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Varför lämnar högskolestudenter Jönköping? 

En kvalitativ studie om kompetensflykt från Jönköping  

 

Syftet med studien var att undersöka orsakerna till att nyutexaminerad kompetens flyttar från 

Jönköping utifrån högskolestudenters perspektiv. Studien syftade mer specifikt till att 

undersöka deltagande studenters värderingar, tankar och önskemål gällande hur företag i 

Jönköping arbetar för att attrahera nyutexaminerad kompetens, samt identifiering av tankar 

kring varför kompetensflykten från Jönköping ser ut som den gör. Studien genomfördes med 

kvalitativ forskningsansats i form av semistrukturerade intervjuer. Deltagare valdes ut genom 

att ett målinriktat urval applicerades och totalt deltog tio respondenter (N=10), alla studerande 

på Human Resources-programmet på Jönköping University och tillhörande generation Y. Det 

insamlade materialet analyserades genom tematisk analys vilket resulterade i tre övergripande 

teman. Resultatet av studien visade att det fanns en uppfattning bland högskolestudenter att 

det råder en brist på attraktiva arbetsgivare i Jönköping vilket för många var orsaken till 

framtida planer på att flytta därifrån, samt att arbetsgivares synlighet bland studenter på 

högskolan är bristfälligt. Bekvämlighet såsom nära till hemort och kontakter påverkade också 

val av framtida ort att arbeta i. I enlighet med tidigare forskning visade studiens resultat också 

att det råder en tydlig medvetenhet gällande arbetsrelaterade värderingar hos generation Y 

vilket påverkar synen på potentiella arbetsgivare. 
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Inledning 

Begreppet kompetensflykt beskriver den pågående migrationsströmmen av 

högutbildade personer från geografiska regioner, organisationer eller industrier (Wikipedia, 

2018). En påföljd av kompetensflykt är att regioner med färre resurser förlorar den 

kompetens som det finns ett behov av. På senare tid har kompetensflykt blivit ett alltmer 

uppmärksammat problem och har med jämna mellanrum diskuterats i den offentliga debatten 

(Erkers & Furuberg, 2019; Palm, 2018). Nya siffror visar att Sveriges nyutexaminerade 

högskolestudenter i första hand väljer att flytta till något av storstadslänen. Den urbana 

dragkraften är stark och de mindre orterna blir förlorare i slaget om kompetens, även de 

utbildningsorter dit många flyttar för att utbilda sig påverkas (Palm, 2018). Denna 

problematik är en av orsakerna till den rådande kompetensbristen i Sverige. Sedan 2015 har 

Sverige varit i en högkonjunktur vilket har inneburit god tillväxt för arbetsmarknaden och 

företag samt goda arbetsmöjligheter för arbetstagare. Nu har denna process avmattats, men 

utmaningarna med att attrahera och behålla kompetens kvarstår (Carlgren, 2020; 

ManpowerGroup, 2018). En positiv aspekt i samhällsutvecklingen är å andra sidan att allt fler 

idag väljer att vidareutbilda sig och många flyttar därför till orter där högskolor eller 

universitet finns. En rapport från Statistiska centralbyrån (2017) visade vilka lokala 

arbetsmarknader som i högst utsträckning behåller högskolestudenter som tagit examen från 

en minst treårig eftergymnasial utbildning. Resultatet av undersökningen visade att 

högskolestudenter från Jönköping i störst utsträckning flyttar ifrån staden efter avslutad 

utbildning, vilket placerar Jönköping i toppen av utbildningsorter som högskolestudenter 

lämnar efter examen. Denna problematik är allvarlig och många arbetsgivare i länet arbetar 

för att vända trenden. Jordbruksverket, Domstolsverket och Region Jönköpings Län gick i 

december 2019 ihop och startade kampanjen ”I Want You Back”, där de med hjälp av 90-

talets discodängor och färgglada neonbilder anspelar på nostalgi för att locka tillbaka 
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kompetens som en gång flyttat ifrån staden. Syftet med kampanjen är allvarligt – många 

branscher saknar nödvändig kompetens och det vill de ändra på. Genom samarbete mellan de 

tre arbetsgivarna vill de attrahera medarbetare och samtidigt marknadsföra att det även finns 

arbeten för familjemedlemmar och anhöriga inom olika branscher, med en förhoppning på att 

fler ska flytta tillbaka om de visar på fler arbetsmöjligheter. De vill attrahera brett, det vill 

säga inom många yrkesgrupper och generationer samt visa på att arbetsgivarna i Jönköping är 

många (Cederberg, 2020). 

Den senaste generationen att tillträda arbetsmarknaden är generation Y, individer 

födda mellan 1982 och 1999 (Twenge, Campbell, Hoffman, & Lance, 2010). Enligt en 

undersökning gjord av PriceWaterhouseCoopers [PwC] (2011) kommer generation Y att 

utgöra ungefär hälften av den globala arbetskraften år 2020. Av denna anledning är det i 

synnerhet viktigt för arbetsgivare i Jönköping, men även generellt, att lyckas attrahera och 

bibehålla arbetstagare från denna generation. Trots detta är kompetensbrist ett utbrett problem 

i Sverige och det kan konstateras att det i Jönköping är en konsekvens av kompetensflykten 

av högskolestudenter som studerat på Jönköping University. Det råder en avsaknad av studier 

som berör kompetensflykt från Jönköping, av den anledningen fokuserar därför denna studie 

på kompetensflykt från Jönköping utifrån högskolestudenters perspektiv.  

Forskningsbakgrund 

Kompetensflykt  

Kompetensflykt är ett rådande problem som innebär att talangfull arbetskraft lämnar 

mindre städer och söker sig till mer attraktiva organisationer på annan plats. Det är särskilt 

vanligt med kompetensflykt från utvecklingsländer till industriländer, men det existerar även 

inom länder och mellan orter. Kompetensflykt leder till att utvecklingsländers möjlighet att 

utvecklas minskar ytterligare (Gibson & McKenzie, 2011). Tidigare studier om 

kompetensflykt fann att det beror på att talangfulla och potentiella medarbetare lämnar staden 
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eller landet de är uppvuxna i eller har studerat i på grund av att organisationer i mer attraktiva 

städer kan erbjuda högre lön och mer attraktiva arbetsplatser. Flykten kan också vara till följd 

av att det inte finns några jobb åt den talangfulla medarbetaren i den aktuella staden men det 

kan även bero på en generell osäkerhet på arbetsmarknaden (Gibson & McKenzie, 2011; 

Kassaye, 2006). Då kompetensflykt sker påverkas den aktuella stadens eller landets ekonomi 

negativt, vilket kan leda till ekonomisk förlust för regionen. När detta sker bildas en ond 

spiral som försvårar möjligheterna för att skapa en attraktiv arbetsplats och region då det inte 

finns några pengar över till att arbeta med att attrahera ny arbetskraft. Detta leder till att 

regioner fortsätter vara oattraktiva och kompetensflykten fortsätter vara ett faktum. För att 

förhindra kompetensflykt bör organisationer, i de städer som arbetskraft ofta flyttar ifrån, 

investera i att locka tillbaka och behålla medarbetare genom förmåner och andra erbjudanden 

(Kassaye, 2006). Det bör även finnas generella riktlinjer kring hur problemet ska hanteras, 

bland annat policys kring hur arbete som främjar stabilitet och anställningsmöjligheter i de 

migrationsdrabbade regionerna, vilket i sin tur kan minska kompetensflykten (Lutz et al., 

2019). Förmåner som har visat sig attrahera talangfull arbetskraft har varit självständighet, 

tydliga värderingar och att skapa meningsfullhet på arbetsplatsen (Parment & Dyhre, 2009). 

Vidare har forskning visat att nyutexaminerade högskolestudenter som söker sig bort från 

regionen han eller hon ursprungligen kommer ifrån, eller har studerat i, är mer 

karriärorienterade än de studenter som stannar kvar. De är ofta mer engagerade och söker sig 

därför till mer attraktiva städer med bättre förutsättningar där de kan påbörja sin karriär 

(Brusch, Brusch, & Kozlowski, 2018). 

Kompetensflykten existerar i många länder och i Sverige är Jönköping den stad flest 

högskolestudenter flyttar ifrån när de har tagit examen (Statistiska centralbyrån, 2017). En 

viktig faktor för att motarbeta kompetensflykt är att arbetsgivare aktivt arbetar för att 

attrahera medarbetare. Ett sätt att framgångsrikt genomföra detta på är att skaffa sig kunskap 
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om vilka egenskaper och värderingar framtidens arbetskraft har, det vill säga vad generation 

Y värderar på en arbetsplats. Därefter bör kunskapen om detta användas i det strategiska 

arbetet med att attrahera och behålla kompetens (Mičík & Mičudová, 2018).  

Generation Y - den senaste arbetskraften 

 En generation definieras som en grupp individer som är födda under samma 

tidsepok och uppvuxna med att ha blivit exponerade för liknande sociala och historiska 

händelser som varit avgörande i utformningen av dessa personer (Tapescu & Iorgulescu, 

2016).  Vissa definitioner säger att generation Y är de som är födda efter 1980 fram till slutet 

av 90-talet, medan andra definitioner också inkluderar personer som är födda år 2000 i denna 

kategori (Kultalahti & Viitala, 2014). Gränserna är med andra ord lite flytande men enligt 

Twenge et al., (2010) innefattar generation Y de som är födda mellan år 1982 och 1999 och 

det är denna definition som kommer att användas i denna studie. I och med denna definition 

är generation Y den senaste generation som antingen har äntrat eller kommer att äntra 

arbetslivet. En stor andel av studenterna som påbörjade sina programstudier på Jönköping 

University hösten 2017 var då mellan 19–34 år gamla och tillhör därför generation Y 

(Universitets- och Högskolerådet, 2017).  

Generation Y har blivit lärda att vara självtänkande och kritiska till sin omgivning 

och de ifrågasätter därför oftare sin omgivning än vad tidigare generationer gjort. Tidigare 

generationer, baby boomers i synnerhet, som är födda mellan 1945-1964 (Twenge et al., 

2010), kännetecknas bland annat av deras höga arbetsmoral och lojalitet gentemot 

arbetsgivare. De är ofta inte lika kritiskt reflekterande över sin arbetssituation som generation 

Y är. Utvecklingen till där generation Y befinner sig idag började med generation X, personer 

födda mellan 1965–1981 (Twenge et al., 2010); de kännetecknas precis som baby boomers av 

vilja att arbeta hårt, men med något högre prioritering av balans mellan arbets- och privatliv, 

“work-life balance” (Tapescu & Iorgulescu, 2016). Generation Y kännetecknas även av att de 
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ofta strävar efter work-life balance, de är mer flexibla i sina karriärvägar än tidigare 

generationer. I kombination med att work-life balance och möjlighet till flexibla karriärvägar 

prioriteras av generation Y är ett antagande om dem att det finns brister gällande lojalitet. 

Forskning förklarar dock detta med att generation Y önskar ett tydligt syfte med sitt arbete i 

högre utsträckning än tidigare generationer. Generation Y är effektiva i sitt arbete, men söker 

en anledning till att de gör det de gör, vilket ofta kan misstas för lathet eller illojalitet (Myers 

& Sadaghiani, 2010). Fortsättningsvis uppskattar generation Y ett fritt och öppet 

kommunikationsklimat. Om detta inte uppfylls eller om arbetsförhållandena på annat sätt inte 

är tillfredsställande, finns det risk att dessa arbetstagare väljer att söka sig vidare. Av denna 

anledning är det extra viktigt att arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke, “employer branding”, 

och bra arbetsvillkor för att lyckas både med att attrahera men också att få dem att stanna 

(Mičík & Mičudová, 2018; Tysiac, 2017).  

 Employer branding  

För att kompetenta medarbetare och kommande arbetskraft ska attraheras av en 

organisation och för att kompetensflykten ska minskas, bör arbetsgivare arbeta för att vara en 

god förebild. För att vara en god förebild bör man som arbetsgivare vara transparent, synligt 

visa vad organisationen arbetar med och hur, samt bjuda in fler till organisationen genom 

praktik och sommarjobb. Genom att finnas på de plattformar som den kommande 

arbetskraften finns på skapas en medvetenhet kring organisationen, vilket leder till fler 

potentiella arbetstagare (Sveriges Kommuner och Landsting, 2015).  

Employer branding är en populär rekryteringsstrategi för att skapa medvetenhet om 

sin organisation och behålla medarbetare. Forskning visar att arbetssökande lägger märke till 

i vilken utsträckning arbetsgivare skapar en positiv bild av sig själva gentemot andra. Det är 

ett sätt att strategiskt arbeta för att bygga upp sitt varumärke för att bli en attraktiv 
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arbetsgivare. Fenomenet har blivit allt mer populärt under de senaste åren och används idag 

inom många organisationer (Komulainen, 2015; Thornbury & Brooks, 2010).  

En del i att utöva strategiskt employer branding-arbete är att ta fram en “Employee 

Value Proposition” (EVP). I denna beskrivs värdet som organisationen erbjuder sina 

anställda, grundat på kultur, ledarstil, nuvarande anställda och produkten/tjänsten som 

organisationen arbetar med. Syftet med EVP är att ge en sann bild av vad organisationen 

erbjuder sina anställda. Organisationens EVP används sedan i marknadsföringssyfte till 

målgruppen, det vill säga potentiella medarbetare. Detta är extern employer branding, som 

syftar till att attrahera nya anställda (Bell, 2005). Det är dock av stor vikt att den externa 

employer branding-strategin överensstämmer med vad som faktiskt erbjuds för anställda, för 

att inte bara framgångsrikt attrahera personal utan också för att lyckas behålla dem. Genom 

att lyckas hålla dessa löften kan arbetsgivaren skapa en personalstyrka som är dedikerad och 

hängiven till sitt jobb på arbetsplatsen (Backhaus & Tikoo, 2004). Även andra studier har 

visat att det är förmånligt för organisationer att arbeta med att attrahera fler genom sina redan 

anställda i form av rykten och att medarbetarna pratar om sin trivsel på arbetsplatsen. Detta 

kan göras genom att ge frihet under ansvar till sina anställda, vilket gör att de känner sig som 

en viktig del i organisationen och därför pratar gott om organisationen. Att lita på sina 

medarbetare och låta dem styra över sin tid kan ge dem bättre självkänsla och det speglar en 

trygghet som attraherar många (Maxwell & Knox, 2009; Näppä, Farshid & Foster, 2014). 

Något annat som visat sig påverka huruvida en organisation attraherar rätt medarbetare är den 

geografiska placeringen. I länder och städer som är under utveckling, både i Sverige men 

även utomlands, är kompetensflykten ett rådande problem medan de utvecklade länderna och 

städerna istället får kompetens från olika håll. De talangfulla och välutbildade arbetstagarna 

tenderar att bo i större, mer attraktiva och utvecklade städer med fler jobbmöjligheter. För att 

attrahera de talangfulla medarbetarna bör således organisationen vara placerad på eller i 
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närheten av dessa regioner (Gibson & McKenzie, 2011; Parment & Dyhre, 2009). En 

utmaning för dagens organisationer är att attrahera generation Y och på så vis behålla och 

attrahera kompetenta medarbetare samt förhindra att en kompetensflykt från regionen 

inträffar.  

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka orsakerna till att nyutexaminerad kompetens 

flyttar från Jönköping utifrån högskolestudenters perspektiv. Studien syftade mer specifikt till 

att undersöka deltagande studenters värderingar, tankar och önskemål gällande hur företag i 

Jönköping arbetar för att attrahera nyutexaminerad kompetens, samt identifiering av tankar 

kring varför kompetensflykten från Jönköping ser ut som den gör. Utifrån detta formades 

följande forskningsfrågor:  

• Varför väljer en del högskolestudenter studenter att lämna Jönköpings län efter 

examen? 

• Vad skulle kunna attrahera nyutexaminerade högskolestudenter tillräckligt för att få 

dem stanna och söka jobb i Jönköping? 

• Vad menar högskolestudenter att arbetsgivare i Jönköping behöver göra för att 

framstå som attraktiva för nästkommande generation av arbetskraft (i synnerhet 

generation Y)?   

Metod 

Följande avsnitt redogör för studiens konstruktion och genomförande. Nedan 

redogörs för metodval, urvalsmetod, administrering, forskningskvalitet, etiska 

hänsynstaganden samt analysmetod av data. 

Metodval 

I studien tillämpades en kvalitativ ansats i form av semistrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Anledningen till den valda kvalitativa forskningsansatsen har sin 
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utgångspunkt i att studien syftar till att undersöka tankar och upplevelser hos respondenterna, 

och enligt Langemar (2008) lämpar sig intervjuer bra då identifikation av dessa är målet. 

Intervjuerna genomfördes i semistrukturerad form för att ge möjligheten att ställa följdfrågor 

och få en djupare insyn i respondenternas svar samt för att rikta intervjun till det valda ämnet 

(Bryman, 2011). Semistrukturerade intervjuer ger också utrymme för intervjun att röra sig i 

olika riktningar vilket var önskvärt för att kunna fortsätta denna utifrån respondentens svar 

(Dalen, 2015). Med utgångspunkt i Dalen (2015) och Kruuse (1998) var därför en rad frågor 

förbestämda, men det fanns också utrymme för fördjupning och följdfrågor. I en 

semistrukturerad intervju behöver frågorna inte ställas i ursprungsordningen, utan detta kan 

anpassas utifrån hur konversationen under intervjun fortlöper (Bryman, 2011). 

Analysmetoden som senare användes för analys av insamlade data var tematisk analys med 

induktiv ansats. Detta för att möjliggöra identifikation och analys av mönster i redan 

insamlade data (Bryman, 2011; Langemar, 2008).  

Urval  

I studien användes ett målinriktat urval, med fokus på att deltagarna skulle vara 

lämpliga utifrån studiens forskningsfrågor och syfte. I ett målinriktat urval gör forskaren 

urvalet utifrån egen önskan för att de valda respondenterna ska passa till att ge svar på de 

frågor som ställs i linje med studiens syfte och forskningsfrågor (Bryman, 2011). Urvalet 

begränsades till högskolestudenter som studerade sista terminen på Human Resource (HR)-

programmet på Jönköping University, där alla som intervjuades tillhörde generation Y. 

Antalet studenter som urvalet då kunde göras ifrån var 56 högskolestudenter. Enligt Kvaale 

och Brinkmann (2014) är en riktlinje gällande antalet intervjuer i kvalitativa studier 15 +/- 10, 

men antalet kan skifta utifrån hur mycket tid och resurser som läggs på studien. Individer som 

uppfyllde ovan nämnda krav identifierades och utifrån dessa valdes slumpmässigt tolv 

studenter ut och kontaktades via e-mail. Två av dem som kontaktades tackade nej och 



 

   
 

9 

resterande tio önskade delta i undersökningen (se Tabell 1). Till följd av de två bortfallen 

deltog färre män än kvinnor i undersökningen samt färre respondenter som kom från 

Jönköping än de som flyttat hit. De som önskade delta i undersökningen ombads svara på 

mailet inom en viss tidsram och efter det planerades en tid för att genomföra intervjun. Mailet 

innehöll information om studiens syfte, information om genomförandeprocessen och att 

medverkan var frivillig samt anonym (se Bilaga 1).  

Tabell 1 

Information om respondenterna (N = 10) 

Respondent Födelseår Kön 

Planerar att stanna i 

Jönköping 

Kommer från 

Jönköping 

Respondent A 1993 Kvinna Ja Ja 

Respondent B 1995 Man  Nej Nej 

Respondent C 1996 Man  Nej Nej 

Respondent D 1995 Kvinna Nej Nej 

Respondent E 1995 Kvinna Nej Nej 

Respondent F 1995 Man Nej Nej 

Respondent G 1993 Kvinna Nej Nej 

Respondent H 1995 Kvinna Nej Ja 

Respondent I 1994 Kvinna Nej Nej 

Respondent J 1997 Kvinna Nej Ja 

 

Konstruktion av intervjuguide 

En semistrukturerad intervjuguide som bestod av 16 frågor exklusive eventuella 

följdfrågor konstruerades för användning vid datainsamling (se Bilaga 2). Tre frågor gällande 

bakgrundvetenskap om respondenten formulerades och tretton frågor skapades med 
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utgångspunkt i studiens syfte, frågeställningar och den vetenskapliga bakgrund som 

beskrivits ovan. Frågorna formulerades med ett vardagligt språk för att få fram så spontana 

och verklighetstrogna svar som möjligt enligt rekommendationer från Kvale & Brinkmann 

(2014). Intervjuguiden testades under två pilotintervjuer enligt inrådan från Dalen (2015). 

Efter pilotintervjuerna korrigerades två frågor och en togs bort för att säkerställa att frågorna 

täckte studiens syfte, att frågorna var enkla för respondenterna att förstå och att de ansågs 

relevanta. För att få en tydligare struktur i intervjuguiden ändrades även ordningen bland 

frågorna. Detta gjorde det lättare för både intervjuaren och respondenterna att bedriva ett så 

vardagligt samtal som möjligt under intervjuns gång. Intervjuguiden användes under samtliga 

intervjuer för att hålla sig till en grundstruktur som var lika för alla som medverkade i studien 

samt för att försäkra sig om att intervjuaren höll sig till de frågeställningar som avsågs 

undersökas (Bryman, 2011).  

Administrering 

Intervjuerna genomfördes i tysta lokaler på Jönköping University; en plats som 

ansågs lättillgänglig och bekväm för både respondent och intervjuare. Intervjun utfördes 

under dagtid och respondenten fick själv önska dag och tid i den utsträckning det var möjligt. 

Fem av intervjuerna skedde via länk då dessa respondenter önskat detta i och med rådande 

pandemi (Covid-19). För att få så sanningsenliga och verklighetstrogna svar som möjligt 

eftersträvades intervjuer så lika ett vardagligt samtal som möjligt. För att intervjupersonen 

skulle känna sig trygg och bekväm i situationen inleddes intervjun med en kort presentation 

av dem som höll i intervjun och av ämnet, samt de rättigheter intervjupersonen hade i och 

med sin medverkan. Därefter gick intervjun över till frågor om respondenten och efter det 

ställdes övergripande frågor kring ämnet samt individens upplevelser gällande 

kompetensflykt och vad han/hon ansågs värdera och bli attraherad av hos en organisation (se 

Bilaga 2). För att respondenten skulle lämna intervjun med en bra och bekväm känsla 
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avslutades den med mer övergripande frågor kring fenomenet kompetensflykt och generella 

tankar kring området (Dalen, 2015). Tidsåtgången för intervjuerna varierade mellan 30–45 

minuter för samtliga respondenter. Materialet spelades in och transkriberades så snart inpå 

intervjutillfället som det var möjligt för att få en så korrekt datainsamling som möjligt 

(Bryman, 2011). Efter varje intervju avsattes tid för de båda intervjuarna för att kunna 

diskutera och sammanfatta den nyss genomförda intervjun, för att skapa sig en övergripande 

bild av det som uppkommit under samtalets gång.  

Forskningskvalitet 

God forskningskvalitet eftersträvades under hela studieprocessen. Tillförlitlighet och 

de fyra underliggande delkriterierna trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet 

att styrka och konfirmera förhöll sig intervjuarna till under hela intervjuprocessen (Bryman, 

2011).  Kriterierna användes med utgångspunkt från Bryman (2011) på följande sätt. 

Trovärdighet grundas i att respondenternas svar har uppfattats på rätt sätt i studien samt att 

intervjuerna och forskningen har genomförts utefter de regler som finns att förhålla sig till. 

Detta eftersträvades genom en medvetenhet hos de två intervjuarna kring risken för 

subjektivitet och att det kan komma att påverka studien, därför låg fokus genomgående på att 

ha ett självkritiskt och objektivt förhållningssätt. All transkribering genomfördes tätt inpå 

intervjutillfället och materialet kontrollerades ytterligare genom upprepad genomlyssning av 

intervjuerna genomförd av båda intervjuarna. Det andra kriteriet, överförbarhet, var inte 

applicerbart i denna studie då resultatet inte går att generalisera, det går inte heller att sätta 

resultatet i en annan kontext på grund av storleken på studien. Pålitlighet, det tredje kriteriet, 

bedömer om tillförlitligheten är god. Detta kriterium inkluderar också studiens tillförlitlighet 

och det applicerades på denna studie genom en utförlig redogörelse för studiens 

genomförande. Det gick även att hitta överensstämmande teman i intervjusvaren från 

respondenterna vilket tyder på att tillförlitlighet finns. Möjlighet att styrka och konfirmera, 
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det fjärde kriteriet, som syftar till att hålla studien objektiv, har uppfyllts genom att inte 

inkludera forskarnas personliga åsikter. Alla slutsatser som tagits under studiens gång har 

varit utifrån forskning och det respondenterna sagt under sitt intervjutillfälle. Vidare har 

forskningskvalitet eftersträvats genom att under hela processen skapa en så sann bild av 

intervjusvaren som möjligt. Detta har gjorts genom att inte själva tolka svaren utan genom att 

ha tagit hänsyn till allt som sagts under intervjutillfället utan att ta bort eller lägga till 

information (Persson, 2006).  

 Enligt Langemar (2008) är lyhördhet och flexibilitet viktigt vid genomförande av 

kvalitativa forskningsintervjuer för att framgångsrikt kunna följa upp den information som 

respondenten delgav. Med utgångspunkt i detta lades stort fokus på att lyssna och försöka 

förstå respondenternas svar. Detta var också en bidragande orsak till att intervjuarna inte 

antecknade mer djupgående under intervjutillfället och istället spelade in intervjun, för att 

säkerställa fokus på respondenten. 

Etiska hänsynstaganden  

De etiska hänsynstaganden som vidtagits är de fyra huvudkrav Vetenskapsrådet 

(2002) råder forskare att ta hänsyn till under en forskningsprocess. De krav de menar att 

forskare bör beakta är informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet. I missivbrevet (se Bilaga 1) som skickades ut vid förfrågan om 

medverkan blev kandidaterna informerade om rätten att avbryta intervjun att medverkan var 

frivillig samt information kring undersökningens syfte. I och med detta har 

informationskravet påpekats för studiens respondenter. Samtyckeskravet har uppfyllts i 

samband med att respondenten ombads återkoppla till intervjuare om de ville medverka i 

undersökningen eller ej. För att upprätthålla respondenternas anonymitet namngavs de från 

respondent A-J. Den information som delgavs om respondenterna var året de är födda, för att 

säkerställa att de enligt definierat krav tillhör generation Y, kön, om de kommer från 
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Jönköping eller inte samt om de planerar att stanna i Jönköping eller inte (se Tabell 1). 

Ytterligare information utgavs ej då det inte var av intresse för studien, samt att mer 

information kan göra det lättare att relatera information till enskild respondent vilket bör 

undvikas. Således har konfidentialitetskravet uppfyllts. För att uppfylla nyttjandekravet gavs 

en tydlig beskrivning av att informationen från undersökningen enbart kommer att användas i 

studien och efter godkänt resultat på denna kommer materialet att raderas. Innan intervjun 

började blev kandidaterna även informerade om dessa punkter för att återigen poängtera de 

rättigheter de besitter under intervjuns gång samt hur informationen de lämnar ut kommer att 

hanteras. Detta gjordes för att uppfylla de samtliga fyra krav som nämnts ovan och upplysa 

varje respondent om de etiska hänsynstaganden som vidtagits under undersökningens gång.   

Analys  

Det insamlade materialet har transkriberats och senare analyserats utifrån en 

induktiv tematisk analys som har resulterat i tre övergripande teman kring orsaker till 

kompetensflykten från Jönköping (se Tabell 2).  Angreppssättet var av induktiv karaktär, då 

den tematiska analysmetoden syftade till att identifiera teman i redan insamlat dataresultat 

(Bryman, 2011). Anledningen till att en tematisk analys användes som analysmetod var för 

att den är lämplig att använda för att strukturera data som exempelvis samlats in genom 

semistrukturerade intervjuer, då den bidrar till att strukturera och definiera varierande svar. 

Analysmetoden tillät också förflyttning mellan olika steg i analysprocessen, vilket ansågs 

viktigt för genomförandet av ett väl genomarbetat resultat (Langemar, 2008). 

Respondenternas åsikter och tankar urskildes i det insamlade materialet genom den tematiska 

analysen. Med utgångspunkt från Clarke och Braun (2017), Robinson och Englander (2007) 

samt Langemar (2008) genomfördes den tematiska analysen i följande faser:  

Fas 1. Det första steget i analysen av insamlade data från de semistrukturerade 

intervjuerna var att transkribera materialet så snart som möjligt efter genomförda intervjuer. 
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Därefter lyssnades materialet igenom flertalet gånger för att kontrollera att det transkriberade 

materialet stämde överens med det respondenten sagt. Efter detta lästes det transkriberade 

materialet igenom upprepade gånger för att säkerställa att ingenting missades vid första 

genomläsningen, spontana reflektioner och tankar noterades fortlöpande som en del av det 

analytiska förhållningssättet.  

Fas 2. I fas 2 granskades det transkriberade materialet mer systematiskt och 

djupgående med målet att skapa koder. Detta gjordes genom att identifiera citat och 

nyckelord som ansågs relevanta för studiens syfte. Denna process genomfördes först enskilt 

och jämfördes därefter författarna emellan för att undvika övertolkning, undertolkning eller 

missförståelse av det transkriberade materialet. I denna fas uteslöts även transkriberat 

material som ansågs sakna relevans till studiens syfte. Jämförelsen av de enskilda analyserna 

ledde fram till en samstämmighet gällande datainsamlingsresultaten och hur de skulle tolkas. 

Fas 3. Processen fortsatte sedan med att ytterligare kategorisera respondenternas 

svar utifrån preliminära teman under övergripande begrepp med utgångspunkt i de nyckelord 

och citat som identifierats ifrån respondenternas svar i fas 2. Efter den preliminära 

kategoriseringen av data granskades detta gentemot det transkriberade materialet upprepade 

gånger för att kontrollera att ingen relevant data skulle förbises. 

Fas 4. I den fjärde fasen fastställdes en slutgiltig benämning på varje tema med 

förutsättningen att den speglade innehållet under varje huvudrubrik. Därefter sammanfattades 

materialet under varje tema och lämpliga underteman definierades för att upprätta en 

genomgående tydlig och enhetlig struktur. Materialet analyserades, åter igen, först enskilt och 

sedan gemensamt och i det skedet bestämdes också vilka citat som skulle användas för att 

ytterligare förstärka eller förtydliga analysen. Citaten har i största möjliga mån använts 

ordagrant men med viss justering för att göra de tydligare. Dessa justeringar har dock inte 

påverkat innebörden utan endast gjort citaten enklare att förstå.  
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Resultat 

Den tematiska analysen resulterade i tre övergripande teman med tillhörande 

underteman (se Tabell 2). Resultatet redovisas under respektive övergripande teman och 

underteman med citat som exemplifierar dem nedan 

Tabell 2 

Övergripande teman och underteman 

Övergripande teman  Underteman  

Studier och jobbmöjligheter i Jönköping  

Inställningar vid Jobbsökande Bekvämlighet 

 Bekräftelsebehov 

 Arbetsrelaterade värderingar hos generation Y 

 Värderingar hos arbetsgivare  

Rekryteringsstrategier  Företags involvering i högskolan 

 Sociala medier  

  

Studier och jobbmöjligheter i Jönköping 

Ett övergripande tema som framkommit i dataanalysen rör studie- och jobbrelaterade 

anledningar kring att högskolestudenter väljer att lämna eller stanna kvar i Jönköping.  

Anledningarna till att respondenterna valde att börja studera i Jönköping varierade. 

Tre av respondenterna kommer ursprungligen från Jönköping och valde därför att påbörja 

studierna där av bekvämlighet- och trygghetsskäl, då familj och vänner fanns där. Staden 

ansågs välbekant och trygg av dessa respondenter då lokalkännedomen är hög när man 

kommer från staden. Respondent A beskrev situationen enligt följande: “Dels för att jag är 

härifrån, så jag har ju familj och vänner här. […] så valde jag att plugga i Sverige och då var 

det ganska självklart att det blev Jönköping eftersom jag kommer därifrån”. För fyra av de 

respondenterna som ursprungligen inte kommer från Jönköping var den geografiska 
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placeringen av Jönköping University en orsak till att skolan valdes. Jönköping ligger “mitt i 

landet” med närhet till många andra städer, både mindre och större. Dessa respondenter 

nämnde även närhet till hemstaden som en bidragande anledning till valet. Respondent F 

uttryckte sig såhär: “En annan fördel är att det är nära hem till Göteborg om man vill iväg”. 

Utbildningens och skolans rykte visade sig också som en ytterligare bidragande orsak 

till valet, främst för de studenter som ursprungligen inte kom från Jönköping. HR-

programmets unika inriktningar, företagsekonomi och psykologi, nämndes också av 

majoriteten av respondenterna (6 av 10) som en av de främsta anledningarna till att de flyttat 

till Jönköping för att börja studera på Jönköping University. Respondent E beskrev sitt val 

såhär: “Det var främst för inriktningen mot ekonomi faktiskt. Jag sökte även till Halmstad, 

men de hade ju ett generellt personalprogram, inte så mycket inriktningar liksom, så det 

lockade mest att det fanns två olika inriktningar på programmet faktiskt”. 

Gällande tankar kring att stanna kvar i Jönköping eller inte var det tre av 

respondenterna som ansåg att det finns många attraktiva arbetsgivare i Jönköping, men att de 

av olika anledningar inte är lämpade för nyutexaminerade. Dessa respondenter upplevde att 

många av arbetsgivarna i Jönköping ofta kräver mer arbetslivserfarenhet än vad man har 

hunnit få som ung studerande. Denna uppfattning delades av flera respondenter. Situationen 

beskrevs av respondent E enligt följande: 

Det finns ju företag som är äldre här, alltså det är inte så mycket “start-ups”, eller vad 

ska man säga. Sådana företag som man kanske tänker på som nyutexaminerad 

härifrån på HR-programmet. Då kanske man söker lätt till dessa företag för att man 

tänker att det är lättare att få jobb där än ett statligt eller större företag, vilket jag 

upplever finns mer av här. 

Vidare nämndes det att start-ups eller företag som på annat sätt uppfattas innovativa av unga 

vuxna generellt sett lockar generation Y och nyutexaminerade högskolestudenter mer. De 
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upplevde att det är en brist på denna sorts företag i Jönköping vilket kan leda till att studenter 

flyttar. Utöver detta var det ett par respondenter (respondent E och J) som menade att åldern 

på många anställda i Jönköping kan vara en anledning till att man flyttar härifrån. Deras 

uppfattning är att fler av den äldre generationen ges tillfälle till anställning i Jönköping. Detta 

i sin tur har lett till att respondenterna inte kan identifiera sig med företagen och det ansågs 

vara en bidragande faktor till att studenter flyttar ifrån Jönköping. Respondent J uttryckte det 

såhär: 

Jag skulle vilja vara i ett företag som är lite yngre, […] men yngre personer som 

arbetar där, men kanske lite mer nyutexaminerade som jobbar där som är nya i sin 

karriär […] För att man kommer ju vara där varje dag en stor del av sitt liv […] och 

det är superviktigt att du trivs med de personerna att ni ska vara lite på samma 

våglängd. 

Vidare nämner åtta av respondenterna att det finns fler jobbmöjligheter i större städer i och 

med att det finns fler företag och möjligheter i större städer. De menar att även det är en 

anledning till att flytta ifrån Jönköping. Dessutom var respondent B, C, D, F och G inställda 

på att flytta ifrån Jönköping redan när de började studera där.  

Inställningar vid jobbsökande 

Inom detta övergripande tema går det att urskilja fyra underteman som rör 

inställningar vid jobbsökande.  

Bekvämlighet. Något som var genomgående under intervjuerna var respondenternas 

sökande efter bekvämlighet och förväntan på att företag ska vända sig till högskolestudenter. 

Till exempel uttryckte sig respondent D på följande vis: “Det är inte så att de har räckt ut en 

hand och såhär, kom till oss, vi vill gärna anställa unga hungriga nyutexaminerade studenter”. 

En annan aspekt som förekom under flera av intervjuerna var att många av de respondenter 

som planerar att flytta ifrån Jönköping inte gjort några större ansträngningar för att utforska 
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arbetsmarknaden där, utan direkt bestämt sig för att flytta. Respondent H sa följande under 

intervjun: ”Jag har inte satt mig in i själva Jönköpings arbetsmarknad för jag är inte 

intresserad av att stanna”. Respondent C och F uttryckte sig liknande. Ytterligare yttranden 

som speglar bekvämlighet hos respondenter gjordes bland annat av respondent B och C, de 

menade att det är lättare att komma in i ett företag där man har kontakter och syftade då på 

företag i hemstaden. 

Bekräftelsebehov. För merparten av respondenterna (8 av 10) var bekräftelse för sitt 

arbete en viktig del för att trivas på en framtida arbetsplats. Respondent F uttryckte sig på 

följande vis: 

Jag ska tycka det är roligt, […] att man känner att man utmanar sig själv, att man 

utvecklas. […] det är viktigt för mig det är att jag känner att jag bidrar. Att men jag 

känner att jag är viktig för verksamheten. 

Respondent B och C beskriver båda hur de vill få förtroende och möjlighet att kunna 

utvecklas. De vill bli sedda, uppskattade och få förtroende i sina roller. Respondent I nämnde 

att hon hade kunnat tänka sig att stanna i en organisation som inte lever upp till de 

förväntningar hon har så länge ledningen ser personalen.  

Arbetsrelaterade värderingar hos generation Y. Ytterligare ett undertema relaterat 

till inställningar vid jobbsökande som framkommit i dataanalysen handlade om värderingar 

hos generation Y. Respondent E beskrev arbetsrelaterade värderingar som något som inte 

direkt lockar, utan att det snarare kan verka avskräckande om företaget har värderingar som 

man som arbetstagare inte kan eller vill identifiera sig med. Något som var genomgående i 

svaren hos samtliga respondenter är att de i hög utsträckning önskar att det finns 

utvecklingsmöjligheter hos arbetsgivare. Detta kan också utläsas i respondenternas svar då 

majoriteten av samtliga respondenter såg utvecklingsmöjligheter som en bidragande faktor 

till huruvida en arbetsgivare är långsiktigt attraktiv eller inte. Respondent B vill kunna se en 
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uppenbar möjlighet till karriär. Respondent F menar att det är en fördel sett ur ett långsiktigt 

perspektiv om möjligheterna att klättra karriärmässigt internt finns. Respondent E ser gärna 

att arbetsgivare kan ses som en språngbräda för andra jobb, för att skaffa sig nödvändig 

erfarenhet. Om inte detta är möjligt bör möjligheter att klättra internt finnas. Respondent I 

resonerar liknande och anser att det är åtråvärt med en arbetsgivare som är mån om att främja 

utveckling hos sina anställda: 

[…] kanske inte att en arbetsgivare heller tänker att du ska stanna här för alltid utan att 

utbilda och utveckla för att man kanske också ska kunna gå vidare till en annan 

arbetsgivare, att arbetsgivarna inte är så själviska utan vill froda andra också. 

Utöver utvecklingsmöjligheter togs faktorer som flexibilitet och frihet upp av flera 

respondenter. Tre av respondenterna nämner frihet och förtroende som viktiga trivselfaktorer 

på framtida arbetsplatser. Respondent E vill ”ha möjligheten att jobba hemifrån en fredag för 

att till exempel kunna åka och hälsa på familjen och arbeta därifrån”. Respondent F och I 

påpekar även de en önskan om frihet i sitt arbete. 

Vidare påpekade respondent E att ett öppet klimat på jobbet är viktigt, och att det ska 

genomsyra hela den dagliga verksamheten. Idéer och tankar ska kunna ventileras och om 

företaget säger sig ha ”högt i tak” ska detta synas på exempelvis möten och i andra 

sammanhang på arbetsplatsen.  

Majoriteten av respondenterna nämnde att fokus på värderingar och deras 

överensstämmelse med arbetsgivarens kommer att bli allt mer viktigt längre fram i karriären. 

Som nyutexaminerad är kraven lägre och önskemålen färre, då mer fokus ligger på att skaffa 

sig erfarenhet och komma in på arbetsmarknaden. Samtliga respondenter ansåg sig vara 

införstådda med att det inte finns utrymme att vara kräsen i början av sin karriär utan att 

arbetsrelaterade värderingar kommer att värderas högre ju mer erfarenhet de får inom sin 

yrkesroll.  
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Värderingar hos arbetsgivare. Ytterligare ett undertema till inställningar vid 

jobbsökande som kunde utläsas var respondenternas syn på de värderingar de önskar att en 

framtida arbetsgivare bör ha. Tre av respondenterna påpekade att en arbetsgivare anses mer 

attraktiv när de arbetar med jämställdhetsfrågor. Respondent J beskrev det enligt följande:  

Men ingen åldersdiskriminering för det känns som att det är ganska vanligt […] men 

just jämställdhet. Jag tycker att det ska genomsyra hela företaget [...] det ska inte vara 

någon skillnad på män och kvinnor som det kan vara hos väldigt många arbetsgivare. 

Vidare nämnde hälften av respondenterna att de uppskattar om företaget arbetar med miljö 

och klimatfrågor. Respondent A uttryckte sig på följande vis ”jag skulle nog absolut se att en 

attraktiv arbetsgivare är någon som tar ansvar för miljöfrågor helt enkelt”. Respondent H 

menade att om ett företag inte arbetar med hållbarhetsfrågor så är det bara löjligt.  

Rekryteringsstrategier 

Det tredje övergripande temat som kunde utläsas ur intervjusvaren var de 

rekryteringsstrategier respondenterna ansågs attrahera dem mest.  

Företags involvering i skolan. Alla respondenter påpekade att det företag kan göra 

för att fånga deras intresse är att involvera sig mer i skolan på olika sätt. Till exempel 

påpekade respondent I att företag borde involvera sig mer under kurser på skolan för att 

studenter ska få en bild av företaget och på så vis bli intresserade och vilja stanna kvar och 

söka sig till företaget, vilket i längden hade kunnat minska kompetensflykten. Samtliga 

respondenter menade att intresset för en organisation hade ökat om de hade visat sig mer på 

högskolan i olika former, till exempel genom att erbjuda praktikplatser, hålla 

lunchföreläsningar eller engagera sig på karriärmässor som arrangeras på skolan, till exempel 

Nextstep och HR Inspiration Day. Parallellt med att flera respondenter nämnde att 

organisationer bör involvera sig i HR Inspiration Day nämnde majoriteten av respondenterna 

(7 av10) att de inte är så insatta i HR Inspiration Day och Nextstep och att de inte heller 
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värderar dessa dagar i någon större utsträckning. Däremot menade samtliga respondenter att 

organisationer bör involvera sig i dessa dagar för att öka intresset från högskolestudenternas 

sida. Respondent E påpekade däremot att man måste jobba med att utveckla dessa dagar, 

dock utan konkreta förslag på hur det kan förbättras. 

Sociala medier. Ytterligare ett undertema som kunde utläsas som en uppskattad 

rekryteringsstrategi var organisationers användning av sociala medier. Hälften av 

respondenterna påpekade att de ofta vänder sig till företags hemsidor eller sociala medier vid 

jobbsökning. Anledningarna till detta var för att skaffa sig mer information om 

organisationens värderingar eller att få en inblick i den dagliga verksamheten. Respondent D 

beskriver detta enligt nedan: 

Jag attraheras genom till exempel Instagram, där företag kan visa den dagliga 

verksamheten. Det är bra employer branding att visa företagskulturen eller aktiviteter. 

Det kan ge en bra eller dålig uppfattning hos potentiella arbetstagare, om man vill 

söka sig till det företaget eller inte. LinkedIn är också bra, ett enkelt sätt att visa hur 

man jobbar […] Vissa är väldigt duktiga på att visa idag ska vi, jag vet inte, springa 

Blodomloppet och skänka pengar till en god sak. Så till exempel, eller vi idag gör vi 

det här och det här och vi är på den här föreläsningen för att lära oss mer om det här, 

är vissa väldigt bra på att uppdatera sina följare på. 

Respondent E uppmärksammade kampanjen ”I want you back” med åsikten att det var en bra 

marknadsföringskampanj då de tre aktörerna (Jordbruksverket, Domstolsverket och Region 

Jönköpings Län) använde sig av en spellista på Spotify som komplement till kampanjen. I 

övrigt upplevdes synlig marknadsföring från potentiella arbetsgivare i Jönköping bristfällig 

av respondenterna. Detta har dock visat sig ha en koppling till en brist på intresse från 

respondenternas sida att aktivt också söka information om arbetsgivare. 
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Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka orsakerna till att nyutexaminerad kompetens 

flyttar från Jönköping utifrån högskolestudenters perspektiv. Studien syftade mer specifikt till 

att undersöka deltagande studenters värderingar, tankar och önskemål gällande hur företag i 

Jönköping arbetar för att attrahera nyutexaminerad kompetens, samt identifiering av tankar 

kring varför kompetensflykten från Jönköping ser ut som den gör. Med tre forskningsfrågor 

som utgångspunkt undersöktes detta hos högskolestudenter på HR-programmet vid 

Jönköping University tillhörande generation Y. Sammantaget visade studiens resultat att 

många studenter väljer att lämna Jönköping efter examen på grund av en upplevd brist på 

“start-ups” och yngre, innovativa företag. Kanske har önskemålet om att arbeta i sådana 

företag sin grund i uppfattningen om att generation Y i större utsträckning överensstämmer 

med generationstypiska faktorer såsom användning av internet och sociala medier (Miller, 

Hodge, Brandt & Schneider, 2013). Samt att de har en önskan om att arbeta på en 

organisation som är ”rolig”, flexibel, ger utrymme för utveckling och möjlighet att på olika 

sätt driva förändring (Kmiotek, 2014). Flera respondenter hade också uppfattningen om att 

det finns många stora, ofta statliga, arbetsgivare i Jönköping som kräver mer arbetserfarenhet 

än vad man besitter som nyutexaminerad. Det påpekades att det finns andra potentiella 

arbetsgivare i Jönköping som enligt respondenterna kan anses aktuella att påbörja sin karriär 

inom, men att det i många fall inte spelade någon större roll då det oavsett fanns en önskan att 

antingen flytta till en större stad eller att flytta tillbaka till hemstaden. Detta kan kopplas till 

tidigare forskning av Brusch et al. (2018) som påvisat att talangfull och motiverad arbetskraft 

ofta har en tendens att flytta ifrån den stad de studerat i eller är uppvuxna i. Respondenterna i 

denna studie skulle inom en snar framtid ta sin kandidatexamen vilket kan vara en anledning 

till att flertalet planerade att flytta ifrån Jönköping och att fortsätta utvecklas. Bland de 

respondenter som inte planerade att flytta till en större stad utan hade tänkte flytta hem efter 
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examen kunde det utläsas att bekvämlighet och trygghet samt närhet till familj och vänner var 

de främsta orsakerna.  

Fortsättningsvis kunde tydliga likheter gällande faktorer som attraherar 

högskolestudenter utläsas. De tre mest attraktiva värderingarna ansågs vara 

utvecklingsmöjligheter, flexibilitet och uppskattning. Majoriteten av respondenterna hade en 

tydlig bild av vilka deras arbetsrelaterade värderingar var. Enligt Mičík och Mičudová (2018) 

är det vanligt förekommande hos generation Y att eftersträva en matchning mellan personliga 

värderingar och företagets värderingar. Med utgångspunkt i denna tidigare forskning samt 

studiens resultat bör organisationer i Jönköping arbeta med att attrahera, implementera och 

lyfta de värderingar som generation Y värdesätter hos sina framtida arbetsgivare. Genom att 

göra detta är det större chans att kompetenta nyutexaminerade högskolestudenter stannar och 

bidrar till att Jönköping fortsätter utvecklas och blir en attraktiv stad för både studier och 

arbetsliv. Resultatet av denna studie visade att högskolestudenter tillhörande generation Y i 

stor utsträckning attraheras av utvecklingsmöjligheter, då flertalet respondenter nämnde detta 

som en avgörande faktor när det gäller att se en arbetsplats som långsiktig. Detta 

överensstämmer med tidigare forskning som påpekar att generation Y är mer benägna att 

stanna i en organisation om det finns utvecklingsmöjligheter (Mičík & Mičudová, 2018). 

Vidare värdesätts uppskattning och bekräftelse i form av ett öppet kommunikationsklimat, 

vilket Myers och Sadaghiani (2010) hävdar är en vanligt förekommande värdering hos 

individer inom generation Y. Detta går i linje med tidigare forskning av Harrington (2011) 

som visar att eftersom generation Y ständigt är uppkopplade så är bekräftelse genom gilla-

markeringar och kommentarer lättåtkomligt och därför något de har blivit vana vid. Som en 

följd av denna vana förväntar de sig regelbunden bekräftelse och det är därför något de också 

önskar få på sin arbetsplats i högre utsträckning än tidigare generationer. Den tredje av de 

främst återkommande värderingarna som togs upp av respondenterna var flexibilitet, vilket 
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går i enlighet med tidigare forskning av Darga (2012) som påvisar att generation Y 

prioriterar work-life balance och flexibla scheman i högre utsträckning än tidigare 

generationer. 

Vidare har det också framkommit i studien att hållbarhetsfrågor och 

jämställdhetsfrågor prioriterades högt av denna generation. Detta överensstämmer med 

tidigare forskning som visade på att generation Y vill arbeta för en arbetsgivare som 

prioriterar mångfald och jämställdhet, samt att de har högre förväntningar kring jämställdhet 

än vad tidigare generationer har haft (Maxwell, Ogden, & Broadbridge, 2010). Det har också 

visat sig att generation Y i högre utsträckning än tidigare generationer föredrar att arbeta för 

organisationer som arbetar med hållbarhetsfrågor. De vill arbeta för någon som värnar om 

miljön och ser det mer som en självklarhet i en organisation än en fördel (Harrington, 2011).  

Gällande utmaningen med att attrahera arbetskraft tillhörande generation Y gavs ett 

flertal exempel från respondenterna på olika åtgärder som organisationer kan vidta. Då denna 

generation är den senaste att tillträda arbetsmarknaden och inom en snar framtid kommer att 

utgöra en stor del av den är det viktigt att arbetsgivare tar hänsyn till deras behov och 

värderingar i sitt arbete med att attrahera och rekrytera. Då både studiens resultat och tidigare 

forskning visat att generation Y ofta har tydliga arbetsrelaterade värderingar kan detta 

exempelvis göras genom att ha tydligt definierade värderingar inom organisationen samt 

strategier för hur dessa kan marknadsföras externt. Detta kan göras genom att ta fram en EVP 

där dessa beskrivs, vilket kan bidra till ett effektivt employer branding-arbete (Bell, 2005) då 

generation Y attraheras av arbetsgivare som tydligt visar sina värderingar (Mičík & 

Mičudová, 2018). För att marknadsföra detta samt delge generell information om 

organisationen bör företag i Jönköping öka sin synlighet på sociala medier och hemsidor, då 

studien visade att det är dit högskolestudenter ofta vänder sig för att skaffa sig mer 

information om potentiella arbetsgivare. Det faktum att generation Y är en generation som 
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vuxit upp med tillgång till internet bör tas i åtanke vid framtagning av rekryteringsstrategier 

och arbete med employer branding (Mičík & Mičudová, 2018). Organisationer som arbetar 

för att förstå och ta fram lämpliga strategier för detta kommer sannolikt att vara mer 

långsiktigt konkurrenskraftiga och attraktiva för framtida arbetstagare än de som inte gör det 

(Warmerdam, Lewis, & Banks, 2015). Tidigare forskning har också visat att arbetsgivare som 

använder sig av internet eller sociala medier upplevs mer attraktiva av generation Y, mycket 

på grund av deras strävan efter att arbetsgivarens värderingar ska gå i linje med deras egna 

(Mičík & Mičudová, 2018). Ett sätt att fånga denna generations uppmärksamhet är 

användning av sociala medier och hemsidor för att marknadsföra organisationen och dess 

arbete (Williamson, King, Lepak & Sarma, 2010). Studiens resultat har också visat att det är 

viktigt att arbetsgivare som önskar attrahera generation Y satsar på samarbeten med skolorna 

och visar intresse för högskolestudenter redan under utbildningen, i form av deltagande på 

mässor eller andra liknande tillfällen. Tidigare forskning har också visat att det överlag är 

konkurrenskraftigt att som företag stärka sitt varumärke genom att involvera sig och delta på 

karriärmässor (Wilden, Gudergan, & Lings, 2010), precis som respondenterna i denna studie 

påpekade. Utifrån detta rekommenderas arbetsgivare i Jönköping samarbeta med högskolan 

för att komma i kontakt och bygga relationer med studenter då de är den kommande 

arbetskraften. Då majoriteten av högskolestudenter i nuläget består av individer tillhörande 

generation Y bör deras arbetsrelaterade värderingar beaktas i framtida rekryteringsprocesser 

och employer branding-arbete, trots att det ställer vissa krav på förändrade strategier. Genom 

att implementera detta ökar chanserna att lyckas skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke 

bland unga, vilket i sin tur kan leda till att fler högskolestudenter väljer att stanna i Jönköping 

efter sin examen och således kommer kompetensflykten också att minska.   
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Studiens begränsningar   

Eftersom urvalet begränsades till högskolestudenter som studerade sista terminen på 

HR -programmet på Jönköping University och endast inkluderar 10 respondenter som valdes 

på ett slumpmässigt sätt kan studien bara generaliseras inom sin egen kontext.  

Författarna tillhörde själva generation Y vilket kan ha haft både positiv och negativ 

inverkan på studien. Nackdelen med hög igenkänningsfaktor mellan intervjuare och 

respondent var svårigheten att förhålla sig objektiv och inte applicera egna värderingar eller 

reflektioner under studiens genomförande. Slutsatsen har däremot varit att 

igenkänningsfaktorn bidragit på ett positivt sätt då förståelsen för respondenternas svar och 

reflektioner bidrog till en uttömmande diskussion under intervjuns gång.  

Ytterligare en begränsning med innevarande studie handlade om rådande 

omständigheter med Covid-19 som bröt ut under processens gång. Det förorsakade att 

flertalet intervjuer genomfördes via videosamtal istället för fysiska möten. Detta kan ha 

begränsat intervjuerna då risken för missförstånd på grund av fördröjningar eller andra 

tekniska problem som kan uppstå när intervjuerna inte genomförs fysiskt. Däremot var 

viruset så pass nytt att respondenternas intervjusvar inte var allt för påverkade av de 

omständigheter pandemin förorsakat i samhället, då det ännu inte hade hunnit ge någon effekt 

på arbetsmarknaden eller jobbmöjligheter under intervjutillfället. Därför är denna studie, trots 

begränsningar och hinder, genomförd med stor hänsyn till att bibehålla god 

forskningskvalitet. 

Förslag på vidare forskning 

Vid studiens genomförande kunde det utläsas att generation Y har en tydlig 

uppfattning gällande sina arbetsrelaterade värderingar och hur dessa kan komma att påverka 

deras framtida val av arbetsgivare. Högskolestudenters uppfattning om potentiella 

arbetsgivare i Jönköping belyses också, med utgångspunkt i dessa två aspekter hade det 
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kunnat vara av intresse att genomföra en liknande studie men inom en annan bransch än HR 

för att undersöka hur den generella uppfattningen hos studenter ser ut. Alternativt att 

genomföra en enkätstudie för att undersöka en större målgrupp och på så vis få ett mer 

generaliserbart resultat. Vidare visade denna studie att det finns tydliga önskemål och förslag 

på hur arbetsgivare bör arbeta för att attrahera denna generation, med fokus på arbetsgivare i 

Jönköping. Med utgångspunkt i detta skulle framtida forskning kunna genomföras med fokus 

på att mer ingående undersöka framgångsrika rekryteringsstrategier för att attrahera 

generation Y och där finns flera aspekter som kan vara av intresse för arbetsgivare, till 

exempel hur sociala medier kan användas i employer branding-arbete. Då utmaningarna för 

arbetsmarknaden kan komma att se annorlunda ut när en generation som vuxit upp med 

internet börjar arbeta kan ytterligare ett förslag på framtida forskning ha sin utgångspunkt i 

behovet av bekräftelse av generation Y och hur detta kan komma att påverka ledarskap. 

Studier som undersöker hur användning av internet och ständig tillgång till bekräftelse 

påverkar kommunikationsklimat och krav på feedback hade kunnat förenkla för chefer eller 

andra arbetsledare som är vana vid en annan företagskultur än det öppna som generation Y 

värdesätter. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

28 

 

Tillkännagivanden 

Vi vill rikta ett tack till de respondenter som valde att delta i vår studie. Tack för att ni 

avsatt tid för att medverka och bidragit med värdefulla insikter och engagemang. Vi vill även 

tacka vår handledare Vezir Aktas för din flexibilitet och tillgänglighet, trots att all 

handledning varit tvungen att genomföras på distans. Din kunskap och ditt engagemang har 

varit ovärderligt. Till sist vill vi tacka våra nära och kära för stöd under studiens gång. 
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Bilaga 1. Missivbrev.  

Hej! Vi är två HR-studenter på Jönköping University som under våren 2020 skriver vår 

kandidatuppsats. Huvudämnet för studien är kompetensflykt från Jönköping, där vi kommer 

undersöka tankar hos generation Y gällande kompetensflykt. Vi vill därför komma i kontakt 

med HR-studenter som just nu genomför sin sista termin på programstudierna. Då antalet 

studenter som flyttar efter att ha tagit examen från Jönköping University är stort vill vi 

studera detta utifrån studenters perspektiv. 

Vi skulle därför gärna vilja ta del av dina åsikter och upplevelser kring detta ämne i en 

intervju. Skulle du vara intresserad av att delta i vår studie? 

Intervjun kommer att ta mellan 30 och 45 minuter och kommer att genomföras under vecka 

12 eller vecka 13 vid ett tillfälle som passar dig. Hela processen är anonym och du har rätt till 

att avsluta när som helst under intervjuns gång. Vi kommer att behandla dina svar 

konfidentiellt och materialet kommer raderas när uppsatsen godkänts. Medverkan är 

självklart frivillig, men vi skulle vara oerhört tacksamma om du vill delta! I utbyte får du ta 

del av forskningsresultatet och uppsatsen i stort. 

Om du vill vara med i vår studie svara gärna på detta mail senast 16/3. 

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller funderingar. 

 

Med vänliga hälsningar,  

Isabelle Gilezan och Johanna Andersson 

 

Isabelle Gilezan: 07xx-xxxxxx, giis1696@student.ju.se  

Johanna Andersson:07xx-xxxxxx, anjo1795@student.ju.se 
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Bilaga 2. Intervjuguide. 

Inledande frågor  

•       Vilket år är du född?  

•       Vilken stad kommer du ifrån?  

•     Vilken könstillhörighet har du? 

Studier i Jönköping  

•      Varför valde du att börja studera i Jönköping?  

•       Hur ser du på företag i Jönköping som potentiella arbetsgivare?   

•       Har du för avsikt att söka jobb i Jönköping efter examen?   

Om inte, varför?  Om ja, varför?   

•       Har din avsikt att stanna eller inte ändrats under utbildningens gång? 

Attraktiva arbetsgivare  

•       Vad värdesätter du hos en framtida arbetsgivare?   

Varför är just detta viktigt för dig?  

•       Söker du efter några speciella värdegrunder hos en framtida arbetsgivare?  

•       Är det viktigt för dig att en arbetsgivares värdegrund överensstämmer med dina 

personliga egenskaper?  

Finns det faktorer som kan påverka att du arbetar där ändå, trots brist i överensstämmelse 

med dina värderingar? 

•       Upplever du att dina möjligheter till att hitta organisationer som innehar dessa 

värdegrunder finns i den stad som du planerar att arbeta i?   

På vilket sätt?   

•       Hur kan ett företag visa vad de värdesätter i sin organisation?   

Kompetensflykt av generation Y 

•      Statistik visar att Jönköping ligger i topp av antal studenter som flyttar härifrån efter 

examen. Vad tror du att detta beror på? 

•      Hur anser du att arbetet med att attrahera kompetens hos företag i Jönköping ser ut? 
Vad är det största problemet? / Vad gör de bra? 
Vad tror du är viktigt att företag i Jönköping gör i sitt fortsatta arbete för att attrahera 
kompetens i form av nyutexaminerade? 

•      Hur tror du att det påverkar Jönköpingsregion att så många studenter flyttar härifrån efter 
examen?   

Avslutning   

•      Finns det något som du vill styrka, utelämna eller lägga till? 


