till detta system är 
att alla kommuner skall ha samma möjlighet att erbjuda sina invånare mer rättvis fördelning 
av service.145  

Att arbeta inom en kommun är ett betydelsefullt arbete för kommunens välfärd och 
utveckling. Ca 80 procent av de som arbetar inom kommun och landsting är kvinnor och de är 
mest dominanta inom vård och omsorg och inom förskolan. Kommunerna i Sverige kommer 
inom den snaraste framtiden möta ett stort nyrekryteringsbehov och för att lyckas attrahera 
kompetens är det viktig för kommunerna att vara en attraktiv arbetsgivare. På grund av detta 
arbetar kommunerna aktivt med att utveckla sitt ledarskap och anställningar. Att utveckla 
kommunen som arbetsgivare skapar även en bättre arbetsmiljö och det är otroligt viktig i 
kampen om att minska antalet sjukskrivningar som på senare tid blivit allt vanligare.146  

FÖRDELNING MEDARBETARE I DE OLIKA SEKTORERNA ÅR 2005:147 

 

 

Figuren visar fördelningen mellan de olika sektorerna utifrån andelen medarbetare år 2005 
och den största andelen av medarbetarna arbetade inom den privata sektorn. Sveriges 
kommuner stod för 22,4 procent av alla medarbetare under detta år.  

6.2 UMEÅ KOMMUN 

Sedan Umeå Universitet invigdes 1965 har befolkningen i kommunen fördubblats och 
uppgick vid årsskiftet 07/08 till 111 771 invånare. Detta gör att Umeå kommun är Sveriges 

                                                             
145 http://www.skl.se/artikel.asp?A=47699&C=445, 2008-05-06, kl 18:05 
146 http://www.skl.se/artikel.asp?A=47697&C=445, 2008-05-06, kl 18:10 
147 Ibid. 
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elfte största kommun befolkningsmässigt. Idag är den inflyttade befolkningen i majoritet med 
54 procent.148 Kommun är också med sina 10 864 medarbetare den största arbetsgivaren i 
regionen och under 2007 anställdes 761 medarbetare. Av dessa rekryterades endast 352 
stycken externt.149  

Inom Umeå kommun finns 21 stycken helägda aktiebolag och de bildar en koncern med 
Umeå kommunföretag AB som moderbolag. De dotterbolag som tillhör Umeå 
Kommunföretag AB är bland annat Umeå Energi AB, AB Bostaden i Umeå och Umeå Vatten 
och Avfall AB. Umeå kommun har även tre stycken intressebolag; Nolia AB, Uminova 
Innovation AB och NorrlandsOperan AB.150  Årets resultat för år 2007 uppgick till 286,9 
mnkr och resultatet för koncernen har under de fem senaste åren ökat kraftigt. Den största 
ökningen skedde mellan år 2005 och 2006 då resultatet ökade med 114,5 mnkr.151 

Umeå kommuns mål är att de framgångsrikt skall samverka över gränserna för att delvis 
skapa god tillväxt och hög attraktivitet. De strävar även efter att innan år 2050 inneha en 
befolkning på 150 000 invånare. Kommunen skall även stärka sin position som norrlands 
kulturhuvudstad och delmålet är att bli Europas kulturhuvudstad år 2014. Förutom den stora 
satsningen på kultur skall även jämställdhetsarbetet prioriteras och målet för denna politik är 
att män och kvinnor skall inneha samma makt att påverka och vara delaktiga. För att uppnå 
detta skall jämställdhetspolitiken tillämpas i alla led i beslutsfattandet. Inte enbart jämställdhet 
mellan kvinnor och män framhävs, utan även att alla människor oavsett etnicitet, religion, 
sexuell läggning och funktionshinder skall ha samma möjligheter i samhället, både rättigheter 
och skyldigheter.152   

Kommunens personalpolitik grundar sig i att den skall främja framgångar, hälsa och 
tillhörighet. Utvecklingen inom kommunen skall präglas av ansvarstagande, delaktighet och 
kreativitet. Målen för verksamhetsåret 2008 är att satsa på välmående arbetsplatser med 
motiverade och kompetenta medarbetare.153 I den senaste undersökningen om trivseln på 
arbetsplatsen fick Umeå kommun högsta betyg154. Umeå kommun arbetar även hårt för att 
vara en attraktiv arbetsgivare och ett av kommunfullmäktiges mål är att rekrytera, utveckla 
och behålla kompetenta medarbetare155. 

Allt arbeta inom Umeå kommun skall organiseras så att möjligheter finns till hundra procent 
heltidstjänster, deltidstjänster skall endast vara en möjlighet för de som enbart önskar att 
arbeta deltid.  Varje medarbetare skall även väl känna till de mål som kommunen strävar efter 
och känna sig delaktiga och förstå hur de påverkar kommunens framgång. Alla ledare inom 
kommunens företag skall genom en kontinuerlig dialog med medarbetarna utveckla 
verksamheten och de skall ta till vara på den enskilde medarbetarens kompetens och 
kreativitet. Medarbetarna inom Umeå kommun skall känna sig respekterade, sedda, hörda och 

                                                             
148 http://www.umea.se/omkommunen/faktaomumea.4.bbd1b101a585d704800061691.html, 2007-05-05, kl 
20:32 
149 Publikation: Årsredovisning 2007, Umeå kommun, s. 18 
150http://www.umea.se/omkommunen/ekonomikvalitetmalochstyrning/malochstyrdokument/bolagsordningar.4.b
bd1b101a585d704800082626.html, 2008-05-06, kl 16:30  
151 Publikation: Årsredovisning 2007, Umeå Kommun, s. 23 
152http://www.umea.se/omkommunen/ekonomikvalitetmalochstyrning/malochstyrdokument/kommunensmaloch
verksamhetsdirektiv.4.bbd1b101a585d704800082747.html, 2008-05-05, kl 22:30 
153http://www.umea.se/omkommunen/ekonomikvalitetmalochstyrning/malochstyrdokument/kommunensmaloch
verksamhetsdirektiv/personalpolitiskamal2008.4.6e3ee83011336f9964580009823.html, 2008-05-05, kl 22:45 
154 Publikation: Årsredovisning 2007, Umeå Kommun, s. 18 
155 Ibid., s. 19 
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delaktiga. De skall även få möjlighet till utveckling via lärande i arbetet och alla medarbetare 
har rättighet till ett årligt utvecklingssamtal, personlig utvecklingsplan och enskilt lönesamtal. 
Alla medborgare i kommunen skall ha samma möjligheter till anställning oavsett exempelvis 
kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning och religion. Oberoende på detta skall alla ges samma 
rättighet till utveckling och anställningsvillkor. Kommunen arbetar aktivt för att ta tillvara på 
de möjligheter dessa olikheter medför.156  

  

                                                             
156http://www.umea.se/omkommunen/ekonomikvalitetmalochstyrning/malochstyrdokument/kommunensmaloch
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7. EMPIRI OCH MELLANFALLSANALYS 

I detta kapitel avser vi att presentera resultatet av enkätundersökningen. Resultatet kommer 
att redovisas i form av diagram och tillhörande förklaringar för att skapa en stor förståelse 
för läsaren och även en mellanfallsanalys. Kapitlet börjar med en motivering till de utvalda 
frågorna och följs av en presentation av dessa frågor. Kapitlet avslutas med att korrelera 
generation Y till resultatet.  

7.1 MOTIVERING TILL PRESENTERADE FRÅGOR 
De frågor vi har valt att presentera har vi gjort då de hjälper oss att besvara vårt syfte med 
studien. Vi kommer nedan att presentera relativt många av de frågor vi ställt till 
respondenterna. Motiveringen till detta är att vi utformat enkäten så att varje fråga hjälper till 
att uppnå en helhetsförståelse för studien och för att se denna helhet i undersökningen valde vi 
att presentera många frågor. Vi tror även att detta sätt skapar en större förståelse för läsaren 
och det ger dem en större inblick i det undersökta problemet. De frågor vi valt att inte 
presentera motiverar vi med att vi inte funnit att de hjälpt till att uppnå syftet med studien. Vi 
har exempelvis valt att inte redovisa resultatet för vilken yrkesroll respondenterna hade och 
inte heller den utbildningsnivå de avklarat. Dock presenteras alla frågor i Bilaga 3. 

7.2 PRESENTATION AV UNDERSÖKNINGSRESULTAT 
Utav de 1385 stycken medarbetare vi skickade enkäten till svarade 364 personer fullständigt 
på undersökningen. Vi kommer här nedan presentera de frågor som vi anser uppfylla vårt 
syfte med studien och de frågor där vi funnit samband. Vissa frågor har vi valt att inte 
presentera i detta kapitel då vi, som tidigare påpekat, ansåg att de inte bidrog till att besvara 
det syfte uppsatsen hade.  

Enkätens respondenter hade i genomsnitt arbetat inom Umeå Kommun i 16 år och 
genomsnittsvärdet för hur länge de innehaft sin nuvarande befattning var nästan 8 år (7,89). 
Undersökningen visade även att respondenterna var i genomsnitt högutbildade. Över 80 
procent hade någon form av eftergymnasial utbildning. 

Utav de 364 respondenter enkäten hade så utgjorde kvinnorna närmare 70 procent (69,8) av 
dem. Männen utgjordes följaktligen av ca 30 procent (30,2) av respondenterna. Denna 
könsfördelning var väntad då vi, som tidigare presenterat, vet att ca 80 procent av de som 
arbetar inom Sveriges kommuner och landsting är kvinnor. Vi anser att den könsfördelning 
studien gav var representativ för hur den verkliga könsfördelningen i Sveriges kommuner ser 
ut. Vi tror att en orsak till att vi fick en mindre svarfrekvens av kvinnor än de 80 procent som 
vi tidigare påpekat arbetar inom Sveriges kommuner och landsting, beror på att denna 
undersökning inte inkluderar landstinget i Umeå. Vi tror att detta drog ner den kvinnliga 
andelen respondenter då det inom vården arbetar många kvinnor.  

Här nedan följer diagram och förklaringar till de utvalda enkätfrågorna:  

7.2.1 INLEDANDE FRÅGOR 
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Diagram 1: ”Hur gammal är Du?”     

Enkätundersökningen visade att den 
största åldersgruppen inom urvalet var 
de som var mellan 46-65 år 
(58,5procent). Valet av dessa 
åldersintervall gjordes då vi ville få 
möjlighet att urskilja generation Y ur 
de som besvarade enkäten. Som 
diagrammet visar är det inte många ur 
generation Y (18-32 år) som arbetar 
inom Umeå Kommun, endast 8,5 
procent. Diagrammet visar även att det 
inom en snar framtid kommer att 
finnas ett behov av nyrekrytering inom 
kommunen. Frågan vi ställer oss är 
varför så få ur generation Y arbetar inom Umeå Kommun. Beror detta möjligtvis på att de inte 
kan erbjuda det som generation Y efterfrågar? 

Diagram 2: ”Hur många olika befattningar har Du haft inom Umeå Kommun?” 

Detta diagram visar hur många 
befattningar respondenterna haft 
inom Umeå Kommun och de flesta 
har innehaft enbart en eller två 
befattningar (27,2 respektive 28,6 
procent). Anmärkningsvärt är, 
enligt oss, att det är hela 11,8 
procent som haft fem eller fler 
befattningar inom kommunen. Detta 
kan dock tänkas bero på att 
respondenterna genomsnittligt 
arbetat länge inom kommunen (16 
år) och att de flesta är tillhörande 
den äldre åldersgruppen. 

 

7.2.2 TRIVSEL OCH MOTIVATION 
Diagram 3: ”Trivs Du på din arbetsplats?” 

På frågan om respondenterna trivs att arbeta 
inom Umeå Kommun svarade 96,4 procent 
att de trivdes på arbetsplasten och endast 3,6 
procent att de inte gjorde detta. Vi anser att 
detta är en hög procent och det förvånade oss 
att så många respondenter trivdes på 
arbetsplatsen. Vi hade misstänkt att fler 
skulle uttrycka sitt missnöje, mest till följd 
av den höga andelen respondenter från den 
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äldre åldersgruppen. Detta grundar vi på att vi, som kommer från en yngre generation, anser 
att många äldre arbetar på en arbetsplats och att de gjort det i många år pga. att det innebär 
trygghet. Denna fördom om respondenterna går inte att bevisa då nästan alla som besvarade 
enkäten trivs på sin arbetsplats, kombinerat med den stora åldersgruppen 46-65 år. 

Diagram 4: ”Trivs Du med dina arbetskamrater?”  

Vi blev förvånade över den stora 
andelen respondenter som svarade att de 
trivdes på sin arbetsplast och även utav 
svaret på denna fråga. Nästan 98 procent 
(97,8) svarade att de trivdes med sina 
arbetskamrater och endast 2 procent 
(2,2) var inte nöjda med sina 
arbetskamrater. Även här hade vi 
förväntat oss en större andel som var 
missnöjda med sina medarbetare. Detta 
grundade vi i det faktum att du inte 
väljer dina arbetskamrater när du börjar 
på ett arbete och du blir mer eller mindre 
tvingad att komma överrens med de som 

du arbetar med. Dock anser vi att det är ett bra resultat att så många trivs med sina 
medarbetare och vi antar att det måste bero på hur Umeå Kommun arbetar med 
sammanhållning och även med företagskulturen.  

Diagram 5: ”Vad är Din uppfattning om 
din chef?” 

Diagramment visar att en stor del av 
respondenterna har en bra uppfattning 
om sin chef, 72,3 procent anser detta. 
Det är få respondenter som har en dålig 
uppfattning om sin chef, bara 6,3 
procent. Det som förvånar oss av detta 
resultat är det faktum att många svarade 
att de varken har en bra eller dålig 
uppfattning om sin chef (21,4 procent). 
Att så många respondenter inte har 
någon uppfattning om sin chef anser vi 
är oroande. Alla borde ha en uppfattning 
om sin chef och optimalt ska den vara 
bra, men att inte ha någon är mer oroande än att ha en dålig uppfattning om sin chef anser vi. 
En dålig uppfattning är något som en arbetsgivare och arbetsplats kan jobba med, men att inte 
ha en uppfattning anser vi tyda på att du som medarbetare inte bryr dig. Vi vet att saknaden av 
en uppfattning om sin chef kan bero på att du som medarbetare inte arbetat tillräckligt länge 
inom kommunen för att hinna skapa dig en uppfattning om sin chef. Dock menar vi att väldigt 
många inom kommunen har arbetat där länge då genomsnittstiden var 16 år och därför borde 
det inte vara över 20 procent som inte har någon uppfattning som sin chef. 

Diagram 6: ”Söker Du aktivt nytt jobb?” 
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Frågan om respondenterna aktivt söker nytt 
arbete har vi valt att ha med då generation Y är 
kända för att göra detta även fast de innehar en 
tjänst. Av respondenterna var det 12,6 procent 
som aktivt söker nytt arbete och 87,4 procent 
som inte aktivt söker nytt arbete. Detta resultat 
är förvånande, enligt oss, då respondenterna 
tidigare besvarat att de trivs väldigt bra på sin 
arbetsplats och med sina medarbetare. På grund 
av detta är det underligt att många ändå söker 
nytt arbete. Denna fördelning kan tänkas bero på 
de respondenter som tillhör generation Y och 
därför kommer vi senare presentera hur de olika 
generationerna besvarat denna fråga. 

Diagram 7: ”Vilka är de 
största faktorerna till att Du 
jobbar hos Umeå Kommun?” 

Vi valde att ställa denna fråga 
till respondenterna då vi ville 
undersöka vad som lockar 
med att arbeta hos Umeå 
Kommun och sen jämföra 
med hur de besvarat frågan 
om vad som skulle få dem att 
byta arbetsgivare. Det som, 
enligt respondenterna, är de 
största faktorerna till att 
arbeta hos Umeå Kommun är 
att det leder till utmananade 

arbetsuppgifter (35,4 procent) 
och innebär trygghet (23,9 procent). Den tredje största faktorn till att arbeta hos Umeå 
Kommun var trivseln och arbetskamraterna (19 procent). Endast 7,4 procent svarade att den 
största faktorn var att det innebar utvecklingsmöjligheter och detta förvånade oss. Vi förstår 
att de flesta respondenterna tillhör en äldre generation som värdesätter trygghet, men vi hade 
antagit att fler såg sina utvecklingsmöjligheter som en stor faktor till att arbeta hos 
kommunen. Detta på grund av att de flesta respondenterna svarat att de anser att de blir 
erbjudna internutbildning inom kommunen. Dock visar inte diagrammet vilket som var 
respondenternas andrahandsval och det kan tänkas att många valt utvecklingsmöjligheterna 
som det. Vi är väl medvetna om att detta är ett problem men tyvärr kan vi inte redovisa 
respondenternas alla val till följd av den komplicitet som föreligger med detta. 
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Diagram 8: ”Vilka faktorer skulle 
få Dig att byta arbetsgivare?” 

Då vi frågat respondenterna 
vilka som är de största 
faktorerna till att de arbetar 
hos Umeå Kommun ville vi 
även undersöka vilka faktorer 
som skulle få respondenterna 
att byta arbetsgivare. Utifrån 
diagrammet kan det urskiljas 
att den främsta faktorn till att 
respondenterna skulle byta 
arbetsgivare är om de blir 
erbjudna en högre lön från en 
annan arbetsgivare (40,1 
procent). Efter lönen är det 
utvecklingsmöjligheter (23,4 
procent) och utmanande arbetsuppgifter (23,1) som skulle påverka respondenterna i valet att 
byta arbetsgivare. Vi har tidigare i uppsatsen påpekat att kommunerna möter en större 
utmaning i att locka och behålla kompetens då de inte kan erbjuda samma löneförhållanden 
som privata organisationer kan. På grund av detta är resultatet på denna fråga inte förvånande 
och det visar även att, precis som vi menat tidigare, att kommunerna måste arbeta med att 
locka kompetens i form av utvecklingsmöjligheter och arbetsuppgifter då de inte kan locka 
med lön. Vi menar att om Umeå kommun kan stärka de möjligheter de ger sina medarbetare 
kan de även lyckas med att behålla kompetens. Det är dock samma problem i denna fråga som 
det var i föregående fråga, dvs. att vi inte kan urskilja det som respondenten valt i andra hand. 

Diagram 9: ”Har Du en vilja om att nå en högre befattning inom Kommunen?” 

Vi valde att ställa frågan om respondenterna 
hade en vilja om att nå en högre befattning då 
vi ansåg att detta var en relevant fråga 
eftersom generation Y har en vilja att avancera 
inom den organisation de arbetar och därför 
ville vi undersöka om detta var sant. Vi ansåg 
det även intressant att undersöka om denna 
vilja skiljde sig åt mellan åldersgrupperna. 
Resultatet visade att det var nästan 40 procent 
(37,9) av respondenterna som önskade att nå 
en högre befattning inom Umeå Kommun 
jämfört med den de har idag. Att det var så 
många av respondenterna som besvarade 

frågan med att de hade en vilja om detta kan inte endast bero på de respondenter som tillhörde 
generation Y i undersökningen. Detta på grund av att denna åldersgrupp inte utgör en större 
del av respondenterna. Vi anser att detta resultat är väldigt tillfredsställande och det är trevligt 
att även respondenter från de äldre åldersgrupperna visar en vilja till att avancera hos 
kommunen. Vi ansåg även att denna fråga var intressant att undersöka mer ingående och vad 
de olika åldergrupperna svarat och därför har vi valt att presentera denna fråga igen senare i 
empirin.  
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Diagram 10: ”  Om Du vill söka högre position inom kommunen känner Du då stöd från din 
närmaste chef?” 

Efter att ha undersökt om 
respondenterna har en vilja om att nå 
en högre befattning hos Umeå 
Kommun ansåg vi att det även var 
intressant att undersöka om 
respondenterna ansåg att deras 
närmaste chef ger dem stöd i detta. 
Utav respondenterna ansåg närmare 
40 procent (38,7) att deras närmaste 
chef stödde dem i sökandet av en 
högre position och endast 10 procent 
(10,2) ansåg att de inte fick något stöd 
av sin chef. Oroande i denna frågas 
resultat anser vi den höga andel (51,1 

procent) som inte visste om de fick 
stöd av sin närmaste chef. Den fråga vi 

ställer oss är om respondenterna inte vet på grund av att de inte sökt någon högre tjänst 
tidigare, vilket betyder att de inte har någon erfarenhet om deras chef stödjer detta eller ej. 
Beror den höga andelen inte på detta och istället på att de inte vet var sin chef står i denna 
fråga anser vi att detta är oroväckande. Vi menar att alla chefer skall vara uppmuntrande och 
stödja sina medarbetare i sökandet av högre befattningar. Det borde vara självklart att din 
närmaste chef stödjer dig i detta och det borde vara väl uttalat att han/hon gör det. Dock kan 
vi inte veta vad denna höga andel respondenter menar med att de inte vet om deras närmaste 
chef stödjer deras önskan om att söka en högre befattning hos kommunen. 

7.2.3 ANSVARSTAGANDE, INITIATIVTAGANDE OCH ERKÄNNANDE 
Vi har tidigare i uppsatsen påpekat betydelsen av hur viktigt det är att alla medarbetare inom 
en organisation får vara delaktiga i det som rör verksamheten och att det är viktigt att erbjuda 
alla att ta ansvar. Då detta är väldigt viktigt för att behålla kompetens inom en organisation 
har vi valt att ställa ett antal frågor till respondenterna rörande hur de uppfattar att deras chef 
värderar deras insatser och hur de anser att de kan påverka den verksamhet Umeå Kommun 
bedriver. Vi har även bett respondenterna svara på om de anser att de har inflytande och hur 
deras erfarenheter om eget initiativtagande är. 
Dessa frågor följer här nedan. 

Diagram 11: ”Känner Du att din insats 
värdesätts från din chef?” 

Som vi påpekade ovan är det viktigt för en 
organisation att värdesätta sina medarbetare 
och ge dem möjlighet till att ta ansvar och 
egna initiativ. På grund av detta har vi ställt 
denna fråga till respondenterna och 
bevisligen anser många att deras chef 
värdesätter deras insats på arbetsplatsen (56 
procent). Dock har många respondenter 
svarat att de önskade att deras chef 
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värdesatte deras insatser mer än vad de gör idag (29,9 procent). Detta var något som vi hade 
förväntat oss att många skulle svara men möjligtvis inte så många som gjorde det. Detta är, 
enligt oss, en väldigt viktig aspekt för organisationerna och ännu mer för Sveriges kommuner 
att beakta då kommunerna måste erbjuda sina medarbetare något annat än hög lön. Det är en 
hög frekvens som anser att de blir värdesatta av sina chefer, men det är även många som 
önskar att de var mer värdesatta och detta blir en viktig fråga för Umeå Kommun att handskas 
med. Det är viktigt för alla kommuner att göra detta om de vill behålla kompetens och extra 
viktigt då de anställer från generation Y, för om de inte blir värdesatta av sin chef kommer de 
med störst sannolikhet att byta arbetsplasts. Eftersom Umeå Kommun inom en snar framtid 
kommer att ha ett stort behov av att nyrekrytera, till följd av den stora gruppen som går i 
pension, så måste de bli bättre på att visa sina medarbetare att deras insatser räknas och är 
värdefulla.   

Diagram 12: ”Känner Du dig delaktig och har 
inflytande i kommunens verksamhet?” 

Av respondenterna svarade 64,3 procent att 
de känner sig delaktiga och att de har 
inflytande i Umeå Kommuns verksamhet. 
Detta innebär att 26,6 procent svarade att de 
inte kände sig delaktiga eller att de hade 
inflytande och 9,1 procent visste inte om de 
kände sig delaktiga eller hade inflytande i 
kommunens verksamhet. Vi har påpekat 
vikten av att alla medarbetare känner sig 
delaktiga och att alla ha inflytande i den 
verksamhet organisationen bedriver och 
utifrån detta resultat ha Umeå Kommun 

mycket att arbeta med, enligt oss. Då 26,6 
procent känner att de inte är delaktiga eller att de har inflytande måste kommunen förbättra 
detta. Kan de inte göra det så kommer de inte heller, enligt oss, lyckas med att behålla 
kompetens inom kommunen utan medarbetarna kommer söka sig till en ny arbetsplats där de 
kan påverka verksamheten. Detta till följd av det stora behov Umeå Kommun i framtiden 
kommer att ha av att rekrytera ur generation Y och de kommer inte att acceptera att de inte 
kan påverka verksamheten.  

Diagram 13: ”Har du positiva erfarenheter från 
eget initiativtagande?” 

På denna fråga svarade nästan 80 procent 
(79,7) av respondenterna att de hade 
positiva erfarenheter av eget 
initiativtagande och endast 10 procent 
(10,4) att de inte hade det. Ca 10 procent 
(9,9) svarade även att de inte visste om de 
hade positiva erfarenheter av eget 
initiativtagande. Vi anser att detta bevisar 
hur viktigt och positivt det är med att låta 
medarbetarna ta egna initiativ och även att 
det bevisar att medarbetarna vill ta egna 
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initiativ. Eftersom så många av respondenterna anser att det är positivt med att ta egna 
initiativ borde det även betyda att utfallet med detta initiativtagande är positivt och därför 
borde fler arbetsgivare och arbetsplatser ge utrymme till detta. 

7.2.4 INTERNREKRYTERING OCH INTERNUTBILDNING 
Vi ville även i enkätundersökningen försöka reda ut vad respondenterna anser om 
internrekrytering och vad deras erfarenheter om internrekrytering är. På grund av detta ställde 
vi ett antal frågor kring ämnet och även om hur de anser att Umeå Kommun arbetar med 
internrekrytering. 

Diagram 14: ”Tycker Du att Umeå 
Kommun arbetar aktivt med 
internrekrytering?” 

Denna fråga valde vi att ställa till 
respondenterna då vi ville se vad 
deras syn på Umeå Kommuns arbete 
med internrekrytering var. Resultatet 
visar att det är många som anser att 
kommunen arbetar aktivt med 
internrekrytering (43,7 procent), 
men det är många fler respondenter 
som anser att de inte gör det eller att 
de inte vet om de arbetar aktivt med 
internrekrytering eller ej (24,5 
procent plus 31,9 procent). Vi anser 
att det är oroväckande att så många 

inte vet om kommunen arbetar aktivt 
med detta eller ej, vilket borde vara självklart att de vet eftersom Umeå Kommun säger att de 
ska arbeta aktivt med internrekrytering. En orsak till detta tror vi är att kommunen misslyckats 
i att förmedla ut detta till alla medarbetare och därför vet de inte. Även det faktum att väldigt 
många respondenter inte anser att Umeå Kommun arbetar aktivt med internrekrytering är 
oroväckande då vi menar att detta är en stor motivationsfaktor till att stanna inom kommunen.  

Diagram 15: ”Får Du möjligheter till internutbildning?” 

Utifrån diagrammet förstår vi att de 
flesta inom Umeå Kommun anser att 
de blir erbjudna internutbildning av 
deras arbetsgivare. 93,4 procent 
anser att de får möjlighet till 
internutbildning och endast 5,8 
procent anser att de inte får det. Av 
respondenterna svarade endast 0,8 
procent att de inte var intresserade 
av internutbildning och vi anser att 
det är ett bra resultat att så många 
vill ha denna möjlighet. Det går 
tyvärr inte att urskilja genom 
diagrammet om respondenterna 
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svarat att de blir erbjudna internutbildning men att de inte vill ta del av denna. Det kan därför 
vara så att många fler inte är intresserade av internutbildning men att de blir erbjudna det. 

Diagram 16: ”Har Du bättre erfarenhet från chefer som har rekryterats internt än dem som 
har kommit utifrån?” 

Vi ansåg att denna fråga var intressant 
för att veta om det påverkar 
medarbetares syn på sin chef om den 
rekryteras inifrån organisationen eller ej. 
Resultatet visar att 38,5 procent av 
respondenterna inte har bättre erfarenhet 
av chefer som rekryterats internt och att 
endast 12,9 procent har bättre 
erfarenheter av internrekryterade chefer. 
Att resultatet visar att nästan 40 procent 
inte har bättre erfarenheter av 
internrekryterade chefer behöver inte 
betyda att de har bättre erfarenheter av 
chefer som kommit utifrån, utan detta 

resultatet visar, enligt oss, att många 
respondenter inte kunde säga att internrekryterade chefer var bättre än externrekryterade. 
Dock kan resultatet tolkas som att respondenterna tycker att externrekryterade chefer varit 
bättre då väldigt många besvarat frågan med att det inte vet (48,6 procent) och att detta skulle 
kunna tänkas vara alternativet för de som tycker att intern- och externrekryterade chefer är 
lika bra. 

Diagram 17: ”Har Du bättre erfarenhet från medarbetare som rekryterats internt än dem som 
kommit utifrån?” 

 

Vi ville även undersöka om 
respondenterna hade bättre erfarenheter av 
medarbetare som rekryterats internt då vi 
ställt samma fråga angående chefer. Även 
här visade resultatet att de flesta 
respondenter inte hade bättre erfarenheter 
av internrekryterade medarbetare. Dock 
kan samma problematik riktas mot denna 
fråga som riktades mot föregående fråga. 

 

 

 

Diagram 18: ”Aktivt jobbsökande/Internrekrytering” 
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När vi samkör frågorna om 
respondenterna söker aktivt nytt arbete 
och om de tycker att Umeå Kommun 
jobbar aktivt med internrekrytering ser 
vi inget samband mellan dessa två 
frågor. Enligt teorierna skulle de som 
svarar nej på frågan om kommunen 
arbetar aktivt med internrekrytering ha 
en större tendens att svara att de också 
aktivt sökte andra arbeten, men det är 
inget vi kan styrka av vår 
undersökning. 

 

Diagram 19: ”Aktivt 
jobbsökande/Internutbildning” 

Vi har här undersökt om det finns något 
samband mellan möjligheten till utbildning 
inom Kommunen och om det påverkar 
respondenternas vilja att söka nytt arbete. 
När vi kollar på detta resultat ser vi tydligt 
att viljan att byta arbete är högre när 
respondenterna inte ser att det finns 
möjligheter till internutbildning i 
kommunen, detta i enlighet med teorierna. 
Vi frågar oss varför vi ser detta tydliga 
samband när det gäller internutbildning och 
inte när vi gjorde samma jämförelse med 
internrekrytering, vi har inget klart svar på 
den frågan men ett tänkbart alternativ är att respondenterna tycker att utbildning är viktigare 
för deras personliga utveckling.    

7.2.5 MOBILITETS MÖNSTER 
Efter att vi undersökt hur medarbetarna 
inom Umeå Kommun ser på 
internrekrytering var vi även 
intresserade av att undersöka om de 
kunde tänka sig att arbeta utanför 
Sverige, i ett annat EU-land.  

Diagram 20: ”Skulle Du kunna tänka 
dig att flytta till ett annat EU-land för 
att arbeta?” 

Resultatet av frågan var överraskande 
för oss då undersökningen innehöll 
många respondenter från den äldre 
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generationen och vi antagit innan att de som var intresserade av att arbeta utanför Sverige var 
de som tillhör generation Y. Dock visar resultatet att nästan 30 procent (27,7) av de tillfrågade 
kunde tänka sig att arbeta i ett annat EU-land. Till följd av den höga procenten som var 
intresserade av detta kommer vi att närmare presentera denna fråga senare i empirin och då 
för att urskilja vad de olika generationerna svarat på frågan. 

7.3 GENERATION Y´S EMPIRISKA ANKNYTNING 
De frågor vi valt att nedan presentera är de frågor där vi anser att det är intressant att urskilja 
hur generation Y svarat.  

Diagram 1: ”Skulle Du kunna tänka dig att flytta till ett annat EU-land för att arbeta?” 

Vi ville med detta diagram 
undersöka om generation Y hade en 
större tendens att flytta från Sverige 
för att arbeta. Diagrammet visar 
tydligt att den åldersklass som var 
mest villiga att arbeta i ett annat EU-
land var just generation Y. Vi anser 
att detta resultat inte är förvånande 
och det stödjer även den tes vi ville 
driva, dvs. att denna generation är 
mer mobilia. Mobiliteten hos denna 
generation kan, av detta diagram, 
även ske utanför Sveriges gränser 
såsom mellan arbetsplatser inom 
landet. Vi är dock väl medvetna om 

att viljan att arbeta utanför Sverige 
kanske minskar när respondenterna har familj och därför är det inte möjligt att flytta till ett 
annat land.  

Diagram 2: ”Söker Du aktivt nytt jobb just nu?”   

Även detta diagram har vi valt att 
presentera då vi ville se om generation Y 
hade större intentioner att söka nytt 
arbete. Resultatet visar att även här var 
denna generation den som var aktivast i 
jobbsökandet. Som diagrammet visar så 
minskar det aktiva jobbsökandet ju äldre 
respondenten är och detta bevisar den tes 
vi vill driva. Denna tes har visat sig vara 
att respondenter från generation Y har 
större tendens att byta arbetsplats. 
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Diagram 3: ”Vilka är de största faktorerna till att Du arbetar hos Umeå Kommun?” 

Denna fråga visar 
tydligt att den minsta 
faktorn till att arbeta 
hos Umeå Kommun är 
lönen och 

samhällsnytta, 
oberoende åldersklass.  
Det som motiverar 
generation Y till att 
arbeta inom 
kommunen är trygghet 
och utmanande 
arbetsuppgifter. Detta 
resultat visar att 
utvecklingsmöjligheter 
inte är en stor faktor 
till att arbeta inom 
Umeå Kommun och vi 
har som tidigare 

påpekat att det kommer 
bli allt viktigare för kommunerna i Sverige att arbeta med att erbjuda sina medarbetare 
utvecklingsmöjligheter för att i framtiden behålla kompetens. Vi anser att detta bevisligen är 
något som Umeå Kommun måste arbeta mer med om de ska lyckas i att locka och behålla 
kompetens.  

Diagram 4: ”Vilka faktorer skulle få Dig att byta arbetsgivare?” 

För att undersöka ålderskillnaderna 
avseende vilka faktorer som skulle få 
respondenterna att byta arbetsgivare har 
vi framställt detta diagram. Resultatet 
visar att många av dem önskar en högre 
lön hos en ny arbetsgivare. Dock var detta 
inte vad de respondenter tillhörande 
generation Y sökte. Den största faktorn 
för dem att byta arbetsgivare var tydligt 
att de sökte utvecklingsmöjligheter. Detta 
går att jämföra med föregående diagram 
där få ur generation Y svarade att de 
arbetade hos Umeå Kommun pga. de 
utvecklingsmöjligheter de blev erbjudna. 
Vi tycker att detta visar tydligt att Umeå 
Kommun måste förbättra de möjligheter de erbjuder medarbetarna. Orsaken till detta är att om 
generation Y lämnar kommunen eftersom de söker utvecklingsmöjligheter borde det betyda 
att de minskar sin mobilitet om de blir erbjudna detta hos Umeå Kommun. 

Diagram 5: ”Har Du en vilja om att nå en högre befattning inom Umeå Kommun?” 
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Detta diagram visar tydligt 
att viljan om att nå en högre 
befattning inom Umeå 
Kommun minskar i de äldre 
åldersgrupperna. Generation 
Y är den åldersgrupp där 
flest respondenter vill nå en 
högre befattning. Dock är 
stapeln för 66+ missvisande 
i detta diagram då endast en 
respondent tillhörde denna 
åldersgrupp och svarade att 
han/hon ville nå en högre 
befattning. Bortsett från 
denna åldersgrupp stärks vår 
tes om att generation Y har 
en större önskan om att 

avancera inom kommunen. 
Detta stämmer även väl överrens med de karaktäristiska drag som kännetecknar denna 
generation.   

7.4 AVSLUTANDE REFLEKTIONER AV UNDERSÖKNINGEN 
I enkäten hade vi tre öppna frågor för att kunna få fram information som vi kände att vi 
kanske skulle missa, så vi gav respondenterna möjlighet att skriva sådant de tyckte var viktigt. 
Två av de öppna frågorna var följdfrågor för att få mer information varför de svarat som de 
gjort på den tidigare frågan. Det var varför de inte sökte jobb hos Umeå Kommun och vad 
Umeå Kommun skulle kunna göra bättre när det gäller internrekrytering.  

Den avslutande frågan var en öppen fråga där vi frågade respondenterna hur de tyckte det var 
att arbeta hos Umeå Kommun, och denna fråga hade vi med för att verkligen ge de som 
svarade en möjlighet att säga deras mening. Det är svårt, om inte omöjligt, att dra några 
karaktäriska drag som gäller alla som jobbar på Umeå Kommun efter dessa kommentarer men 
exempel på svar finns med som bilaga157.  

För att få mer information om hur viktigt 
det är att uppskattas av sin chef för att trivas 
på jobbet gjorde vi ett test där vi körde 
frågorna om de känner att de värdesätts från 
sin chef och om de söker nytt jobb just nu. 
Genom att göra detta ser vi tydligt att det 
finns ett stort samband mellan att söka nytt 
jobb och att inte känna att sin insatts 
värdesätts från sin chef. Drygt 40 procent av 
dem som inte känner att sin insatts 
värdesätts söker jobb mot knappt 5 procent 
av dem som känner att de värdesätts från sin 
chef. Detta resultat visar hur viktigt det är för 
                                                             
157 Se bilaga 3: Enkätsvar 
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medarbetarna att känna att de blir motiverade att göra ett bra arbete, annars skapas intentioner 
att lämna arbetsplatsen. Resultatet visar även tydligt att de chefer som motiverar sina 
medarbetare har större chans att behålla deras kompetens. Vi har i teorierna redovisat hur 
viktigt det är för organisationer att motivera medarbetarna och att detta kan göras genom att 
erkänna lyckade prestationer. Vi anser att Umeå Kommun måste bli bättre på att motivera sina 
medarbetare om de i framtiden vill behålla kompetens. Vi har i denna studie inte valt att ställa 
direkta motivationsfrågor då vi ansåg att de ställda frågorna skulle indirekt urskilja om Umeå 
Kommun är en arbetsgivare som lyckas motivera medarbetarna.  

  



”Vilka möjligheter har en internrekryteringspolicy för organisationens potential att bibehålla kompetens med 
avseende på medarbetarnas uppfattning om sina möjligheter till personlig utveckling och avancemang?” 

 

 
63 

8. ANALYS AV UNERSÖKNINGSRESULTAT 

I detta kapitel avser vi att analysera de svar enkätundersökningen gav. Vi vill här försöka 
tolka de bakomliggande meningarna till varför respondenterna besvarade frågorna som de 
gjorde. Kapitlet avser även att koppla ihop de valda teorierna med den empiri 
undersökningen gav. Kapitlet inleds med en analys av det allmänna undersökningsresultatet 
för att sedan avslutas med en analys av generation Y´s undersökningsresultat. 

8.1 ANALYS AV UMEÅ KOMMUN 
Studien visade att andelen äldre medarbetare i Umeå Kommun är stor vilket kommer leda till 
ett stort behov av nyanställning inom en snar framtid. Det vi anser vara viktigt för Umeå 
Kommun är att arbeta med hur kan de bli en attraktiv arbetsgivare för den nya generationen 
som nu intar arbetsmarknaden. Det måste, enligt oss, bli en av de viktigaste punkterna för 
dem att arbeta med om de skall lyckas med att vara framgångsrika i att locka och behålla 
kompetens från denna generation. Blir de inte framgångsrika i detta kommer deras potentiella 
arbetsstyrka minska och de kommer inte lyckas ta till vara på den kompetens som generation 
Y besitter. Vi har tidigare redovisat att denna generation är den mest välutbildade någonsin 
och enligt oss en generation som alla organisationer, oavsett sektortillhörighet, vill utnyttja.  

Frågan blir i detta skede vad Umeå Kommun kan förändra för att bli en attraktiv arbetsgivare 
för den nya generationen. Vi anser, och får stöd i våra teorier, att det är av yttersta vikt att föra 
in en starkare kultur i Umeå Kommun där utvecklingsmöjligheter och internutbildningar sätts 
i fokus. Det har tydligt bevisats att detta är en faktor som lockar generation Y till en 
arbetsplats och det är även detta som möjliggör deras intentioner att stanna kvar. Vi anser att 
ett viktigt verktyg i denna kamp om kompetens blir hur varje organisation arbetar med 
internrekrytering och internutbildning. Att alla medarbetare i en organisation känner att de har 
möjlighet att utvecklas och att avancera tror vi är en grundsten i denna kamp.  

Sveriges kommuner tävlar inte enbart mot varandra om medarbetare utan de tävlar även mot 
den privata sektorn som har möjlighet till andra verktyg i kampen om medarbetarna. Dock 
menar vi att Sveriges kommuner har en stor chans att vinna denna kamp då den nya 
generationens behov och krav på en arbetsgivare inte handlar om pengar. Vi tror att om 
kampen handlade om pengar så skulle kommunerna inneha ett svårt utgångsläge, men 
eftersom vi tydligt redovisat att så inte är fallet anser vi att kommunerna kan ha det bästa 
utgångsläget. Detta anser vi då kommunerna alltid varit tvungna att locka medarbetare med 
annat än pengar och därför borde deras försprång vara stort. 

Denna studie visar dock att Umeå Kommun inte tagit tillvara på denna möjlighet som 
generation Y ger dem. Detta då många respondenter svarat att de inte anser att Umeå 
Kommun arbetar aktivt med internrekrytering eller så har de svarat att de inte vet. Vi tror inte 
att kommunen har förstått att de har en stor chans att gå vinnande ur denna strid. Umeå 
Kommun måste nu öppna ögonen och börja arbeta seriöst med att skapa de möjligheter denna 
generation efterfrågar och bortse ifrån att de äldre generationerna sökte trygghet hos en 
arbetsgivare. Arbetet med dessa frågor borde, enligt oss, vara under kontinuerlig revision för 
att inte stå oförstående när förändringar sker. Samhället förändras snabbt idag och därför 
borde även organisationerna, och i detta fall kommunerna, snabbt kunna revidera sina 
rekryteringsmetoder. 
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Möjligheten att göra karriär inom Umeå Kommun är även ett ämne som vi har försökt att 
undersöka i denna studie då detta är viktigt för den nya generationen att en arbetsplats ger 
dessa möjligheter. Undersökningen har visat att det är en ganska stor andel av dem som 
arbetar hos kommunen som har haft många positioner. En orsak till detta kan vara att de flesta 
som arbetat på kommunen har varit där i många år och det är kanske den största orsaken till 
att de har haft många positioner och inte ett aktivt internrekryteringsarbete. Vi anser att detta 
är en fråga där vi inte vet vad den underliggande orsaken är, men att vi tolkar detta som att 
resultatet inte beror på ett aktivt internrekryteringsarbete. Detta gör vi eftersom 
genomsnittsanställningstiden hos respondenterna var 16 år och då är det, enligt oss, inte 
konstigt att de innehaft många positioner inom kommunen.  

8.1.1 TRIVSEL 
Undersökningen visade att medarbetarna hos Umeå Kommun är mycket positivt inställda till 
både sina arbetskamrater och sin arbetsplats, men ändå är det 12,5% som aktivt söker nytt 
jobb. Frågan vi ställer oss är då vad detta kan bero på, dvs. varför de söker nytt arbete även 
fast inställningen till arbetsplatsen och arbetskamraterna är positiv? När vi undersökte vilka 
faktorer som respondenterna uppger som anledning till att söka ny arbetsgivare kommer 
lönefrågan på första plats. Som vi tidigare påpekat kan en privat organisation locka människor 
genom att erbjuda en högre lön eller förmåner där den bakomliggande faktorn är pengar. Vi 
anser att Umeå Kommun måste förmedla mer, i enlighet med teorierna, att medarbetarna är 
värdefulla och att det arbete de utför är av största vikt för att inte riskera att förlora kompetens 
till mer ekonomiskt starka organisationer. I teorierna om hur organisationer kan investera i 
människor belyses vikten av detta och om organisationen, som i detta fall är en kommun, inte 
lyckas förmedla sin syn på medarbetarna kommer de med stor sannolikhet gå förlorande ur 
striden.158 

Både HR-perspektivet och de andra Human Resource teorierna belyser hur viktigt det är att 
synen på medarbetarna skall vara att de är en investering för organisationen och inte en 
kostnad.159 Till följd av detta blir det viktigt för Umeå Kommun att själva undersöka varför 
medarbetarna söker nya arbetsplatser även då de trivs på arbetsplatsen och med sina 
arbetskamrater. Att lönen är en bidragande faktor till att medarbetarna skulle byta arbetsgivare 
är sant, men kommunen måste arbeta fram faktorer som överträffar lönefaktorn hos en annan 
arbetsgivare. Faktorer som i framtiden överträffar detta är utvecklingsmöjligheter och 
avanceringsmöjligheter och detta måste Umeå Kommun arbeta hårt med för att lönefaktorn 
skall glömmas bort. 

En orsak som respondenterna anger som en stor anledning till att arbeta hos Umeå Kommun 
är tryggheten som det innebär. Det kan vara en nackdel när generation Y ska lockas till att 
arbeta inom kommunen då de enligt forskning inte söker trygghet hos sin arbetsgivare utan 
mer utvecklingsmöjligheter. Dock så får vi fram i vår undersökning att de som tillhör 
generation Y har trygghet som en större faktor att arbeta på kommunen än flera av de övriga 
åldersgrupperna. Vi tror att detta beror på att Umeå Kommun inte erbjuder många 
utvecklingsmöjligheter och därför blir detta inte heller en faktor till att arbeta hos kommunen. 
Vi anser dock att Umeå Kommun måste börja skapa dessa möjligheter för att i framtiden 
lyckas behålla kompetens. Självklart är det tryggt att arbeta hos kommunen men vi tror att när 
                                                             
158 Kaliprasad, M., (2006) “The Human Factor I: Attracting, Retaining and Motivating Capable People”, Cost 
Engineering, Vol. 48, No. 6  
159 Haesli, A. & Boxall, P., (2005) “When knowledge management meets HR strategy: an exploration of 
personalization-retention and codification-recruitment configurations”, International Journal of Human 
Resource Management, Vol. 16, Issue 11 pp 1955-1975  
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medarbetarna får ett erbjudande utifrån där de utvecklingsmöjligheterna finns kommer de 
även att lämna kommunen. För att detta inte skall vara fallet så måste de börja på allvar 
utveckla sina interna rekryteringsmetoder och även framhålla att det finns möjlighet att 
utvecklas och utbildas inom Umeå Kommun. 

8.1.2 INTERNREKRYTERING 
Umeå Kommun har en policy om att använda internrekrytering i så stor utsträckning som 
möjligt, dock är detta något som inte har kommit fram till medarbetarna då mindre än 45 
procent av respondenterna anser att kommunen arbetar aktivt med internrekrytering. De 
övriga svaren var till största del att de inte visste om kommunen arbetade aktivt med detta. 
Totalt sett var det fler respondenter som ansåg att Umeå Kommun inte arbetade aktivt med 
internrekrytering eller att de inte visste. Vi anser att detta är ett stort problem för Umeå 
Kommun att den största andelen av respondenterna anser att kommunen inte arbetar aktivt 
med internrekrytering. Vi har även tidigare redovisat att ett av kommunalfullmäktiges mål i 
Umeå är att rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare och därför borde detta 
vara förmedlat till alla som arbetar hos kommunen. Dock ser vi att medarbetarna inte 
uppfattar denna ansträngning och detta är enligt oss ett problem Umeå Kommun måste ta tag i 
direkt. De måste förmedla ut detta till alla som arbetar hos kommunen för att inte riskera att 
tappa kompetens. Det är dock väldigt viktigt, enligt teorierna, att detta mål inte enbart finns i 
teorin utan att det även märks i praktiken. 

När vi frågade om respondenterna ansåg att de fick stöd från sin chef om de skulle söka en ny 
befattning inom Umeå Kommun svarade 45 procent att de inte visste, det kan betyda att de 
aldrig har sökt en tjänst internt och då är det ett stort problem för Umeå Kommun. Vi anser att 
de måste arbeta mer med att få ut till sina medarbetare vilka positioner de har möjlighet att 
söka till. Resultatet av undersökningen visade även att respondenterna inte anser att de har 
bättre erfarenheter av medarbetare som rekryterats internt än de som externt rekryterats. Det 
vi tror att detta beror på är att Umeå Kommun inte lyckats förmedla vilka medarbetare som 
har kommit från andra delar av kommunen och de som kommit utifrån. Kombinationen av att 
respondenterna inte vet om de har stöd av sina chefer under sökandet av nya befattningar och 
det faktum att de inte har bättre erfarenheter av internt anställda medarbetare leder till att vi 
anser att Umeå Kommun har ett stort problem. De måste först och främst förmedla att de 
uppmuntrar medarbetarna att söka nya och även högre befattningar och sen även bli bättre på 
att förmedla vilka tjänster som medarbetarna kan söka. Vi kan förstå att vissa organisationer 
vill ha in nya idéer och nytt tänkande i sin organisation men om organisationen säger att de 
skall söka kompetens inifrån organisationen måste de även visa detta. Umeå Kommun säger 
att de skall göra detta och då måste detta vara en sanning och alla medarbetare måste känna av 
detta och känna stöd från sina chefer. Lyckas de inte förmedla detta tror vi även att de 
kommer att förlora kompetens till privata organisationer som kan utlova dessa möjligheter.  

Respondenterna svarade även i enkäten att de inte hade bättre erfarenheter av 
internrekryterade chefer än externt rekryterade. Frågan vi ställer oss här är, precis som på 
frågan om internrekryterade medarbetare, vad detta beror på och om det handlar om att 
medarbetarna hos Umeå Kommun besvarade enkäten på detta vis på grund av att de likställer 
dessa två rekryteringsmetoder. Vi tror inte att svaren berodde på att respondenterna anser att 
externt rekryterade chefer är bättre utan att vi tror att handlar om att Umeå Kommun inte har 
varit tillräckligt tydliga med vilka positioner som tillsatts internt och externt. Vi anser att 
kommunen måste förmedla ut till alla inom kommunen vilka som rekryterats internt för att 
skapa ett klimat där alla medarbetare känner att de har möjlighet att avancera. Det borde, 
enligt oss, vara en självklarhet att uppmärksamma vilka poster som blivit internt tillsatta och 
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vilka som ej blivit det. Vi får känslan av att medarbetarna inte vet om sin chef eller en nära 
medarbetare internrekryterats eller ej och därför resulterade undersökningen i det den gjorde. 
Vi menar att detta är ett problem och Umeå Kommun har en lång väg att gå innan de kan vara 
framgångsrika i att behålla kompetens.  

80 procent av respondenterna har, enligt vår studie, positiva erfarenheter av eget 
initiativtagande och som de presenterade teorierna belyst är det viktigt för organisationer att 
ge sina medarbetare möjlighet att ta egna initiativ. Detta skall inte enbart vara att 
medarbetarna får uppgifter av sina chefer och sen får lösa dem enligt eget huvud, utan 
teorierna klarlägger att varje arbetsplats och företagsledning måste skapa ett klimat där eget 
initiativtagande främjas. Resultatet visar att de flesta har erfarenheter från detta som är 
positiva, men detta resultat visar inte om respondenterna upplever att eget initiativtagande 
uppmuntras hos Umeå Kommun.  

8.1.3 MOTIVATION 
För att undersöka om medarbetarna inom Umeå Kommun anser att de uppmuntras till att ta 
egna initiativ eller ej kan vi analysera resultatet på frågan om de anser att de är delaktiga och 
har inflytande i kommunens verksamhet. På denna fråga svarade en stor andel att de ansåg att 
de kände sig delaktiga och hade inflytande, dock var det över 20 procent som svarade att de 
inte kände sig delaktiga eller hade inflytande. Vi tolkar detta som att det är en stor andel av 
respondenterna som anser att Umeå Kommun inte skapat ett klimat där eget initiativtagande 
främjas. Vi anser att detta är ett problem för kommunen och de måste på allvar börja arbeta 
med att skapa detta klimat, speciellt viktigt blir det när generation Y kommer ut på 
arbetsmarknaden eftersom de söker ansvar, inflytande och delaktighet160. 

Undersökningen visade även att en stor andel av respondenterna önskade att deras chef 
värdesatte deras insatser mer än vad de gör idag. Vi tror att detta beror på och kan förklara 
varför många respondenter svarade att de inte känner att de har inflytande och är delaktiga i 
Umeå Kommuns verksamhet. Vi anser att en chef kan visa att han/hon värdesätter sina 
medarbetare genom att uppmuntra och erkänna lyckade prestationer och på det viset tror vi 
även att medarbetarna känner sig mer delaktiga och känner att de har större inflytande. Vi 
anser dock även att misslyckade prestationer skall föras upp till ytan och på så sätt kan alla 
lära av misstagen och i framtiden göra ett bättre arbete.  

Den sista frågan som vi hade med i enkäten var hur respondenterna tycker det är att jobba hos 
Umeå Kommun och enligt teorierna om företagskultur är det möjligt att efter analys av svaren 
vi fick urskilja om organisationen har en bra eller dålig företagskultur.161 När vi studerade de 
svar som vi fick på den frågan, som var en öppen avslutande fråga, är de som arbetar hos 
Umeå Kommun överlag nöjda med kommunen som arbetsgivare. Detta kan tolkas som att 
kommunen har en bra företagskultur. Dock tror vi att företagskulturen borde förmedlas mer ut 
i kommunen så att alla medarbetare vet vilka visioner och mål kommunen strävar efter. På 
detta vis blir det även lättare för alla att se hur de påverkar hur det går för kommunen. Det är 
omöjligt för oss att presentera exakt data på denna fråga då det är en öppen fråga, men det 
kändes inte möjligt att ställa en sådan fråga utan att ge respondenterna möjlighet att skriva 
fritt.  

8.1.4 SAMMANFATTNING 

                                                             
160 NAS Insight, “Generation Y: The millenials, ready or not, here they come” 
161 Se Bilaga 3: Enkätsvar 
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För att få en stark företagskultur är det viktigt att medarbetarna som arbetar där känner att de 
har möjlighet till internrekrytering och internutbildning, detta för att de ska stanna längre hos 
arbetsgivaren och på så sätt främja att en företagskultur byggs upp. När vi ser i empirin att 
medeltalet på antal år som respondenterna arbetat hos Umeå Kommun är 16 år anser vi att 
detta borde bero på att Umeå Kommun har en stark företagskultur där du som medarbetare 
känner att du får möjlighet till utveckling och därför stannar länge. Dock kan detta resultat 
tolkas som att de som arbetat hos kommunen länge även har andra preferenser och kanske inte 
söker utveckling utan trygghet. Frågan vi ställer oss är dock om dessa möjligheter som finns 
hos Umeå Kommun är tillräckliga för att i framtiden locka och behålla den nya generationen. 
Kommunen har möjligtvis en stark företagskultur, men vi anser att detta är ett viktigt ämne att 
arbeta med för alla organisationer och det måste alltid arbetas med att förmedla denna kultur 
ut i organisationen. 

Motivationsteorierna som vi presenterade tidigare i uppsatsen säger att bland det viktigaste för 
företagsledningen är att få sina medarbetare att vara motiverade till att arbeta hårt och prestera 
bra, men för att göra detta måste den anställde känna att dennes arbete uppskattas och 
värdesätts av sin chef annars finns risken att motivationen försvinner och de anställda börjar 
söka en ny arbetsgivare. Detta sammanhang mellan motivation och viljan att stanna kvar på 
arbetsplasten ser vi väldigt tydligt i vår undersökning, mer än 40 procent av dem som inte 
kände att deras insats värdesattes av sin chef sökte aktivt jobb, detta motsatt till bara 5 procent 
som kände att deras insats värdesattes av deras chef. Detta tolkas som att Umeå Kommun inte 
har lyckats att optimalt motivera sina medarbetare när så många söker nytt arbete.  

I denna studie har motivation inte framhållits i enkäten då vi, som tidigare påpekat, ansett att 
alla de ställda frågorna har en underliggande mening av motivation. Alla områden vi 
presenterat handlar i grund och botten om hur en organisation kan motivera sina medarbetare 
till att göra ett bra arbete men också till att stanna kvar i organisationen. Då vi anser detta vara 
sant blir det även av yttersta vikt för Umeå Kommun att undersöka vad som motiverar deras 
medarbetare. Vi har i teorin presenterar vikten av att varje företagsledning måste undersöka 
vad som motiverar varje enskild individ och inte vad ledningen tror motiverar dem. Vi har 
även framhållit i studien att internrekrytering ses som en motivationsfaktor och vi menar att 
alla de valda teorierna kan tolkas som att motivation är en bakomliggande faktor. Vi menar 
alltså att om en organisation kan skapa en företagskultur som förmedlas ut i organisationen 
och att den är sund kan även detta vara en motiverande faktor till att stanna i organisationen. 
På grund av detta blir det ytterst viktigt för Umeå Kommun att arbeta med de teorier vi 
presenterat och att börja arbeta på allvar med internrekrytering och utbildning av medarbetare 
för att inte inom en snar framtid stå utan komplett arbetsstyrka.  

Vi har utifrån denna studie skapat oss en bild av Umeå Kommuns arbete med att motivera 
medarbetarna genom exempelvis frågan om respondenterna anser att kommunen arbetar 
aktivt med internrekrytering. Vi har tidigare i uppsatsen påpekat att internrekrytering ses som 
en motivationsfaktor och att en organisation som lyckas förmedla detta och att de arbetar med 
att möjliggöra utveckling av medarbetarna skapar motiverade medarbetare. Genom att 
sammankoppla de presenterade teorierna kan vi tolka om medarbetarna motiveras av 
kommunen. Vi menar att alla de teorier som ligger till grund för studien kan, om de används 
på rätt sätt, skapa motiverade medarbetare. Undersökningen har visat att Umeå Kommun har 
en hel del att arbeta med för att inneha en motiverad arbetsstyrka och det kommer i framtiden 
bli allt viktigare att arbeta med detta då den nya generationen kommer ut på arbetsmarknaden. 
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8.2 ANALYS AV GENERATION Y 
När vi i teoridelen listade några karakteristiska drag hos generation Y, de som är födda mellan 
1977-1994, så var de främsta dragen att de ville ha utmanande uppgifter och möjlighet till 
utveckling av sin arbetsgivare och att det inte var trogna mot sin arbetsgivare utan ofta sökte 
ny arbetsgivare för att personligen utvecklas. På grund av detta anser vi att varje arbetsplats 
måste arbeta med att skapa ett förhållande mellan arbetsgivare och medarbetare där lojalitet 
lönar sig för att lyckas locka och behålla den kompetens generation Y besitter. Vi tror att ett 
framgångsrikt sätt att arbeta med detta är att skapa en kultur där alla medarbetare känner sig 
delaktiga och att arbeta med internrekrytering och interna utbildningar.  

När vi tittar i empirin från vår undersökning ser vi att det just är generation Y som är den 
åldersgrupp där störst andel respondenter söker aktivt arbete och skulle kunna tänka sig att 
flytta till ett annat EU-land för att arbeta. När vi studerar vilka faktorer som är avgörande för 
valet av Umeå Kommun som arbetsgivare ser vi inga större skillnader mellan generation Y 
och andra åldersgrupper. Det ända som sticker ut lite är just det att generation Y, som 
teorierna säger, inte arbetar för pengar utan vill ha ut annat av sin arbetsgivare162. 

När vi jämför svaren från frågan om vilka faktorer som skulle kunna få respondenterna att 
söka en ny arbetsgivare och åldersgrupp ser vi många av de typiska dragen för generation Y. 
De söker en arbetsgivare där de får möjlighet att utvecklas och söker inte en ny arbetsgivare 
för att höja sin lön. Dock så visar vårt resultat att generation Y har större tendens än de andra 
åldersgrupperna till att byta arbetsgivare för att få ökad trygghet, detta säger emot de teorierna 
som vi presenterade om generation Y. Vi anser att detta resultat var oväntat och frågar oss 
därför hur generation Y just på denna punkt inte följer de teorier vi presenterat. Dock visar 
resultatet på denna fråga att det inte är trygghet som är den största avgörande faktorn. Enligt 
oss är ett svar på detta att de som tillhör generation Y och som söker arbete hos Umeå 
Kommun inte gör det då de erbjuder stora möjligheter till utveckling och avancemang utan 
det kommunen kan erbjuda är trygghet. Detta visar även resultatet på frågan om vilka faktorer 
som bidrar till att du arbetar hos Umeå Kommun då de största faktorerna för generation Y är 
trygghet och utmanande arbetsuppgifter. Den största faktorn för generation Y till att byta 
arbetsplats är, enligt resultatet, dock utvecklingsmöjligheter.  

Studien visade även att generation Y har en större vilja att nå en högre position inom Umeå 
Kommun än de andra åldersgrupperna, detta resultat skulle kunna bero på att de inte har varit 
anställda så länge hos kommunen så de har haft möjligheten att avancera till den positionen de 
önskar. Det kan även ses på ett negativt sätt, att de inte har blivit bekväma och accepterat 
deras situation än som de äldre har gjort. Vi tror att det kan vara så att de äldre 
åldersgrupperna har accepterat att Umeå Kommun inte är en arbetsplats där det är vanligt att 
medarbetarna får möjlighet till avancemang, men att generation Y inte ännu blivit varse om 
att detta är ett faktum. Skulle detta stämma så menar vi att det är dåliga 
utvecklingsmöjligheter som medarbetarna hos kommunen möter och detta borde Umeå 
Kommun försöka förebygga fort. Dock kan även resultatet tolkas på det vis att de äldre 
generationerna har lyckats uppnå den önskade positionen redan och därför inte önskar att 
avancera högre. Dessutom kan det tänkas att generation Y har en större vilja att avancera just 
på grund av att de är yngre och att de äldre inte längre känner ett behov av att nå en högre 
befattning. Vi anser dock att alla som önskar att nå en högre befattning hos Umeå Kommun 
skall känna stöd från sin arbetsgivare för detta.  

                                                             
162 NAS Insight, “Generation Y: The millenials, ready or not, here they come” 
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Vi tror att en orsak till att det inte arbetar så många ur generation Y hos Umeå Kommun är på 
grund av att de är dåliga på att ge utvecklingsmöjligheter och interna utbildningar till sina 
medarbetare. Kanske saknar kommunen det som lockar denna generation och då har de ett 
stort problem eftersom de kommer vara beroende av denna generation snart då de kommer att 
möta ett stort rekryteringsbehov. Vi påpekade tidigare att de ur generation Y som arbetar hos 
Umeå Kommun gör det på grund av att det är ett tryggt arbete och en säker tjänst. En 
kombination av detta och det faktum att undersökningen inte innehöll en stor andel av 
medarbetare från generation Y kan, enligt oss, tolkas som att kommunen inte är en bra 
arbetsgivare att uppfylla generation Y´s önskemål. Är detta sanningen så måste de, som vi 
tidigare redovisat, fort ändra sina rekryteringsmetoder och skapa möjligheter för medarbetarna 
hos kommunen, annars kan de stå utan arbetsstyrka om några år. Dock kan vi även tolka 
orsaken till att undersökningen inte innehöll en stor andel av generation Y som att denna 
generation fortfarande är ung och inte än nått ut till arbetslivet. Oavsett tolkning anser vi att 
Umeå Kommun måste bli bättre på att skapa möjligheter för sina medarbetare för när alla i 
generation Y är ute på arbetsmarknaden kommer konkurrensen om deras kompetens hårdna 
och endast de organisationer med mest möjligheter kommer bli framgångsrika. 

Alla teorier om generation Y´s karaktäristiska drag kanske grundar sig i att det är denna 
generation som är unga just nu och därför har de möjlighet att inneha ett detta 
mobilitetsmönster. Vi tror att det möjligtvis kan vara så att när denna generation blir äldre så 
kommer de värdera andra faktorer och inte vara missnöjda med trygghet och att arbeta på en 
arbetsplats länge. När generation Y växer upp och bildar familj kommer dessa karaktäristiska 
drag inte längre vara desamma, enligt oss. Vi menar att det är lätt att bilda sig denna 
uppfattning om denna generation då de fortfarande är unga och har alla möjligheter i världen 
att röra sig fritt på arbetsmarknaden och i livet. När de dock blir äldre kommer andra faktorer 
värdesättas och därför tycker vi att det är fel att anta att dessa drag kommer stå sig under hela 
denna generations livstid. 

En organisation och i detta fall Umeå Kommun kanske aldrig kan stoppa generation Y´s 
mobilitet på arbetsmarknaden helt. Detta oavsett hur mycket de arbetar med att skapa 
möjligheter för att utvecklas och utbilda sig. Dock tror vi att de organisationer som ändå 
skapar dessa möjligheter och arbetar aktivt med detta kommer vara de som lyckas begränsa 
generation Y´s mobilitet på arbetsmarknaden kommer vara de som når störst framgång. 
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9. SLUTSATSER 

Vi som författare avser i detta kapitel att framföra de slutsatser vi kommit fram till efter 
studiens genomförande. Vi kommer först att presentera slutsatserna kortfattat för att sedan 
svara på vår problemformulering. Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning. 

Efter att vi har analyserat resultatet av undersökningen har vi kommit fram till följande 
slutsatser: 

- Vår undersökning visade att det är viktigt att Umeå Kommun erbjuder utbildning och 
internrekrytering för sina medarbetare för att motivera dem att stanna kvar, 

- Cheferna inom Umeå Kommun måste visa uppskattning till sina medarbetare och 
främja delaktighet i arbetet enligt undersökningen, 

- För att lyckas locka till sig medarbetare från generation Y måste Umeå Kommun, 
enligt undersökningen, gå från att vara en trygg arbetsgivare till att vara en 
arbetsgivare där medarbetaren får möjligheter till att utvecklas. 

Vi anser att vi uppfyllt syftet med studien, dvs. att undersöka om Umeå Kommun kan 
bibehålla kompetens genom att utveckla en god internrekryteringspolicy. Studien visar tydligt 
att kommunen skulle vara mer framgångsrika i att behålla kompetens om de erbjöd sina 
medarbetare möjligheter till internutbildning och chansen att avancera.  

Delsyftet med uppsatsen var att undersöka huruvida ett aktivt arbete med en policy om 
internrekrytering kan begränsa den gränsöverskridande generationens, den så kallade 
generation Y´s, mobilitet på arbetsmarknaden. Vi anser att ett aktivt arbete med denna policy 
har visat sig möjliggöra en begränsning av generation Y´s mobilitet på arbetsmarknaden.  

Vår problemformulering i denna uppsats var: ”Vilka möjligheter har en 
internrekryteringspolicy för organisationens potential att bibehålla kompetens med avseende 
på medarbetarnas uppfattning om sina möjligheter till personlig utveckling och 
avancemang?” 

Efter att ha genomfört denna undersökning anser vi att organisationer har en stor möjlighet att 
bibehålla kompetenta medarbetare genom ett aktivt arbete med en internrekryteringspolicy.  

9.1 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
Förslag till vidare forskning vore att studera mer ingående vad medarbetarna inom Umeå 
Kommun och Sveriges övriga kommuner vill ha för förändringar för att stanna och undersöka 
vad som skulle få unga människor att börja arbeta inom en kommun. Vi har tagit upp 
problemet till ytan men någon annan måste undersöka mer ingående vad som kan göras för att 
lösa problemet. Kommunerna måste uppmärksamma att det föreligger ett problem och att om 
de inte gör något åt det snart så kommer de stå utan medarbetare när de äldre åldersgrupperna 
går i pension. De måste på något sätt belysa vikten av att arbeta hos en kommun och förstå att 
det är ett värdefullt arbete. Om detta inte sker så kanske vi inte kommer ha några kommuner i 
framtiden och frågan är om vi vill att utvecklingen skall leda dit. 
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10. STUDIENS SANNINGSKRITERIER 

I detta kapitel avser vi att presentera studiens sanningskriterier. Först presenteras 
undersökningens reliabilitet och därefter studiens replikerbarhet. Kapitlet avslutas med den 
validitet studien besitter. 

När en kvantitativ och kvalitativ forskning genomförts är det viktigt att undersöka studien 
sanningskriterier och för en kvantitativ forskning är det viktigt att undersöka studiens 
reliabilitet, dvs. tillförlitlighet och studiens validitet är av yttersta vikt. Det är även intressant 
för en kvantitativ forskare att undersöka studiens replikerbarhet. På grund av detta vill vi här 
nedan framföra vår studies sanningskriterier. 

10.1 RELIABILITET 
En studies reliabilitet behandlar huruvida resultatet av undersökningen skulle bli desamma om 
studien skulle genomföras på nytt eller om resultatet enbart var slumpmässigt.163 Vi anser att 
vår studies reliabilitet är god, dvs. vi tror att resultaten skulle bli desamma om vi genomförde 
studien på nytt. Reliabiliteten berör hur tillförlitlig studien är och vi anser att vår studie är 
relativt tillförlitlig då vår undersökning innehöll ett slumpmässigt urval av Umeå Kommuns 
medarbetare. Vi tror att vi skulle uppnå samma resultat om studien genomfördes igen med 
samma urval och med samma teorier som grund.  

10.2 REPLIKATION 
Studiens replikerbarhet behandlar om studien kan genomföras av en annan forskare, dvs. om 
undersökningen går att upprepa. För att detta skall vara möjligt krävs att vi som forskare väl 
förklarat hur vi gått tillväga för att utföra undersökningen och att det skall vara lätt för en 
annan forskare att utföra samma studie.164 Vi anser att vi i de praktiska utgångspunkterna för 
uppsatsen väl förklarat det tillvägagångssätt vi utnyttjat i studien och därför blir 
replikerbarheten hög. Vi har förklarat hur vi gjort vårt urval och vi har förklarat vilket register 
vi använt för att genomföra undersökningen. Till följd av detta skall det inte vara några 
problem för en annan forskare att replikera vår undersökning.  

10.3 VALIDITET 
En studies validitet sägs ofta vara det viktigaste att bedöma. Validiteten behandlar hur väl 
våra slutsatser kan kopplas ihop med den genomförda undersökningen. Bedömningen 
genomförs vanligast genom att undersöka den externa och den interna validiteten. Den 
externa validiteten berör hur våra resultat kan generaliseras över alla Sveriges kommuner eller 
ej.165 Vi anser att våra resultat troligtvis inte är generaliserbara över alla Sveriges kommuner 
då alla kommuner ser väldigt olika ut. Dock anser vi att vi har ett representativt urval och 
därför kan vi generalisera resultatet i Umeå Kommun. Men till följd av att kommunerna ser 
relativt olika ut är det svårt för oss att generalisera över alla. Vi kan dock säga att resultatet 

                                                             
163 Bryman, A. & Bell, E. (2005), s. 48 
164 Ibid., s. 48 
165 Ibid., s. 49 
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borde intressera alla kommuner då vi tror att alla kommuner måste arbeta med frågor om 
medarbetarnas utvecklings- och avanceringsmöjligheter i olika utsträckning. Alla kommuner 
kommer även att möta problem i att locka och behålla medarbetare från generation Y och 
därför anser vi att det resultat vår studie gav kan intressera inte enbart Umeå Kommun utan 
alla kommuner. Vi menar att vårt resultat kan användas som en vägledning för alla Sveriges 
kommuner i deras arbete med dessa frågor. 

En studies interna validitet behandlar, till skillnad från den externa validiteten, om vi kan lita 
på undersökningens kausala slutsatser. Detta är väldigt viktigt i en kvantitativ studie och 
innebär att de beroendeförhållande vi dragit slutsatser kring skall vara sanna.166 Vi anser att 
den interna valdititeten är hög i vår undersökning då de samband vi hittat är väl motiverade. 
Dock har vi försökt tolka de underliggande meningarna i undersökningen, men vi anser inte 
detta bidra till mindre intern validitet. Undersökningen är väl grundad i de valda teorierna och 
enkäten är utformad på det viset att samband mellan olika variabler skall tydligt urskiljas. 

  

                                                             
166 Bryman, A. & Bell, E. (2005), s. 100 
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BILAGA 1: ENKÄTFRÅGOR 
1. Vilket kön har Du?  Kvinna 

  Man 

 

2. Hur gammal är Du? 15-24 

  25-34 

  35-44 

  45-54 

  55-64 

  Över 64 

 

3. Vilken är Din högst avklarade utbildning?   Grundskola 

     Gymnasiet 

     Eftergymnasial utbildning 

 

4. Vad har Du för position (yrkesroll) i företaget? 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Hur länge har Du jobbat inom Umeå kommun? ____________år 

 

6. Hur länge har Du haft din nuvarande befattning? ____________år 

 

7. Hur många olika befattningar har Du haft inom Umeå kommun? 

     1 

     2 

     3 
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     4 

     5 eller fler 

 

8. Trivs Du på din arbetsplats?   Ja 

     Nej 

 

9. Trivs Du med dina arbetskamrater?   Ja 

     Nej 

 

10. Vad är Din uppfattning om din chef?   Bra 

     Dåligt 

     Vet inte 

 

11. Får Du möjligheter till internutbildning?  Ja 

     Nej 

     Vill inte 

 

12. Söker Du aktivt nytt jobb just nu?   Ja 

     Nej 

 

13. Om ja, söker Du jobb hos kommunen?  Ja 

     Nej 

 

14. Om nej, Varför söker Du jobb hos en annan arbetsgivare?  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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15. Vilka är de största faktorerna till att Du jobbar hos Umeå Kommun? 

    Lön 

    Utvecklingsmöjligheter 

    Trygghet 

    Samhällsnytta 

    Trivsel/arbetskamrater 

    Utmanande arbetsuppgifter 

     

16. Vilka faktorer skulle få Dig att byta arbetsgivare?  

Lön 

    Utvecklingsmöjligheter 

    Trygghet 

    Samhällsnytta 

    Trivsel/arbetskamrater 

    Utmanande arbetsuppgifter 

 

17. Har Du en vilja om att nå en högre befattning inom Kommunen? 

    Ja 

    Nej 

 

18. Känner Du att din insats värdesätts från din chef? 

    Ja 

    Nej 

    Ja, men önskade mer 

    Vet inte 
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19. Om Du vill söka högre position inom kommunen känner du då stöd från din närmaste 
chef?    

    Ja 

    Nej 

    Vet inte 

 

20. Har Du bättre erfarenhet från chefer som har rekryterats internt än de som har kommit 
utifrån? 

    Ja 

    Nej 

    Ingen erfarenhet 

 

21. Har Du bättre erfarenhet från medarbetare som rekryterats internt än de som kommit 
utifrån? 

    Ja 

    Nej 

    Ingen erfarenhet 

 

22. Tycker Du att kommunen jobbar aktivt med internrekrytering? 

    Ja 

    Nej 

    Vet inte 

 

23. Om nej, vad skulle de kunna göra bättre?   

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 



”Vilka möjligheter har en internrekryteringspolicy för organisationens potential att bibehålla kompetens med 
avseende på medarbetarnas uppfattning om sina möjligheter till personlig utveckling och avancemang?” 

 

 
80 

24. Skulle Du kunna tänka dig att flytta till ett annat EU-land för att jobba? 

    Ja 

    Nej 

    Vet inte 

 

25. Känner Du dig delaktig och har inflytande i kommunens verksamhet? 

    Ja 

    Nej 

    Vet inte 

 

26. Har Du positiva erfarenheter från egna initiativ? 

    Ja 

    Nej 

    Vet inte 

 

27. Hur tycker Du det är att jobba för Umeå Kommun? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
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BILAGA 2: FÖLJEBREV 
Hej, 

Vi är två ekonomstudenter på Handelshögskolan vid Umeå Universitet som just nu skriver 
kandidatuppsats. Uppsatsen handlar om hur företag arbetar med internrekrytering för att 
behålla sina medarbetare och den kompetens de besitter. Detta är av stort intresse då det på 
dagens arbetsmarknad råder hård konkurrens om kompetens såväl som om marknadsandelar. 

Vi skulle nu behöva Er hjälp i skrivprocessen genom att vi skulle bli ytterst tacksamma om ni 
ville svara på en enkätundersökning. Enkäten är helt anonym och Era svar kommer att 
behandlas så att inget svar kan ledas tillbaka till Dig som respondent. Enkäten är uppbyggd av 
frågor kring ämnet rekrytering och svaren kommer som tidigare nämnts att behandlas 
anonymt.   

För att svara på enkäten, tryck på länken nedan. Enkätundersökningen är öppen fram till den 
12/5 (måndag), klockan 18:00. 

LÄNK: 

Vi hoppas Ni kan ta er tid att svara på enkätundersökningen och vi är ytterst tacksamma för 
Ert deltagande. 

Tack på förhand 

Gabriella Ahlvik Doverhem och Erik Båvner 
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BILAGA 3: ENKÄTSVAR 
1. Vilket kön har Du? 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Kvinna 254 69,8 69,8 69,8 

Man 110 30,2 30,2 100,0 

Total 364 100,0 100,0   

 

2.  Hur gammal är Du? 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 18-32 31 8,5 8,5 8,5 

33-45 119 32,7 32,7 41,2 

46-65 213 58,5 58,5 99,7 

66- 1 ,3 ,3 100,0 

Total 364 100,0 100,0   

 

3. Vilken är Din högst avklarade utbildning? 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Eftergymnasial utbildning 304 83,5 83,5 83,5 

Gymnasiet 44 12,1 12,1 95,6 

Högstadiet 16 4,4 4,4 100,0 

Total 364 100,0 100,0   

 

4. Vad har Du för position (yrkesroll) i företaget? 

Exempel: 

Bibliotekarie 

Områdeschef 

Kommunjurist 

Administratör 
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Brandmästare 

Tekniker 

Ekonom 

Öppen fråga, fullständiga svar erhålls vid förfrågan 

5. Hur länge har Du jobbat inom Umeå Kommun? 

 

Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper Lower Upper Lower Upper 

Hur många år har 
du jobbat inom 
Umeå kommun? 

26,697 363 ,000 15,996 14,82 17,17 

 

 N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Hur många år har 
du jobbat inom 
Umeå kommun? 

364 16,00 11,431 ,599 

 

6. Hur länge har Du haft din nuvarande befattning? 

 N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Hur många år har du haft 
din nuvarande befattning? 

361 7,89 7,224 ,380 

 

7. Hur många olika befattningar har Du haft inom Umeå kommun? 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 99 27,2 27,2 27,2 

2 104 28,6 28,6 55,8 

3 84 23,1 23,1 78,8 

4 34 9,3 9,3 88,2 

5 eller fler 43 11,8 11,8 100,0 

Total 364 100,0 100,0   
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8. Trivs Du på din arbetsplats? 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Ja 351 96,4 96,4 96,4 

Nej 13 3,6 3,6 100,0 

Total 364 100,0 100,0   

  

9. Trivs Du med dina arbetskamrater? 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Ja 356 97,8 97,8 97,8 

Nej 8 2,2 2,2 100,0 

Total 364 100,0 100,0   

10. Vad är Din uppfattning om din chef?  

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Bra 263 72,3 72,3 72,3 

Dåligt 23 6,3 6,3 78,6 

Varken bra eller dåligt 78 21,4 21,4 100,0 

Total 364 100,0 100,0   

 

11. Får Du möjlighet till internutbildning? 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Ja 340 93,4 93,4 93,4 

Nej 21 5,8 5,8 99,2 

Vill inte 3 ,8 ,8 100,0 

Total 364 100,0 100,0   

 

12. Söker Du aktivt nytt arbete just nu? 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Ja 46 12,6 12,6 12,6 
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Nej 318 87,4 87,4 100,0 

Total 364 100,0 100,0   

 

13. Om ja, söker Du arbete hos kommunen? 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0 321 88,2 88,2 88,2 

Ja 23 6,3 6,3 94,5 

Nej 20 5,5 5,5 100,0 

Total 364 100,0 100,0   

 

321 personer svarade att de inte aktivt sökte arbete just nu. 23 personer svarade att de aktivt 
sökte arbete och att de gjorde de hos Umeå Kommun, medan 20 personer sökte aktivt nytt 
arbete och då utanför Umeå Kommun. Detta innebär att hälften av de som aktivt söker nytt 
arbete gör det där Umeå Kommun inte är arbetsgivare. 

14. Om nej, Varför söker Du jobb hos en annan arbetsgivare?¨ 

Exempel: 

För att gå vidare i utveckling och karriär 

Min yrkesgrupp jobbar ofta i \'motvind\' och får inte alltid stöd från högre nivå (inte närmaste 
chefen). Vi erbjuds internutbildning, men det spelar ingen roll om den är relevant för yrket! 
Önskas mer relevant extern utbildning så finns sällan pengar.  

Vill fortsätta att utvecklas - inte acceptera stagnation! 

Större möjligheter att utvecklas 

Därför att det är väldigt lågt i tak, låga ambitioner, långa beslutsvägar och stor byråkrati här. I 
alla fall på min arbetsplats. 

Den här arbetsgivaren är mycket dålig.  De ledande positioner som jag känner till befolkas av 
tämligen medelmåttiga fantasilösa \"Orvarproppar\" som nog i de flesta fall är (mer eller 
mindre öppet) s-märkta! Dessutom, vilket inte är minst viktigt, är lönen usel. 

För att få drägliga arbetsförhållanden. 

Öppen fråga, fullständiga svar erhålls vid förfrågan 

15. Vilka är de största faktorerna till att Du jobbar hos Umeå Kommun? 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Lön 29 8,0 8,0 8,0 
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Utvecklingsmöjligheter 27 7,4 7,4 15,4 

Trygghet 87 23,9 24,0 39,4 

Samhällsnytta 22 6,0 6,1 45,5 

Trivsel/arbetskamrater 69 19,0 19,0 64,5 

Utmanande 
arbetsuppgifter 129 35,4 35,5 100,0 

Total 363 99,7 100,0   

Missing System 1 ,3     

Total 364 100,0     

 

16. Vilka faktorer skulle få Dig att byta arbetsgivare?  

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Lön 146 40,1 40,1 40,1 

Utvecklingsmöjligheter 85 23,4 23,4 63,5 

Trygghet 15 4,1 4,1 67,6 

Trivsel/arbetskamrater 31 8,5 8,5 76,1 

Samhällsnytta 3 ,8 ,8 76,9 

Utmanande 
arbetsuppgifter 

84 23,1 23,1 100,0 

Total 364 100,0 100,0   

 

17. Har Du en vilja om att nå en högre befattning inom Umeå Kommun? 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Ja 138 37,9 37,9 37,9 

Nej 226 62,1 62,1 100,0 

Total 364 100,0 100,0   

 

18. Känner Du att din insats värdesätts från din chef? 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Ja 204 56,0 56,0 56,0 

Nej 39 10,7 10,7 66,8 
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Ja, men önskade mer 109 29,9 29,9 96,7 

Vet inte 12 3,3 3,3 100,0 

Total 364 100,0 100,0   

  

19. Om Du vill söka högre position inom kommunen känner du då stöd från din närmaste chef? 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Ja 141 38,7 38,7 38,7 

Nej 37 10,2 10,2 48,9 

Vet ej 186 51,1 51,1 100,0 

Total 364 100,0 100,0   

    

20. Har Du bättre erfarenhet från chefer som har rekryterats internt än de som har 
kommit utifrån?  

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Ja 47 12,9 12,9 12,9 

Nej 140 38,5 38,5 51,4 

Vet inte 177 48,6 48,6 100,0 

Total 364 100,0 100,0   

 

21. Har Du bättre erfarenhet från medarbetare som rekryterats internt än de som 
kommit utifrån?  

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Ja 49 13,5 13,5 13,5 

Nej 194 53,3 53,3 66,8 

Vet inte 121 33,2 33,2 100,0 

Total 364 100,0 100,0   

 

22. Tycker Du att kommunen jobbar aktivt med internrekrytering?  

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Ja 159 43,7 43,7 43,7 
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Nej 89 24,5 24,5 68,1 

Vet inte 116 31,9 31,9 100,0 

Total 364 100,0 100,0   

 

23. Om nej, vad skulle de kunna göra bättre? 

Exempel: 

Annonsera om internrekrytering mer tydligt. Om man vill göra en \'drive\' måste den synas 
och det gör det inte i Umeå kommun. Måste nog själv vilja byta och att man som personal 
söker aktivit. Syns lediga jobb i en kampanj finns ju alltid en större chans att någon som inte 
tänkt söka, faktiskt söker = ökad bredd. 

Ha bättre koll på vilka utbildningar anställda i lägre befattningar har. Att man anser att det är 
en merit att man i samband med studier jobbat inom förvaltningarna. Skall ges förtur. Som jag 
uppfattar det nu, så tar man hällre hit någon söderifrån som jobbat tidigare, än att ta någon 
anställd som kämpat på och tagit examen. Hur skall ungdommarna kunna få yrkeserfarenhet i 
de yrken dom studerat till, om dom inte får någon anställning. 

Inte gallra bort medarbetare som är anställda i kommunen när de söker nya befattningar innan 
de haft en chans att komma på intervju eller liknande. 

Utveckla den personal som finns genom utbildning m m 

Ta till vara de resurser som finns och samarbeta över förvaltningsgränserna 

Prioritera internt sökande till tjänster som utannonseras, istället för externt sökande. 

Öppen fråga, fullständiga svar erhålls vid förfrågan 

24. Skulle Du kunna tänka dig att flytta till ett annat EU-land för att jobba? 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Ja 101 27,7 27,7 27,7 

Nej 228 62,6 62,6 90,4 

Vet inte 35 9,6 9,6 100,0 

Total 364 100,0 100,0   

 

25. Känner Du dig delaktig och har inflytande i Umeå Kommuns verksamhet? 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Ja 234 64,3 64,3 64,3 

Nej 97 26,6 26,6 90,9 
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Vet inte 33 9,1 9,1 100,0 

Total 364 100,0 100,0   

 

26. Har Du positiva erfarenheter från egna initiativ? 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Ja 290 79,7 79,7 79,7 

Nej 38 10,4 10,4 90,1 

Vet inte 36 9,9 9,9 100,0 

Total 364 100,0 100,0   

 

27. Hur tycker Du det är att jobba för Umeå Kommun? 

Exempel: 

Skapligt. 

Bra, stimulerande men för låga löner 

Det är OK. Har bra och trevliga yrkeskollegor, vi har roligt tillsammans och bra 
åldersspridning. Viss trygghet att ha en anställning. Dåliga utvecklingsmöjligheter, 
löneutvecklingen är inte så god, arbetsbelastning bara ökar och det är inget som vi får stöd 
från chefer. Omändring i organisationen har gjort att vår yrkesgrupp har blivit splittrad under 
flera chefer, vilket har gjort att det är ändå svårare att få gehör för önskemål - en liten grupp 
har blivit ändå mindre 

Som tidigare beskrivits. Realativt trygg arbetsplats, duktiga och trevliga arbetskamrater, mer 
stimulerande och omväxlande arbetsuppgifter än vad många tror (mer helhetssyn). Även stora 
möjligheter att påverka innehållet i sitt eget arbete, och därmed påverka processer mm i 
verksamheten. Negativa är att löner och löneutveckling generellt sätt inte motsvarar vad 
jämförbara grupper inom andra sektorer får. Ett pris man får betala för tryggheten, kanske. 
Upplever också att situationen för chefer i ledningsfunktioner, numera i högre grad liknar 
situationen för andra sektorers chefer. På gott och ont. En tydligare anpassning till ett mer 
\"marknadsmässigt\" tänkande. Inte bara vad kärnverksamheten utför för innevånare som är 
viktigt längre, utan även marknadsföringen av Umeå, att skapa en image av vad vi gör och vill 
göra. Lite annorlunda också att jobba i en politisk styrd organisation 

 

Öppen fråga, fullständiga svar erhålls vid förfrågan.  
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