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Sammanfattning 
 
Titel:   Personalomsättning – En studie av ett mindre IT-företag 
 
Seminariedatum:  2006-01-13 
 
Kurs:  FEK 582, Kandidatuppsats, 51-60, HT 2005 
 
Författare:   Per Alfengård, Rickard Sandahl 
 
Handledare:  Nadja Sörgärde 
 
Syfte: Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka hur vårt fallföretag 

Jayway, går tillväga för att möjliggöra sitt högt uppsatta mål om 
att ha en personalomsättning lika med noll. Vi vill därigenom med 
denna studie försöka få en bild av hur mindre företag kan göra för 
att minimera sin personalomsättning.  

 
Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod och 

genomfört ett flertal intervjuer med vårt fallföretag.  
 
Teoretiskt perspektiv: För att förstå grunden till problemet att behålla personal för mindre 

företag har vi tagit till oss teorier om personalomsättningen och 
dess relation till stora och små företag.  

  
Empiri: Vårt fallföretag Jayway är ett IT-baserat företag under expansion. 

De har ett mål att ha en personalomsättning lika med noll. Vi 
undersöker med vår empiri vad det är i företaget som kan 
säkerställa detta. Denna empiri består av tre intervjuer med 
anställda på Jayway.  

 
Slutsats: Trots de svårigheter som teorin påvisar för mindre företag att hålla 

nere sin personalomsättning har vi här kunnat se hur ett mindre IT-
företag lyckats väldigt bra. Detta beroende främst av deras 
strategiska rekrytering, företagsledarens inverkan, den starka 
kulturen på företaget och ett ständigt fokus på de anställdas 
utveckling.  

  
 
Nyckelord: Mindre kunskapsföretag, Personalomsättning Rekrytering, 

Företagskultur 
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Abstracts 
 
Title:  Employee Turnover – a study at a small IT-company  
 
Seminar date: 2006-01-13  
 
Course: FEK 582, Bachelor Thesis in Business Administration, 10 Swedish 

credits (15 ECTS), autumn 2005  
  
Authors:  Per Alfengård and Rickard Sandahl 
 
Advisor:  Nadja Sörgärde 
 
Purpose: The purpose with this paper has been to examine how Jayway 

achieve their goal to have a staff turnover equal to zero. 
 
Methodology: We have used a qualitative method of investigation and have 

carried out several interviews with the companies we have 
examined. 

 
Theoretical perspectives: In the theoretical part of the paper we emphasize the theories of 

staff turnover and the difficulties for small organizations to deal 
with the problems to keep their staff. 

 
Empirical foundation: The company we have examined is an IT-company who expands 

rapidly. Their goal is to have a staff turnover equal to zero. We 
examine in the empirical foundation what factors in the company 
that can secure that. 

 
Conclusions: We have been able to se that there are possible ways, even for 

smaller firms to keep their employee turnover minimized in 
contrast to the theories.  

 
Key words:  Small knowledge-intensive firm, Employee Turnover, Corporate 

culture, Recruitment 
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Förord 
 
Vi skulle vilja rikta ett stort tack till både McCann Malmö och Jayway som varit otroligt 
tillmötesgående och hjälpt till på alla sätt. De gjorde arbetet mycket enklare genom att vara så 
ärliga och ge oss den information som vi behövde för att kunna genomföra denna uppsats. 
 
 

Rickard Sandahl   Per Alfengård
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1. Inledning 
 
I detta inledande kapitel finns en problemdiskussion kring ämnesområdet och den mynnar 
sedermera ut i vårt syfte med uppsatsen. 
 

1.1 Problemdiskussion 
 
Att rekrytera ny personal till ett kunskapsintensivt företag skiljer sig från att rekrytera till ett 
mer traditionellt företag. I kunskapsföretag ses den mänskliga kompetensen som central 
eftersom denna typ av företag är så starkt individberoende. Rekryteringen blir då mycket 
viktig i denna typ av företag.  
 
Sveiby och Risling (1986) påpekar att det är individerna som står i centrum, framför allt i 
kunskapsföretag, inte det finansiella kapitalet eller produktionsprocesserna. Vidare förklarar 
de att det är kunskapskapitalet som är det väsentliga i kunskapsföretaget och att detta växer 
för varje år då de anställda utvecklas.  
 
Med tanke på detta stora individberoende som ett flertal författare beskriver är det inte svårt 
att förstå varför kunskapsföretag lägger ner betydande resurser på rekrytering (Sveiby och 
Risling, 1986). I ett företag med enkla och standardiserade arbetsuppgifter som inte kräver 
förkunskaper eller speciella egenskaper kan nästan vem som helst bli anställd för att utföra en 
specifik arbetsuppgift. Istället för att endast anställa för detta syfte är det i kunskapsföretag 
långt viktigare att verkligen passa in. Holliday (Caroll et al. 1999) hävdar att den viktigaste 
egenskapen en arbetssökande kan ha är förmågan att passa in i företagskulturen och med de 
befintliga anställda. I kunskapsintensiva företag är även arbetsuppgiften ofta mer komplicerad 
och det krävs kvalificerade problemlösningar utförda av högt utbildad personal.  
 
Detta innebär även att när företag väl anställt och utbildat personal, och därigenom lagt ned 
stora resurser, blir det än viktigare att behålla dem inom företaget. I industrier kan personal på 
ett helt annat sätt bytas ut men för företag i en kunskapsintensiv bransch är det mycket viktigt 
att behålla de anställda och på så sätt få en stabil och låg personalomsättning (Bergström 
1998).  
 
Bergström (1998) med flera hävdar alltså hur viktig rekryteringen är för att lyckas minimera 
personalomsättningen i ett företag. En stor del av litteraturen på området är dock uppbyggd på 
studier riktade mot större företag. Caroll et al. (1999) har utfört en undersökning vad gäller 
mindre företags rekryteringsstrategier och personalomsättning. I artikeln hänvisar de till 
Atkinson och Meager som menar på att rekryteringen av den enskilde individen blir än mer 
viktig i just mindre företag. Artikeln belyser även det faktum att mindre företag har svårt att 
attrahera och behålla den bästa personalen. Dessa problem kan enligt Atkinson and Meager 
endast lösas när företaget går från att vara mindre till att vara ett större företag (Caroll et al. 
1999).  
 
Caroll et al. (1999) hänvisar även till en undersökning utförd av Atkinson och Storey, där de 
framtagit slutsatser som säger att kvalitén på de anställda i mindre företag är lägre både i USA 
och England jämfört med större företag. Som en följd av detta visar även Caroll et al. (1999) 
på att forskare pekar ut mindre företag som sämre på att behålla personal under längre tid och 
på så sätt mer känsliga för förändringar i arbetsmarknaden. Detta då ett mindre företag inte 
erbjuder samma säkerhet i anställningen som ett större. Det finns heller inte alls samma 
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möjligheter att avancera i karriären som på ett större företag vilket kan medföra 
motivationsproblem och leda till viljan att ta ett nytt steg i arbetslivet. Mindre företag har 
också ofta lägre löner och lägre status att erbjuda den anställde.  
 
Scott et al. (Caroll et al. 1999) menar att dessa svårigheter för mindre företag är särskilt 
tydliga i högteknologiska branscher då gapen mellan de presumtiva anställda är tydligare.  
 
Det är alltid svårt att definiera ett företag som stort eller litet baserat på antal anställda, var går 
gränsen, vid tio, tjugo eller femtio anställda? Men det som är väsentligt för vårt syfte med 
uppsatsen är inte någon exakt gräns, utan att mindre företag är mer individberoende än deras 
större motsvarigheter, och på så sätt mer sårbara för en högre personalomsättning. I ett mindre 
företag finns det inte heller samma möjlighet till att göra karriär. Vårt fallföretag är enligt vårt 
sätt att se på det ett mindre IT-företag med sina cirka femtio anställda. Det finns inga 
möjligheter till att göra karriär i dess klassiska bemärkelse men trots detta har de ett tydligt 
mål att inte ha någon personalomsättning alls och lyckas i princip fullt ut med detta. De är, 
trots starten för sex år sedan, fortfarande inne i en kraftig expansionsfas med kontinuerlig 
nyrekrytering. Hur kommer det sig att de kan ha en så låg personalomsättning, i motsats till 
den litteratur vi tagit till oss om mindre företag och dess rekrytering?  
 
 

1.2 Syfte 
 
Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka hur vårt fallföretag Jayway, faktiskt går tillväga 
för att möjliggöra sitt högt uppsatta mål om att ha en personalomsättning lika med noll. Vi vill 
därigenom med denna studie försöka få en överblick över hur mindre företag kan göra för att 
minimera sin personalomsättning.  
 
 

1.3 Disposition 
 
Vi har strukturerat uppsatsen så att den ska bli så läsarvänlig som möjligt. Detta har vi gjort 
genom att dela upp vår studie i tre olika delar efter att vi behandlat inledning och metod. I den 
första delen går vi igenom övergripande teori kring fenomenet personalomsättning och vilken 
betydelse det har för vårt fallföretag Jayway. Vi avslutar denna del med en kort diskussion 
kring de aspekter som vi anser påverka Jayways personalomsättning mest. I del två kommer 
vi mer ingående titta på dessa aspekter som vi funnit i vår undersökning av vårt fallföretag. 
De vi funnit mest påtagliga är rekryteringsprocessen, företagskulturen och den inverkan 
företagsledaren har. Efter att vi redogjort för den empiri vi inhämtat presenterar vi en analys 
för den påverkan var och en av dessa faktorer har för företagets mål om att ha en 
personalomsättning lika med noll. De slutsatser som framkommit genom denna presenteras 
sedan i ett fristående kapitel. Avslutningsvis lägger vi fram förslag på vidare forskning som vi 
anser vara intressant för detta område. 
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Kapitel 1  Inledning 
I detta inledande kapitel finns en problemdiskussion kring 
ämnesområdet och den mynnar sedermera ut i vårt syfte med 
uppsatsen. 

 
Kapitel 2  Metod     
  I metodkapitlet avser vi att ge en beskrivning över hur vi  
  genomfört vår studie och hur vi resonerat oss fram till vårt val 
  av fallföretag och angreppssätt. 
Del 1 
 
Kapitel 3  Teori 

I detta kapitel presenterar vi teori angående personalomsättning 
och hur olika författare ser på detta med avseende på företags olika 
storlek. 
   

Kapitel 4  Empiri 
Här presenterar vi vårt fallföretag och deras sätt att se på 
personalomsättning. 

 
Kapitel 5  Diskussion  

I detta kapitel diskuteras den koppling vi gjort mellan vår teori och 
empiri och hur vi vill gå vidare med detta för att undersöka syftet 
med vår uppsats. 

Del 2 
 
Kapitel 6  Rekryteringen 

Detta kapitel behandlar empiri gällande företagets rekrytering och 
följer upp detta med en analys av dess betydelse för 
personalomsättningen. 

 
Kapitel 7  Företagskulturen 

Här behandlar vi företagskulturens påverkan på 
personalomsättningen i företaget och avslutar med att ge vår bild 
av detta i analysen. 
 

Kapitel 8  Företagsledarens inverkan 
Vi behandlar här företagsledarens roll för företagets 
personalomsättning och ger en analys av hans betydelse.  

Del 3 
 
Kapitel 9  Slutsatser 

Här presenterar vi en återkoppling till vårt syfte och vilka 
slutsatser vi har kommit fram till under arbetet med denna uppsats.  
 

 
Kapitel 10  Förslag på vidare forskning  
 
Kapitel 11  Källförteckning 
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2. Metod och tillvägagångssätt 
 
I metodkapitlet avser vi att ge en beskrivning över hur vi genomfört vår studie och hur vi 
resonerat oss fram till vårt val av fallföretag och angreppssätt. 
 

2.1 Val av ämne och angreppssätt 
 
När vi i vår uppsatsgrupp valde temat kunskapsföretag var det med rekrytering i åtanke. 
Utifrån detta område satte vi oss ned och diskuterade ur vilka aspekter rekryteringsprocessen 
kunde tänkas påverka ett kunskapsföretag. Vid detta inledande tillfälle hade vi 
uppmärksammat IT-företaget Jayway från en artikel i Dagens Industri. Så här inledningsvis 
fanns ingen klar tanke om vilken inriktning vi ville gå djupare in på, inte heller vilket 
angreppssätt som skulle användas. Vi hade vid detta tillfälle varken hunnit läsa särskilt 
mycket litteratur eller överhuvudtaget hunnit bilda oss en uppfattning om hur ämnet skulle 
angripas. 
 
Ambitionen med vår studie var att ha en induktiv metod, med verkligheten som utgångspunkt 
för att sedan förklara och förstå det vi skulle komma att beskåda med relevant teori. Målet 
med en induktiv metod är att ingenting ska begränsa vilken data den enskilde forskaren 
samlar in (Jacobsen 2002). En fördel som tillskrivs den induktiva ansatsen är att den är öppen 
och inte låter sig begränsas av tidigare kunskap (Bryman & Bell, 2005). Idealet är forskare 
som går ut i verkligheten nästan helt utan förväntningar, samlar in relevant information och 
till slut systematiserar de data som de har fått in (Jacobsen, 2002). Jacobsen (ibid) hävdar 
dock vidare att det är naivt att tro att forskare kan gå ut i verkligheten utan förutfattade 
meningar om det som ska studeras. Det har varit vår avsikt att från början hålla oss öppna till 
vårt huvudämne kunskapsföretag, även om vi kände att rekrytering kunde vara den aspekt vi 
tyckte var mest intressant. Efterhand var tanken att arbeta fram en problemställning att utreda.   
 
Detta medför att den kvalitativa metoden ter sig som den mest lämpliga då vi inte visste så 
mycket om det ämne vi bestämt oss för att undersöka, när problemställningen fortfarande var 
oklar (Jacobsen 2002). Fördelen med denna metod är att processen är interaktiv vilket innebär 
möjligheten att gå tillbaka och ändra problemställningen efterhand. Kvalitativa metoder är 
öppna för mer information och betonar ofta närhet som ett viktigt element i att förstå andra 
människors uppfattning om verkligheten. Denna typ av metod är resurskrävande och därför 
valdes flera intervjuer på ett fåtal företag snarare än tvärtom (ibid). Kvalitativ metod lägger 
vikt vid detaljer, nyanser och det unika hos varje respondent och öppenhet kan anses vara ett 
nyckelord för denna ansats (ibid). 
 
Enligt Jacobsen (2002) finns det två motsatta vetenskapliga attityder till att förstå och veta 
något om verkligheten, dessa är dels positivism och dels en förståelsebaserad attityd, det 
hermeneutiska förhållningssättet. Hermeneutik innebär teori och metod i samband med 
tolkning av människors handlingar (Bryman & Bell, 2005). Vi har i vår studie valt att använda 
oss av detta förhållningssätt då metodteorin anser att denna tolkande ansats lämpar sig väl för 
undersökningar med kvalitativ metodansats. 
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2.2 Val av fallföretag 
 
Som tidigare nämnts fanns det ett intresse från vår sida att få datakonsultföretaget Jayway 
som fallföretag. Men då vi inte visste om de var intresserade så sökte vi även andra företag i 
den inledande fasen. Innan vi började arbetet med att finna fallföretag diskuterades vilka typer 
av företag som skulle kunna vara aktuella och intressanta att undersöka ur främst ett 
rekryteringssyfte.  Grundkriteriet var att det skulle röra sig om ett kunskapsföretag men med 
tanke på tidsaspekten för uppsatsen var det av betydelse var företaget var beläget. Detta 
medförde att vi främst sökte företag i Öresundsregionen. Hur mycket access det gick att få 
tillgång till ansåg vi stod i proportion till företagets storlek. Ett företag av mindre storlek 
skulle förhoppningsvis innebära att vi fick tala med folk i en mer ledande ställning än i ett 
större företag. Vi skulle därigenom kunna få en större förståelse för varför de använder sig av 
den rekryteringsstrategi som de har. Vi båda var eniga om att ett mindre företag skulle kunna 
vara mer tillmötesgående och där på ett närmare plan kunna följa rekryteringsprocessen. Vi 
bestämde oss, med anledning av detta, för att försöka inrikta oss på företag med cirka femtio 
anställda.  
 
Utöver detta diskuterades huruvida vi skulle kontakta företag inom samma bransch och i en 
inledande fas kontaktades sex olika konsultföretag per telefon. Det visade sig snart att det inte 
var enkelt att med kort varsel få kontakt med rekryteringsansvariga i de berörda företagen. 
Efter att inte fått direkt kontakt med någon av dessa, men väl fått reda på vem som var 
rekryteringsansvarig på respektive företag, beslöt vi oss för att skicka e-post till dessa 
personer. Med dessa inkluderades en redogörelse av det område vi var intresserade av och 
förhörde oss om deras intresse av att ställa upp som ett av våra fallföretag. Detta ledde till 
kontakt med fyra företag där vi valde ut de två som verkade mest intressanta i detta tidiga 
skede. Vid denna tidpunkt var inte det slutgiltiga syftet bestämt utan får vid denna tidiga del 
av arbetet endast anses vara att undersöka hur rekryteringsprocessen kan påverka ett 
kunskapsföretag. Vi tyckte, efter att ha samtalat med, och läst på om både reklambyrån 
McCann och datakonsultföretaget Jayway, att de kunde vara ett bra komplement till varandra. 
McCann, med vad vi kunde se en mer öppen och inte lika tydligt uttalad rekryteringsstrategi, 
samt Jayway med en målinriktad och fokuserad strategi i sin rekrytering med sin målsättning 
att bara anställa de bästa. I detta tidiga skede var företagets relativa olikheter inom 
rekryteringsarbetet anledningen till att vi valde dem. Bedömningarna grundades på de 
inledande samtal vi hade haft över telefon med rekryteringsansvariga i respektive företag och 
den information som stod att finna via Internet. Att vi inför de första intervjuerna på 
fallföretagen inte hade formulerat vårt exakta syfte med studien såg vi inte som något problem 
utan snarare i enlighet med vad bland annat Bryman & Bell (2005) skriver om den induktiva 
ansatsen.  

2.3 Om respondenter och fallföretag 
 
Jayway är ett datakonsultföretag med inriktning och expertis inom Java-teknologi. Företaget 
har cirka femtio anställda och huvudkontoret är beläget i Malmö. På Jayway fick vi under vårt 
inledande telefonsamtal direkt uppgift att det var VD Thomas Dagsberg som även hade det 
övergripande ansvaret i rekryteringsprocessen. Därför föll det sig naturligt att det var honom 
vi kontaktade via e-post. Dagsberg visade direkt via e-post sitt intresse för att träffa oss, och 
efter telefonsamtalet där önskemål uttrycktes om att även intervjua relativt nyanställda 
medarbetare föreslog han två anställda. En av dessa var teknikern Johan Haneby som vid 
intervjutillfället genomförde sin första arbetsdag på Jayway. Den andra personen vi 
intervjuade var Jacob Mattsson som nu arbetat på företaget under cirka ett års tid.  
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Ansatsen vid vårt val av intervjupersoner var att försöka skapa en så bred bild som möjligt av 
dessa kunskapsföretags rekryteringsprocesser och hur de påverkade företagen. Det var en stor 
fördel att de vi pratade hade ett överordnat ansvar för företaget, såväl som för rekryteringen. 
Vi ansåg även att en diskussion med nyanställda på företagen skulle kunna ge oss en än mer 
klar bild av hur det fungerade på företagen. Genom att genomföra intervjuer med båda parter 
kan det anses ha uppkommit en representativ bild av rekryteringsarbetet och dess betydelse 
för de båda företagen.  
 
 

2.4 Intervjuperiod 
 

2.4.1 Intervjuutformningen 
 
Efter att ha fått intervjutillfällen inbokade satte vi oss ned för att utforma ett antal frågor som 
skulle vägleda oss genom intervjuerna. Vi ville inte ha en alltför styrd intervju där 
respondenten kände sig begränsad av frågorna. Vår avsikt var att ha frågor som dels kunde 
föra oss vidare i intervjun på ett smidigt sätt, dels för att vara säkra på att vi inte tappade den 
röda tråden. Därför delade vi in intervjufrågorna delade i tre olika temaområden, bakgrund, 
rekryteringsprocess och företagskultur. Detta för att dels få en bakgrund om personen och 
företaget, sedan det mer konkreta kring vårt problem om rekryteringsprocessens betydelse.  
 
Den intervjuform vi tillämpade oss av benämns semistrukturerad.  Till skillnad från den helt 
öppna intervjun finns det en viss struktur i den semistrukturerade. Strukturen i vårt fall fanns i 
den intervjuguide vi använde oss av. Denna guide innehöll öppna frågor som inbördes inte var 
strukturerade annat än under temarubriker. Intervjuformen är dock inte så strukturerad att den 
styr hur och exakt vad det är respondenten svarar (Bryman & Bell, 2005; Jacobsen, 2002).     
 
Vid alla intervjutillfällen var vi båda närvarande varav en av oss hade ansvaret att leda 
intervjun och ställa frågorna. Den andra gruppmedlemmen har kunnat ställa följdfrågor och 
haft möjlighet att be om förtydligande som han upplevt har missats eller varit intressanta. Den 
som inte ställt frågor har även kunnat notera vad som hänt runtomkring intervjun, 
störningsmoment som kunnat påverka respondenten. Anteckningar har förts för att fånga 
information som exempelvis ansiktsutryck och reaktioner som kan ha betydelse för tolkningen 
av empirin och som inte fångas audiellt. 
 
Vi har valt att spela in alla intervjuer digitalt, vilket alla respondenter gav sin tillåtelse till. Vi 
märkte inte, på någon av respondenterna, någon form av oro eller osäkerhet i förhållande till 
att intervjun spelades in. Ett genomgående problem med att spela in intervjuerna var alla 
störande ljud runt omkring. Dessa ljud gjorde det bitvis svårt att vid transkriberingen höra 
respondenternas svar, varför en del ord föll bort.  
 
 

2.4.2 Själva intervjuerna 
 
Vi hade bestämt möte med Thomas Dagsberg, grundare, VD och tillika ytterst ansvarig för 
rekryteringen på Jayway. Dagsberg utbildade sig både till civilekonom och civilingenjör 
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varefter han arbetade under tio års tid som konsult på Cap Gemini. Efter en rad olika projekt 
kom han i kontakt med Java-tekniken och när han insåg dess potential grundade han Jayway.  
 
Intervjun genomfördes i deras konferensrum som var beläget mitt i lokalen, dock kunde 
dörrarna stängas vilket gav en lugn miljö. Under intervjun belyste han vissa av sina argument 
genom att bland annat visa diagram. Efter att, som tidigare nämnts, i förväg ha informerat 
Dagsberg om att vi även önskade träffa någon relativt nyanställd ordnade han möten med de 
båda teknikerna Johan Haleby och Jacob Mattsson.  
 
Johan Haleby, som var nyanställd för dagen, var den första av de båda som vi träffade. Johan 
kom som nyutexaminerad direkt från Lunds Tekniska Högskola (LTH). Han förklarade flera 
gånger under intervjun att det var hans första dag och därför inte ansåg sig kunna svara på 
vissa frågor, men förklarade sedan hur han upplevt sin rekryteringsprocess. Syftet med Johans 
intervju var att få hans intryck av företags rekryteringsprocess från en som precis genomgått 
den och därefter kunna jämföra med någon som varit anställd under längre tid och som på ett 
annat sätt kan sätta processen i relation till företagets strategi och kultur.  
 
Jacob Mattsson var den tredje personen vi talade med i konferensrummet den dagen. Jacob 
hade precis som Johan kommit till Jayway som nyutexaminerad från LTH. Då han arbetat i 
företaget under cirka ett års tid ansåg vi att det fanns möjligheter att fråga honom om hur han 
med viss distans till sin rekryteringsprocess upplevde den. Han kunde fortfarande redogöra för 
hur hans rekrytering gått tillväga samtidigt som han arbetat länge nog för att kunna ge en bra 
bild över kulturen på företaget. 
  
Efter att ha genomfört intervjuerna och därefter diskuterat angreppssätt och syfte med denna 
studie, tyckte vi oss nu ha funnit vad vi ville titta närmare på och med hjälp av vilken teori 
detta skulle genomgöras.  
 

2.5 Bearbetning av materialet 
 
För att förvissa oss om att inte missa något från intervjuerna ansåg vi det som tidigare nämnts 
nödvändigt med diktafon. Detta medförde att vi efter intervjuerna gjort transkribering på var 
och en av dem för att på så sätt kunna sprida intervjuerna mellan oss. Vi kompletterade även 
med egna noteringar hämtade från under intervjuerna medhavda anteckningsblock. Att få ner 
funderingar och tankar från våra intervjuobjekt på papper ansåg vi som nödvändigt då vi hela 
tiden varit klara över hur vi ska använda detta i vår empiri. 
 
Bearbetning av de transkriberade intervjuerna har sedan skett med närvaro av oss båda. 
Citaten bedömdes och det ledde sedermera till att vi valde ut ett stort antal för att kunna ha 
möjlighet att använda oss av dessa i vår uppsats. I denna bearbetning växte också syftet fram 
vilket innebar att ett av våra fallföretag McCann inte riktigt längre fyllde någon funktion i den 
fortsatta studien. Detta för att vi i det andra företaget, Jayway, hittat det syfte vi ville jobba 
vidare med. Därför valde vi att lämna McCann när vi gick vidare med vår analysering. Vår 
studie av McCann fyllde dock en funktion då vi i det inledande skedet fick en bra bild över 
hur en rekryteringsprocess kan gå till i ett kunskapsföretag och hur viktig den kan vara för de 
arbetsprocesser som finns i företaget.  
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2.6 Forskningsetik 
 
Respondenterna i vår studie har alla tillfrågats om de på något sätt motsatte sig att deras namn 
används i uppsatsen. Ingen av dessa såg något problem i detta vilket medförde att vi valde att 
nämna alla personer med för- och efternamn samt titel och även att notera vissa fakta om 
deras bakgrund.  
 

2.7 Reflektion kring metoden 
 
En kvalitativ ansats valdes för att studiens syfte var att beskriva vad vårt fallföretag gör för att 
uppnå sitt mål om att ha en personalomsättning lika med noll. Denna ansats ansåg vi lämpade 
sig väl för vår intervjustudie där något inte går att mätas eller kvantifieras. Att använda 
intervju som metod för datainsamling föll sig naturligt i vårt fall.  
 
Som nämnts i inledningen av metodkapitlet var vår avsikt att ha en induktiv ansats. Allt 
eftersom arbetet fortlöpte noterade vi att vi drogs åt en abduktiv ansats då vi växlat mellan 
teori och praktik och det är en sådan vi får säga oss ha använt oss av.  
 
Vi valde ut två kunskapsföretag som vi ansåg passa de kriterier vi hade. Att de två företagen 
inte var i samma bransch kunde ses som en fördel då vi kunde se det i ett bredare perspektiv. 
McCann var naturligt att börja intervjua då de var först med att besvara vår förfrågan. Det 
visade sig sedermera att de gav en väldigt bra bild av hur rekryteringsarbetet gick till i 
verkligheten på ett kunskapsföretag, och vilken roll den spelade. Dock fick vi en mer klar bild 
framför oss hur vårt syfte skulle se ut då vi hade utfört våra intervjuer på det andra 
fallföretaget, Jayway.  
 
Valet av intervjumetod baserade vi på att en helt öppen intervju kunde ha medfört att vi inte 
fick tillgång till de data som eftersträvades, en väldigt strukturerad å andra sidan hade styrt 
samtalet för mycket.  
 
Diktafon användes för dokumentation av intervjuerna. Detta är av godo för tillförlitligheten då 
respondentens berättelser blir noggrant dokumenterade. Intervjuaren kan koncentrera sig mer 
på ämnet och den andre har möjlighet att anteckna. Vi upplever att det varit positivt att vi vid 
intervjutillfällena varit två närvarande då vi kunnat turas om att ställa frågor om den som 
förde intervjun med tiden förlorade fokus. Den andre hade då möjlighet att gå in och ställa 
frågor för att se till att ingen information skulle gå förlorad. En annan positiv effekt var att vi 
uppmärksammade olika aspekter vilket gjorde att vi kunde återge intervjuerna mer rättvisande 
än om vi endast varit en vid varje tillfälle. Med tanke på inspelningen av intervjuerna tror vi, i 
enlighet med Bryman & Bell (2005), att vi nu kunnat lyssna mer fokuserat på respondenten 
och därmed vara mer närvarande än om vi hade behövt anteckna under hela intervjun. I en 
intervjusituation är det viktigt att respondenten känner att den som intervjuar är intresserad 
och följsam. Även detta möjliggörs på ett bättre och smidigare sätt genom att använda 
diktafon. 
 
Vi har valt att använda oss av dels chefer som beskriver anställningsförfarandet och vad som 
kan sätta det i ett större sammanhang i företaget, men också nyanställda som mer noggrant 
beskriver hur just deras rekryteringsprocess sett ut. Om det nu var så att Thomas Dagsberg 
spelade en väldigt stor roll för hur företaget drevs så skulle detta inte vara lika tydligt på 
Johan Haleby som i så fall än så länge inte hunnit bli formad inom företaget. En stor fördel 
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med både Johan Haleby och Jacob Mattsson som inte varit i företaget under någon längre tid 
var att de kunde redogöra väldigt tydligt för hur deras rekryteringsprocess gått till och på så 
sätt fick vi en verifikation på det Thomas tidigare sagt. Att träffa anställda och chefer som 
varit i företaget under olika långa perioder gjorde också att vi kunde få en bild av 
företagskulturen från flera olika håll.  
 
Analysen utfördes sedan av oss båda tillsammans. Detta förfarande valdes för att vi kände ett 
stöd i varandra och menade att tillförlitligheten blev bättre då vi tyckte oss kunna förhålla oss 
mer objektivt. Vi var dock medvetna om de eventuella fördelar som kunde ha uppnåtts om vi 
var för sig genomfört analysen för att sedan sammanställa och jämföra de båda resultaten.  
Det hade då eventuellt kunnat ge en större bredd i analysen men vi menar att bristen på 
erfarenhet av att intervjua och analysera möjligtvis hade kunnat äventyra resultatet. I denna 
analys hade vi nu enats om att vår studie endast skulle fokuseras på Jayway då vi i våra 
inhämtade data från McCann inte kunde utkristallisera något relevant för vår fortsatta studie.  
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Del 1 

3. Teori 
 
I detta kapitel presenterar vi teori angående personalomsättning och hur olika författare ser 
på detta med avseende på företags olika storlek. 

3.1 Personalomsättning 
 
Ett av de största problemen för dagens företag är personalomsättning. Människor blir alltmer 
mobila och motiverade till att prova nya arbetsplatser och miljöer och stannar därför allt 
kortare tid på ett företag än tidigare. En hög personalomsättning är kostbar, sänker ett företags 
produktivitet och upptar mycket av värdefull tid. Företag spenderar stora resurser, både tid 
och pengar, på att anställa och behålla kompetent personal men den enskilde individen har 
enklare att flytta på sig.  
 
Bloomquist och Turner (2000) talar om vikten av att inte på något sätt lägga för lite tid, kraft 
och pengar i rekryteringsprocessen då detta alltid betalar sig om den är väl genomförd. 
Mobley (1982) hävdar att även om vikten av att räkna på hur mycket personalomsättning 
kostar, försöker förvånansvärt få organisationer att värdera de direkta och indirekta kostnader 
som uppkommer i samband med omsättningen. Han hävdar att, även om kostnaden för att en 
person lämnar företaget är lika stor vare sig personen ifråga varit duktig eller inte, så kommer 
den verkliga kostnaden och de konsekvenser som medföljer påverka företaget som en 
funktion av hur duktig denna anställd varit.  
 
Vad som dock står klart är att personalomsättning är dyrt för företaget och Mobley (1982) 
menar att det finns många andra negativa konsekvenser för företaget än bara det rent 
ekonomiska. En av dessa är den störning i processerna som det medför, han refererar till 
Flamholtz som identifierat två indirekta kostnader. Den första är den kostnad som uppkommer 
innan individen lämnar sin position, då det kan antagas att personen inte är lika effektiv som 
tidigare. Den andra är den vakanta post som uppkommer under tiden företaget söker en ny 
anställd. Mobley (1982) anser dock att det kan finnas andra kostnader förutom de som 
Flamholtz tar upp, som att den anställde kanske besatt en viktig position i företaget och det 
kan vara svårt att finna en person som klarar uppgiften lika bra.  
 
En andra negativ konsekvens som kan uppstå är om den som lämnar organisationen haft en 
central roll i det sociala nätverket på företaget. Detta kan ha negativa effekter på dem som 
fortfarande är kvar, bortom de effekter direkt kopplade till arbetet. Price (1977) är inne på 
samma linje och hävdar att hög personalomsättning kan ha negativ effekt på 
sammanhållningen och den samverkan som finns på ett företag.  
 
En tredje konsekvens kan vara den minskade moral som kan uppstå. Detta är relaterat till de 
två tidigare nämnda konsekvenserna och kan negativt påverka attityden hos de kvarvarande 
på företaget. Mobley (1982) hävdar att personalomsättning i sig själv kan leda till att 
omsättningen av personal ökar då attityden påverkas och att det mer påtagligt framkommer att 
andra jobb finns tillgängliga. Detta kan få andra som inte tänkt i banor att lämna företaget att 
kanske gör det nu när det blir mer påtagligt och aktuellt. 
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Mobley (ibid) hävdar att rekryteringsprocessen erbjuder flera viktiga möjligheter för att 
effektivt kunna kontrollera personalomsättningen. Wanous & Reichers (2000) är inne på 
samma linje och hävdar att rekrytering ska vara en process av matchning mellan den sökande 
och företaget. Denna matchning är baserad på individens värderingar, preferenser och 
förväntningar i förhållande till företagets normer och betingelser. För att denna 
matchningsprocess ska vara lyckosam måste båda parter aktivt medverka under 
anställningsprocessen. Han hävdar att denna typ av realistisk rekrytering och urval leder till 
ökad belåtenhet och minskad personalomsättning. Mobley (1982) fortsätter med att påtala hur 
viktig den första tiden på företaget är för den nyanställde, detta för att forma den anställdes 
attityd och sätt att arbeta. Den anställde skall tilldelas ärlig information om vad dennes 
arbetsuppgifter faktiskt innebär, och vad som förväntas från företagets sida. Den nyanställde 
ska även få hjälp med att komma in i det sociala nät som finns på företaget. Detta är viktigt 
för att den anställde ska känna sig tillrätta och för att det i ett längre perspektiv ska leda till att 
personen stannar under en längre tid. Mobley (ibid) hävdar att omsättning av personal är 
högre bland nyanställda. Med tanke på de resurser som företaget lägger ned på rekrytering, 
utbildning och de kostnader som uppkommer med avseende på att rekrytera en ny person, så 
innebär detta stora kostnader för företaget. Även för individen som slutar kan det vara 
negativt om denne slutar efter bara ett kort tag, då denne kan känna att det varit bortkastad tid.  
 
Anställda värderar egen utveckling och belöningar högt. Dessa kan dock komma från olika 
källor, både att den anställde känner att han har ett meningsfullt jobb och en identitet, men 
också kompensation för sina insatser. Dock kan den närmaste chefen även vara en källa till att 
den anställde känner sig nöjd med sin arbetssituation och på så sätt kan chefen spela en stor 
roll för att hålla nere personalomsättningen. Chefen kontrollerar en väldigt viktig belöning, 
beröm och uppskattning. Med tanke på den tidsbrist som ansvariga ofta står inför kan detta 
ofta leda till att denna viktiga aspekt ofta blir bristfällig. Om den ansvarige istället lyckas 
etablera en personlig relation till de anställda, och märkbart bryr sig om dem så är det 
betydligt mindre risk att personalen vill lämna organisationen. Med detta finns givetvis också 
risker, som att chefen börjar på en annan avdelning eller liknande, då kan detta påverka de 
anställda som han haft ansvar för. Detta tar dock inte bort de positiva aspekter som finns med 
en god relation till närmaste chefen (Mobley, 1982). 
 
Det kan inte nog påpekas hur viktigt det är för företaget att vara medveten om hur nöjda de 
anställda är med sin arbetssituation, och vad de har för förväntningar på framtiden. För 
anställda som värderar sin egen utveckling högt och som hela tiden vill utveckla sin 
arbetsförmåga är det viktigt för företaget i vilken mån de kan erbjuda utbildningar som 
innebär att de anställda känner sig mer nöjda i sin arbetssituation. Det är viktigt för företaget 
att ständigt ha en dialog med de anställda för att se vad de har för tankar kring sin karriär och 
hur de ser på framtiden. Om den anställde känner att den vill utvecklas åt ett visst håll eller 
vill ha en viss position måste företaget försöka undersöka vilka möjligheter som de har att 
erbjuda detta. Detta för att den anställde inte ska välja att lämna företaget (ibid).  
 
Mobley (1982) tar även upp andra åtgärder som är viktiga för att hålla nere 
personalomsättningen. En viktig aspekt är givetvis de anställdas säkerhet vad gäller att få 
behålla jobbet. Om företaget har stora fluktuationer i antalet anställda kan detta påverka 
negativt och de anställda söker sig till tryggare arbetsmiljöer. ”Teambuilding”, och att de 
anställda får göra saker som inte bara är relaterade till arbetet är också viktigt, att de känner 
att de får ut något mer än bara att arbeta på företaget. Detta är givetvis direkt kopplat till det 
sociala klimatet på arbetsplatsen.  
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Price (1977) hävdar även att organisationer som är centraliserade har högre 
personalomsättning. Detta kan bero på faktorer som minskad autonomi och att de inte har 
samma möjlighet till att påverka beslutstaganden. Price (ibid) menar också att en god 
kommunikation med de anställda är viktigt för att omsättningen av anställda ska minska.  
 

3.2 Skillnader mellan stora och små företag 
 
Mycket av den teori som står att finna kring personalomsättning och möjligheten att hitta rätt 
personer, är som vi tidigare nämnde i vårt inledande kapitel, skriven till och baserad på större 
företag. Caroll et al. (1999) försöker belysa problemet i detta. Syftet med deras artikel är att 
beskriva de problem mindre företag upplever med sin rekrytering och bibehållandet av 
anställda, i kontrast till den teori som finns som främst riktar sig till företag av större karaktär. 
I artikeln tar Caroll et al. (ibid) upp att det i princip inte finns någon möjlighet för intern 
rekrytering i mindre företag. Detta då större företaget av naturliga skäl har en större 
personalstyrka och på så sätt kan befordra folk från den egna organisationen till vakanta 
positioner.  Istället måste de mindre företagen ge sig ut på den externa marknaden och blir på 
så sätt mer känsliga mot förändringar i densamma, framförallt då de har svårare att attrahera 
duktig personal än vad större företag har. Detta då anställningen i mindre företag, enligt 
Caroll et al. (ibid), kan anses som mer osäker och ett ställe där individen inte kan göra karriär 
på samma sätt som ett större företag kan erbjuda.  
 
Caroll et al. (1999) menar också att för ett mindre företag är rekryteringsprocessen en mycket 
viktigare del då den anställde kommer att spela en större roll i företaget än vad som kanske är 
normalt i ett större företag. På så sätt menar de att ett mindre företag kan vända det till sin 
fördel och påvisa för tilltänkta anställda att de här kan vara med och påverka på ett annat sätt 
än vad de haft möjlighet till i ett större företag. I sin artikel refererar Caroll et al. (ibid) till ett 
antal olika författare som även de belyser de små företagens problem gällande rekrytering och 
personalomsättning. Caroll et al. (ibid) talar om en ”small is beautiful - approach” där mindre 
företag kan erbjuda mindre formaliteter, bättre sammanhållning och en trevligare arbetsmiljö 
men Rainnie ifrågasätter detta och undrar om de anställdas relationer till varandra verkligen är 
så mycket bättre bara för att det är ett mindre företag. Ritchie menar att mindre företag istället 
är temporära arbetsstopp och generellt sett mindre tillfredställande arbetsplatser att jobba på. 
Anledningarna som nämns till detta är lägre löner, mindre möjlighet till utbildning och 
osäkrare arbetsförhållanden. Dessa problem kan enligt Atkinson and Meager endast lösas när 
företaget går från att vara mindre till att vara ett större företag. 
 
Ritchie pekar också på att det för mindre företag är svårare att konkurrera på den externa 
arbetsmarknaden. De har enligt Ritchie (ibid) inte på samma sätt som större företag möjlighet 
att attrahera den kvalificerade personalen. Även Atkinson och Meager menar på att ju mindre 
ett företag är ju svårare blir det att finna kvalitén som de behöver på den externa 
arbetsmarknaden (Caroll et al. 1999).  
 
Greenberg (1983) hänvisar till en studie utförd av Shiller som visar på att små företag står för 
39 procent av alla ingångsjobb i USA. Trots detta, och trots att de spenderar mycket tid och 
resurser på att rekrytera och träna upp nyanställda så menar Shiller här istället att de allt som 
oftast tappar sin personal till de större företagen. Detta gör det mycket svårt för mindre 
företag att försöka kontrollera kostnader för anställning och personalomsättning. Shiller 
fortsätter med att hävda att på detta sätt förses de större företagen med utbildad och erfaren 
personal från de mindre företagen (ibid).   
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Efter att ha tittat på den teoretiska grunden och sett vilka problem små företag står inför med 
avseende på att behålla sin personal, går vi i det nästkommande kapitlet igenom hur vårt 
fallföretag ser på sin personalomsättning, och varför de anser det vara av vikt att försöka 
minimera den.  
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4. Empiri 
 
Här presenterar vi vårt fallföretag och deras sätt att se på personalomsättning. 

4.1 Företaget Jayway 
 
Datakonsultföretaget Jayway, som är helt inriktat på Java-teknik, startades i februari 2000 av 
bland annat nuvarande VD Thomas Dagsberg. Detta var en tid då IT-bubblan precis spruckit 
och lågkonjunkturen slagit till. På Jayway såg de emellertid vid denna tidpunkt en ökad 
användning av detta programspråk. Användandet av Java har mycket riktigt ökat drastiskt de 
senaste åren, framförallt i branscher som den finansiella sektorn, Telecom och E-business. 
Sedan starten har företagets omsättning och vinst utvecklats mycket väl för varje år som gått, 
de har dessutom expanderat från de ursprungliga två till dagens femtio anställda. 
 
Jayways primära fokus är att det ska vara kunskapsnivån som är det väsentliga för den 
anställde, och det företaget hela tiden strävar efter att uppnå är att vara bäst på det de gör. 
Detta bygger de upp på tre ledstjärnor som företaget själva uttrycker det. Dessa ledstjärnor är 
kompetens, professionalism och att kort och gott ha kul. De är väldigt noga med att betona att 
det är stor skillnad på kompetenta och professionella individer, kompetensen är själva 
”nördigheten”, det stora intresset för javatekniken, som VD Thomas Dagsberg uttrycker det. 
De professionella å andra sidan är mer konsultmässiga, sociala, och enkla att ha att göra med. 
Jayway vill att deras konsulter även ska ha nördigheten för själva arbetsuppgiften, dock måste 
den anställde naturligtvis ha en god relation till kunderna. Följande uttalande från Thomas 
säger relativt väl vad Jayway själva vill visa att de står för; 
 

”… här är vi enkelspåriga som satan och bara springer det hållet och inget 
annat håll. Och sedan, vårt enda fokus är att vi ska vara duktiga, duktiga, 
duktiga.” 
 

Teknikern Jacob Mattson, som i detta fall får representera de anställdas syn på företagets 
strategi, förtydligar detta ständiga fokus på kompetens; 
 

”Strategin är ju att sätta kunskapen främst och bygga på att vi ska vara 
duktiga och bäst, vi ska vara bäst på det vi gör, det är det som är strategin.” 

 
För att summera de som arbetar inom företaget brukar de själva kalla sig ”sociala nördar som 
har kul”. Detta är även något som Thomas noterat går hem hos kunderna då det är något som 
sticker ut och folk lägger på minnet. Just det fokus som riktas mot programspråket Java och 
den kompetens som de besitter inom området innebär att de själva känner sig mer 
konkurrenskraftiga gentemot kunder. De känner sig enligt Thomas lite mer äkta, lite mer 
duktiga och att de därmed känner sig bättre positionerade såväl internt som externt. Thomas 
anser att dagens konsulter förlorat själva innebörden av vad det innebär att egentligen vara 
konsult. Han anser att en traditionell konsult normalt gör sitt jobb och så är det bra med det, 
Jayways konsulter ska tänka annorlunda, de ska erbjuda kunden ett mervärde. Just detta 
försöker han överföra till de anställda i sitt företag. För Thomas är det hela väldigt enkelt, de 
anställda är fokuserade på Java-programmering och ingenting annat. Just den här 
fokuseringen, den förenklar istället för att som många konkurrenter tycker att de begränsar 
sig. Jayway tycker att deras sätt blir enklare, effektivare och därmed mer konkurrenskraftiga. 
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Ett sätt att säkerställa kompetensutvecklingen i företaget är genom de certifikat som alla de 
anställda hela tiden försöker tillgodogöra sig. Dessa certifikat används på tre sätt, dels som en 
morot internt att hela tiden bli bättre, dels för den anställde personligen som får en stark 
meritförteckning och slutligen för att kunna jämföra sig i branschen. Vissa företag inom 
datakonsultbranschen, kan enligt Thomas ha flera tusen anställda men inte fler certifierade än 
Jayway, och det är detta som utmärker dem som expertföretag. Han beskriver det själva som: 
 

”… ett sätt för marknaden att förstå att vi har tio Picassokonsulter och de har 
niotusen Hötorgskonstkonsulter”. 

 
Jayway består idag av cirka femtio certifierade specialister när andra företag inte har lika 
många med likvärdiga meriter inom Java-programmering. Det gör det enklare för Jayway 
enligt Thomas att hävda hur duktiga de är.  
 

”Det finns ingen som är i närheten av oss, det finns fem någonstans och sju 
någonstans och sedan har de fyratusen som jobbar med en massa andra 
saker”. 
  

Men även om de nu själva tycker sig kunna påstå vara det företag med flest experter på sitt 
område bör nämnas att de är en liten part kontra de stora konsultbolagen. Så även om de har 
fler experter på själva ämnet har stora konsultbolag en historia och ett rykte att luta sig 
tillbaka emot. Detta saknar Jayway som det unga företag de är. Därför är det ganska vågat att 
så konkret uttala sig om att företaget skulle vara bäst, dock anser vi att det kan vara en bra 
intern vision för de anställda att sträva mot och identifiera sig med. Att vara bäst är ett ganska 
vagt uttryck, men i detta fall anser vi inte att det är så bokstavligt talat, att det mer är en vision 
för de anställda att arbeta mot. 
 
Då så pass många duktiga specialister jobbar i samma företag har de möjlighet att anordna 
föredrag och liknande evenemang, detta är även ett sätt att utveckla sin egen kompetens 
genom den interaktion som Thomas tycker är så viktig. Dessa föredrag som de anordnar är 
belägna både nationellt och internationellt, men Thomas vill inte påstå att det är för att 
basunera ut hur bra de är som de anordnar dessa. Det är mer ett sätt att sprida sitt varumärke, 
ett sätt att berätta hur intressant de tycker att detta område är. Tids nog ser omgivningen att de 
verkligen menar allvar, och dessutom uppenbarligen är duktiga. För just eftersom de är 
mindre än många av deras huvudkonkurrenter gäller det att visa att de menar allvar och 
mycket av företagets tid går ut på att påvisa detta. Johan Haleby som vi träffade på hans första 
dag vittnar om företagets fokus på utveckling av kompetensen för att hela tiden försöka vara i 
framkant. 
 

”Det är jättemycket utbildningar hela tiden. Jag har börjat idag men jag har 
redan gått på, jag gick på någon testkurs och sedan har jag fått ta något 
certifikat och grejer redan innan jag har börjat.” 

 
I den platta organisation som Jayway har är det Thomas som sköter kontakten ut mot 
marknaden. Men han går inte in och meddelar att de ska satsa åt det ena eller andra hållet. 
Detta är tanken att teknikerna själva ska göra och sedan stämma av med Thomas om vad som 
fungerar eller inte fungerar gentemot marknaden. Han anser att utvecklingen går så fort på 
området att det är omöjligt för honom att hålla sig uppdaterad på området, därför lämnar han 
själv hellre över detta till sina anställda och försöker på så sätt få en strukturell diskussion 
mellan marknaden och tekniken.  
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”... sedan är tanken att de ska komma till mig; Varför gör vi si och inte så? 
Och sedan går jag [Thomas] ut på marknaden och stämmer av, finns det 
intresse eller inte? Finns det inte intresse då säger jag till och då får de stänga 
ner. Så det måste finnas någon form av koppling till marknaden. Så de känner 
att de har möjlighet att vara kreativ och få en koppling och jag vice versa”. 

 
För att få lite struktur i den platta organisation som de har, har de valt att dela in i olika 
teknikområden inom Java-produktionen där en person är ansvarig för varje område. Sedan får 
varje anställd välja att ansluta sig till det eller de områden som den personen känner störst 
intresse för. Detta är inget som Thomas heller lägger sig i utan han vill att det återigen är de 
anställdas intresse som ska vara avgörande, det är då som företaget utvecklas på bästa sätt. 
 
Jayway ser alltså sig själva som en platt organisation. Thomas är chef men resterande 
anställda är likvärdiga. Det finns ingen möjlighet att avancera till säljchef, gruppchef eller på 
något sätt göra karriär i företaget. Thomas och även de andra vi talat med är noga med att 
påpeka hur platt de tycker att organisationen är. Man bör dock ha i åtanke att även om de 
själva vill påpeka den platta organisationen, med formellt sett inga mellanled, så förekommer 
säkert informella ledarpositioner i ett företag med cirka femtio anställda. Detta kan vara 
personer som arbetat i företaget från dess start och på så sätt har mycket att säga till om 
internt. Även de personer som sitter inne med de högsta kunskapsnivåerna kan tänkas fungera 
som informella ledare i denna typ av organisation. Så även om de själva ser sig som urtypen 
av platt organisation utan mellanled och påverkan från medarbetare bör man tänka på att detta 
kan vara en form av önsketänkande och kanske något som de själva till viss del förtränger.   
Det som är viktigt att notera är dock att hela tänkandet om karriärutveckling inte existerar 
eftersom det inte finns några poster att avancera till, istället är det utvecklingen av den egna 
kompetensen som är det centrala. Att bli bättre inom sitt kompetensområde, tekniken eller 
inom det projekt de tillhör.  

 

4.2 Personalomsättning 
 

”Vi har som mål att ha en personalomsättning lika med noll. Kommer man in 
här ska man inte sluta.” 

 
Att Jayway, genom VD Thomas Dagsberg, har en sådan inställning visar ganska tydligt hur 
de ser på betydelsen av att behålla den personal och den kompetens de har. En av 
anledningarna är att det enligt dem själva tar upp till två år innan personen kan samverka med 
alla anställda på ett effektivt sätt. En annan anledning som de inte själva tar upp men som vi 
anser ter sig ganska trolig är att nyrekrytering och upplärning innebär stora resurser, både i 
form av tid och pengar. För ett företag av Jayways storlek går detta inte att nonchalera och 
finns säkert i bakhuvudet varje gång de anställer. Det är interaktionen mellan människor som 
är motorn i företaget, och denna fungerar inte lika bra om personalomsättningen är hög. Detta 
gör att rekryteringen till företaget blir oerhört viktig. Har de rekryterat en person så vill 
företaget att personen ifråga inte ska sluta. När en ny person anställs är han ”oklibbig” som 
Thomas uttrycker det. Detta är alltså en person som de nuvarande anställda inte hunnit 
bekanta sig med och hur denne arbetar. 
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”Så skulle någon sluta och vi stoppar in en likvärdig person så är han helt 
oklibbig, han vet inte vad du tycker är intressant, vad du tycker är spännande, 
hur man ska diskutera med dig, hur man ska fungera med dig”. 

 
Och för att deras grundprocesser, kunskapsutbytet, ska fungera måste också interaktionerna 
fungera. Därför vill företaget naturligtvis behålla duktig personal som fungerar bra på 
arbetsplatsen så länge som möjligt. Han menar att interaktionen mellan de anställda blir mer 
effektiv ju längre de anställda arbetar tillsammans. 
 
På Jayway talar de om tre olika skäl till att en av deras anställda skulle sluta. Det första är att 
den anställde vill förverkliga sig själv och göra något som han alltid velat göra. Vill denna 
personen exempelvis flytta utomlands och göra något annat är det inget de ska ställa sig i 
vägen för, istället säger de välkommen tillbaka om ett par år. Den andra anledningen är om 
han skulle få ett fantastiskt erbjudande från en kund, exempelvis att bli ansvarig för den nya 
mobiltelefonen hos SonyEricsson, det är heller inget de vill konkurrera med för det kommer 
säkerligen att gynna den enskilda individen väldigt mycket. Det tredje alternativet är dock att 
en anställd vill börja arbeta på något av de traditionella konsultbolagen.  
 

”Då har vi misslyckats. Den personalomsättningen vill vi inte ha för det 
betyder att när vi rekryterat har vi inte fått folk att förstå att vi är lite speciella, 
att vi verkligen fokuserar och brinner för detta”.  

 
Detta har inte inträffat än så länge men det vore anmärkningsvärt om det inte händer förr eller 
senare. Vi tog även upp detta med Jacob, vad han skulle sakna om han flyttade till en annan 
konsultbyrå. 
 

”Ja, kanske lite motivation, att jag kanske inte får jobba med det som jag 
tycker om, troligtvis skulle jag få jobba med någonting som inte är lika roligt. 
Och då tappar man ju motivation lite grann, sen skulle jag nog förlora… ja, 
min kunskapsnivå skulle jag nog också tappa lite grann”. 

  
Detta gör att rekryteringen till företaget blir oerhört viktig. För att minimera riskerna med att 
anställa nya personer så försöker de att i den mån det går att anställa människor från det 
personliga nätverk som var och en besitter. Människor som de nuvarande anställda har en 
närmare kontakt med och vet vad det är för personer. Thomas motiverar detta så här; 
 

”I första hand vill vi rekrytera folk de anställda känner till för då får man 
liksom en garanti kring hela det sociala och att de är genuint intresserade, och 
den anställde tipsar inte om en person om han inte känner att det blir bra”. 

 
Detta var något som fungerade väldigt bra i början men i takt med att företaget växt har de 
också fått släppa på detta i viss mån, nätverket har inte orkat med. Nu måste de även rekrytera 
okända på vanligt sätt, vilket dock har fungerat bra då de lyckats bygga upp ett varumärke 
som tilldragit sig spontanansökningar. Den snabba tillväxttakten och behovet av att ta in 
okända människor, som Thomas uttrycker det, har lett till att de vid två tillfällen tagit fel 
beslut. Han har själv fått erfara att akuta problem som lösts med snabba rekryteringar har 
slutat i fiasko. Thomas betonar detta väldigt tydligt som ett misslyckande men det bör nog 
hellre ses som ganska normalt att om företaget anställer cirka femtio personer under endast 
några år faller vissa av dessa ur ramen. Att de trots detta verkligen poängterar misstaget och 
att det verkligen inte får hända igen visar på hur måna de är att de ska få in rätt individer i 
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organisationen. Detta har mynnat ut i än större problem och därför tar de nu den tid som 
behövs för att värdera om personen kommer att passa in eller inte. Detta är också ett intryck 
som Johan fick;  
 

”Jag har nog fått den bilden att de verkar väldigt noggranna med dem som de 
ska anställa, att de verkligen ska passa in socialt.” 

 
Men Thomas betonar att det inte bara är de som företag som tar beslutet om anställning utan 
det är i mångt och mycket upp till den sökande själv om han eller hon är intresserad.  
 
”… så får de under resan en rätt bra bild över vilka vi är och det är inte bara min [Thomas] 
bild utan de träffar också mina kollegor och så får de höra samma sak på lite olika sätt och vi 
får en rätt bra bild över hur intresserade de är och hur de fungerar som person.” 
 
Detta är grundläggande för företaget, den som anställs måste känna att han passar in företaget, 
och vice versa. Om detta inte är fallet så är sannolikheten inte lika stor att personen kommer 
stanna under en längre tid. 
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5. Diskussion 
 
I detta kapitel diskuteras den koppling vi gjort mellan vår teori och empiri och hur vi vill gå 
vidare med detta för att undersöka problemet i vår uppsats. 
 
 
Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka hur vårt fallföretag Jayway, faktiskt går tillväga 
för att möjliggöra sitt högt uppsatta mål om att ha en personalomsättning lika med noll. Vi vill 
därigenom med denna studie försöka få en överblick över hur mindre företag kan göra för att 
minimera sin personalomsättning. Mycket teori finns skriven om större företag och deras 
relation till personalomsättning och rekrytering. För mindre företag finns det däremot inte så 
mycket information att inhämta. Istället finns det däremot exempelvis artiklar som Caroll et 
al. (1999) vilken beskriver ett mindre företags problem angående att rekrytera och framförallt 
behålla god personal. Enligt dem är skillnaderna mellan stora och små företag mycket stora 
och än större i högteknologiska branscher såsom IT.  
 
Den teori som vi behandlat i kapitel tre visar hur pass viktig personalomsättning och 
rekrytering är för alla slags företag, stora som små. Med tanke på detta är det intressant att 
efter att ha granskat vår inledande empiri med vårt fallföretag Jayway kunna konstatera att de 
är ett mindre företag i en högteknologisk bransch men att de trots detta kan hålla nere 
personalomsättningen till låga nivåer. Vi vill i del två försöka påvisa vad det är för faktorer 
som gör att just Jayway kan få detta att fungera så bra.  
 
Jayway har sin klara målsättning om obefintlig personalomsättning därför att deras 
kärnverksamhet och centrala processer är beroende av stabilitet och kontinuitet. Vad är det då 
för faktorer som påverkar hos Jayway? Vad gör de som föranleder att de kan ha så låg 
personalomsättning trots vad vi läst i teorin enligt författare som Caroll et al (1999). Vi har 
identifierat tre centrala faktorer under vår studie av Jayway som vi anser kunna vara de 
faktorer som möjliggör att de kan ha den låga personalomsättning som de har. Dessa faktorer 
är deras rekryteringsprocess, deras företagskultur och slutligen den inverkan Thomas 
Dagsberg, som företagsledare och grundare, har på företaget. Vi vill nu i vår fortsatta uppsats 
presentera och analysera dessa faktorer och därigenom se vad det specifikt är som gör att 
Jayway har möjlighet att uppfylla sitt mål om att ha en personalomsättning lika med noll. På 
så sätt hoppas vi kunna bidra till att andra mindre företag ska kunna ta till sig det som gör att 
Jayway klarar detta så bra som de gör.  
 
 
 
 



 25

Del 2 
 

6. Rekryteringen 
 
Detta kapitel behandlar empiri gällande företagets rekrytering och följer upp detta med en 
analys av dess betydelse för personalomsättningen. 
 

6.1 Empiri 
 
Det finns en egenskap som är viktigare än andra när Jayway söker nya medarbetare, intresset 
för arbetsuppgiften. Tanken från företagets sida är att den sökande vid första kontakten ska få 
känslan av att detta är hans drömjobb, just för att det är deras största intresse. VD Thomas 
Dagsberg vill direkt vid första kontakten klargöra att de som arbetar inom företaget är 
fokuserade och brinner för vad de arbetar med. Detta är det första steget av fem i deras 
rekryteringsprocess, ett möte där Thomas träffar den sökande i ungefär en och en halv timma. 
Han förklarar första mötet enligt följande; 
 

”Så jag liksom går igenom hur enormt fokuserade vi här, vi brinner för detta. 
Så antingen tycker man; gud vad jobbigt, är det friska dessa människor, så 
vill man inte vara här eller så är man, har man samma böjelse som vi va´. 
Och då är man så helsåld, då går man härifrån och tycker; sicken snubbe, 
vilket ställe, här vill jag verkligen jobba”. 

 
Eftersom Jayway bara söker de som verkligen har drivkraften kan de inte enbart söka folk vid 
vissa tidpunkter utan de har en kontinuerlig rekrytering där de anställer de som verkligen 
kommer tillföra något, både kompetensmässigt och till den befintliga kulturen. Detta vittnar 
de nyanställda om som vi pratat med, den ena kom i kontakt med företaget via 
arbetsförmedlingen och den andra via de arbetsmarknadsdagar som hålls på Lunds Tekniska 
Högskola (LTH). De båda vittnar om den första intervjun med Thomas som en första kontakt 
med företaget som direkt gav dem en positiv bild. Nu kan detta i och för sig bero på att de 
stämde in på Jayways profil och hade intresset. Johan som denna dag hade sin första dag på 
jobbet beskrev den så här;  
 

”… från det att jag pratade med Thomas första gången. Han beskrev det på ett 
så bra sätt, att det verkade vara ett jättetrevligt företag att jobba på. Det här 
känns som något jag skulle kunna göra på fritiden nästan också. Det är 
verkligen sådant här som jag är intresserad av”. 

 
Johan tror mest att det var för att kolla av om Thomas trodde att han skulle passa in eller inte. 
Detta är något som tar sig uttryck i att det fjärde steget är en lunch tillsammans med några av 
de nuvarande anställda på firman. Detta möte är tänkt som en sista koll för att se om personen 
är någon som fungerar bra ihop med de nuvarande anställda. Thomas kollar av med dessa för 
att se vad de har fått för intryck och hur de agerar med gruppen. Thomas som under hela 
intervjun påtalade att hans roll inte är så betydande i den operativa verksamheten, styrker 
detta med att påstå att de nuvarande anställda har en form av vetorätt vid beslutsfattandet, det 
ska till väldigt starka skäl för att han ska gå emot deras åsikter. Men även om han själv anser 
att han inte påverkar den operativa verksamheten alls är det efter att ha träffat honom ganska 
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svårt att föreställa sig att det faktiskt skulle kunna vara så. För en person som trots allt har en 
bakgrund som tekniker och som även är VD och grundare för företaget, att han inte på något 
sett skulle vara med och påverka verksamheten låter föga troligt.  Jacob som nu varit anställd i 
ett år upplevde sin lunch på följande sätt; 
 

”… den [lunchen] handlade lite mer om att man berättar om sig själv och han 
[Thomas] bedömde väl mer hur man ska passa i konsultrollen och om man 
skulle passa in i övriga företaget. Och om det var rätt personlighet”. 

 
För att nå till detta fjärde steg måste de sökande dock först gå igenom en teknisk intervju och 
en mer personlig intervju. Vid denna tekniska del sitter kandidaten ned med en tekniker och 
visar vilka kunskaper han besitter, medan den anställde visar vad de arbetar med och vad de 
sökande behöver kunna. Här får de en ganska klar bild över vilken kompetensnivå som de 
sökande har, om de tittat på rätt saker och resonerar på rätt sätt under universitetstiden. Om 
kandidaten har de tekniska kvaliteter som krävs får han eller hon återkomma för den mer 
personliga intervjun med Thomas. Här diskuterar de mer fritidsintressen och vad de gjorde 
när de var yngre. Här anser han, trots att det enligt honom själv bara tar fem minuter, att han 
får en ganska bra bild av personen.  
 

”… man kan ju manipulera och visa upp en bild, men ju fler gånger man testar 
bilden, ju sämre chans att man kan vissla dig.” 

 
Efter att dessa steg är avklarade i processen har han bra koll på om detta är en person för 
Jayway eller inte. Så dessa fyra steg är de som avklaras innan Thomas sätter sig ned en sista 
gång för att diskutera mer praktiska saker som lön och villkor. Var i processen infinner sig då 
den här insikten? Thomas anser alltså att det tar fem minuter för honom och se om det är en 
konsult han har framför sig, sen handlar det om den sökandes intresse och det är något som 
visar sig under resan enligt honom. Just att han hävdar att det endast tar fem minuter får nog 
tas med en nypa salt, men det visar på att han anser sig ha den erfarenhet som krävs för att 
göra en bra bedömning om personen har ett tillräckligt stort intresse. Och om det fungerar så 
är det onekligen resurssparande. Vi noterar att Thomas utgår från att kunskapsnivån är 
tillräckligt, detta visar sig redan på andra intervjun och frågan är mer om den sökande passar 
in i företaget eller inte. Jacob tror inte att det är vid någon specifik tidpunkt i 
rekryteringsprocessen som det avgörande beslutet tas. 
 

”De tog nog ett beslut på alla fyra intervjuerna, alltså ett samlat intryck, dels 
teknisk men mycket mer vilken personlighet man har, så det gäller att passa in. 
De flesta som jobbar här är väldigt driftiga och väldigt kunniga, så det gäller 
att passa in i företagskulturen också. Det tror jag de lägger stor vikt vid.” 

 
Just att passa in är något som återkommer gång på gång från de vi intervjuat. Jayway är trots 
allt ett kunskapsintensivt företag och deras strategi går ut på att vara bäst på det som de 
sysslar med. Borde det då inte vara självklart att rekrytera de programmerare som är absolut 
duktigast? Johan förklarar hur han ser på detta faktum att Jayway anser det vara så viktigt för 
de sökande att passa in i företaget; 
 

”Nej men, det beror ju också lite på hur man är person lite grann för att man 
ska passa in. Det finns ju jättemånga på LTH [Lunds Tekniska Högskola] som 
är hur duktiga som helst fast de inte är så bra socialt liksom. Som mest sitter 
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och programmerar hela tiden och de är ju jätteduktiga, men de kanske inte 
passar in så här… som konsulter.” 

 
Så det är alltså även den sociala förmågan som är avgörande om man passar in i den kultur 
som finns i företaget. Risken med detta är dock att de blir alltför likriktade. De vill rekrytera 
folk till deras redan uppbyggda kultur och känner att folk som inte riktigt passar in socialt på 
denna mall väljs bort. Att utvecklas och se nya möjligheter och vägar att gå kan då till viss del 
gå förlorat.  Just här kommer vi återigen till det grundläggande, intresset, intresset för att hela 
tiden vilja utveckla sig inom kompetensområdet. Thomas förklarar hur de resonerade vid 
beslutet att anställa Johan. Han tar en jämförelse med sin egen utbildning till civilingenjör 
inom väg och vatten, där han trots ett stort intresse för att bygga vägar inte hade någon 
praktisk möjlighet att göra det själv hemma. Denna möjlighet har dock en programmerare, 
och det är precis den här egna nyfikenheten och intresset för att testa själv på sin fritid som 
fick dem att inse att Johan passade in på den profil de söker.  
 

”Jag har haft jätteduktiga sökande, de har haft kanonbetyg men de har aldrig 
gjort något annat än att plugga till tenta och då har man inte liksom intresset.” 

 
Det är just detta intresse som blir själva navet i företaget, företaget vill inte rekrytera en 
person som inte besitter detta, för då är risken stor att det påverkar den kultur som finns och 
som i förlängningen kan leda till en högre personalomsättning. 

 

6.2 Analys 
 
Den teori vi presenterat beskriver hur viktig rekryteringen är för en organisation. För Jayway, 
och kunskapsföretag i allmänhet, spelar rekryteringen en stor roll för hur företaget både ska 
fungera och prestera. Detta för att individerna är den mest värdefulla tillgången en 
organisation av denna typ har. Bloomquist och Turner (2000) betonar vikten av att inte på 
något sätt lägga för lite resurser på rekryteringsprocessen då detta alltid betalar sig om den är 
väl genomförd, och detta får sägas stämma väl överens med den situation som Jayway 
befinner sig i. De är helt beroende av att de personer som rekryteras både fungerar som 
enskilda individer och i interaktionerna med andra. I Jayways fall bygger deras verksamhet på 
ett ständigt kunskapsutbyte och om företaget skulle rekrytera fel person skulle detta kunna 
störa balansen i dessa interaktioner vilket kan medföra stora konsekvenser för ett företag av 
Jayways storlek.  
 
Det är tydligt att Jayway ser rekryteringen som en väsentlig faktor för att kunna hålla nere sin 
personalomsättning. Thomas Dagsberg som är den ansvarige för rekryteringen anser att det 
bästa är att ge en så ärlig bild som möjligt om vilka de är och vad de vill ha ut av den sökande, 
detta för att personen ska ta ett beslut som visar på att denne har intresset för arbetsuppgiften. 
Detta är ett tydligt exempel på vad Wanous (Mobley, 1982) refererar till som en form av 
matchning. Även Bergström (1998) påpekar hur viktigt det är för företaget att ge en så rättvis 
bild som möjligt för att båda parter, genom en matchning, ska kunna ta ett beslut som leder till 
ett långvarigt förhållande. Det är just detta intresse för arbetsuppgiften som enligt Jayway ska 
leda till matchningen mellan den sökande och företaget och på så sätt få den anställde att 
stanna kvar. Givetvis måste den sökande ha den kompetens som krävs, men att ha intresset 
och på så sätt ständigt vilja utvecklas är närmast ett krav för att passa in som Jacob gav 
uttryck för när vi intervjuade honom.  



 28

 
Detta är något som inte är förenligt med det argument som Ritchie presenterar i den artikel 
Caroll et al. (1999) lagt fram. Han hävdar att mindre företag är temporära arbetsstopp och 
generellt sett mindre tillfredställande arbetsplatser att arbeta på. Detta för att en anställning på 
ett mindre företag innebär lägre lön, mindre möjlighet till utbildning och mer osäkra 
arbetsförhållanden. Jayway står för motsatsen, om vi bortser från löneaspekten som vi inte 
kan uttala oss om. Att de anställda hela tiden utbildar sig och därmed har en personlig 
utveckling är Jayways strategi. De ska vara bäst på det område de arbetar mot och då är denna 
utbildning av personalen som en motor i företaget.  
 
Utifrån de intervjuer vi utfört har vi även fått uppfattningen av att Jayway är väldigt måna om 
att personalen ska känna sig trygga. Att de har som mål att ingen ska sluta är också en tydlig 
indikation på detta. Det är denna faktor som Ritchie presenterar som får folk att vilja söka till 
företaget, framför allt de som rekryteras inofficiellt via personliga kontakter, just för att de vet 
mer om företaget än en person som söker en tjänst utan några förkunskaper om företaget. 
Precis som en av de anställda, Jacob Mattsson, hävdar så är det istället närmast ett krav att 
vilja utvecklas som krävs för att överhuvudtaget passa in bland de övriga anställda. Det är 
detta som sedan ligger till grund för att folk ska stanna under en längre period. Och med 
företagets kontinuerliga ansträngningar för att hålla en personalomsättning lika med noll, och 
företagets fortsatta expansion, så får det anses vara ett relativt säkert anställningsförhållande.  
 
För att bespara tid väljer Thomas Dagsberg att direkt vid första mötet av 
rekryteringsprocessen vara tydlig, nästan i överkant. Att han är duktig på att nå fram med sina 
argument noterade vi under vår intervju och detta är något han själv säger att han utnyttjar då 
han träffar den sökande för första gången. Detta första möte med den sökande blir som en 
”sil” in till organisationen, för att i den mån det går rekrytera de sökande som kommer vilja 
stanna i företaget under en längre period. Då han är så tydlig i överkant och använder starka 
ord vill han få en reaktion från den sökande. Han vill att denne ska känna att han hittat helt 
rätt, eller det motsatta scenariot då den sökande känner att han aldrig skulle tro sig fungera i 
detta företag. Om mötet får det resultat som Thomas önskar så är det resurssparande då de inte 
behöver gå vidare i en rekryteringsprocess med folk som inte passar in på deras profil. 
Eftersom det är ett mindre företaget så är det Dagsberg som VD som sköter rekryteringarna 
och då kan han inte lägga ned mer tid än vad som är nödvändigt på rekryteringsprocesser med 
sökande som han inte tror kommer vara aktuell för anställning.  
 
Efter att Thomas undersökt om den sökande har det rätta intresset får den sökande gå igenom 
både en teknisk och en personlig intervju innan han får gå ut och äta lunch med några 
befintligt anställda. Detta är som ett sista test för att se om de som arbetar på Jayway känner 
att denna person kommer att fungerar med dem i den uppbyggda kultur som finns. Bang 
(1999) menar att detta är ett exempel på hur företag rekryterar personer som bidrar till att 
upprätthålla den existerande kulturen. Att de sedan har vetorätt vid anställningsbeslutet visar 
än mer på hur viktigt det är för företaget att det ska fungera bland dem som arbetar där. Att de 
nuvarande anställda är med och bestämmer huruvida ny personal är nödvändig kan ses som 
positivt. Dels så känner de att de är delaktiga i beslutet, sedan är det ju oftast de som har den 
största kunskapen om när ny personal är nödvändig. Det är de som är kulturen som sedan den 
sökande ska jämföras mot och se om denne passar in. Därför är det viktigt att de anställdas 
röst verkligen uppmärksammas.  
 
På personalens begäran höll de exempelvis inne med rekryteringar under en period för att de 
som anställts nyligen skulle få en möjlighet att komma in i arbetsuppgifterna, och alla andra 
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skulle ha möjlighet att lära känna dessa personer för att kunskapsutbytet skulle fungera bättre. 
Utan en sådan här växelverkan mellan den rekryteringsansvarige och personalen kan det lätt 
bli friktioner och arbetsprocesser snarare hämmas istället för som tanken var att de skulle 
förbättras med en större personalstyrka. Rainnie (Caroll et al. 1999) ifrågasätter om de 
anställdas relationer till varandra är så mycket bättre bara för att det är ett mindre företag. På 
Jayway är de dock beroende av att relationerna fungerar, och detta är den viktigaste 
anledningen till att de är så noggranna med rekryteringsprocessen och bara anställer personer 
som de tror kommer att fungera bra ihop med den befintliga personalen.  
 
Caroll et al. (1999) menar, precis som Bang (1999), på att det inte finns någon möjlighet för 
intern rekrytering för mindre företag. Detta gör att de måste söka sig ut på den externa 
marknaden för att rekrytera folk vilket också ökar osäkerhetsmomentet. Från början valde 
Jayway att nästan uteslutande rekrytera från det personliga nätverket de besatt. Detta ska inte 
blandas ihop med intern rekrytering utan är de personer som de nuvarande anställda känner 
personligt och som jobbar som egna företagare eller för en annan arbetsgivare. Fördelen med 
att rekrytera på detta sätt är att den som rekommenderar personen säkerligen anser att denne 
passar in i företaget och har den kompetens som krävs. Detta blev av naturliga skäl svårare 
när de växte och var tvungna att rekrytera fler personer än det egna nätverket tillät, och då 
ökar osäkerheten för att få in fel folk. För att minska denna osäkerhet använder sig företaget 
av en kontinuerlig rekrytering som gör att de kan välja ut de som de tror kommer ha 
förutsättningar för att stanna inom företaget under en längre tid. Detta istället för att vara 
tvungna att anställa någon av dem som sökt under en viss period, fastän ingen av de sökande 
passade deras profil så bra som de önskade.  
 
Caroll et al. (1999) hänvisar till Ritchie som pekar på att det för mindre företag är svårare att 
konkurrera på den externa arbetsmarknaden. Det finns heller inte alls samma möjligheter att 
avancera i karriären som på ett större företag vilket kan medföra motivationsproblem och 
viljan att ta ett nytt steg i arbetslivet. Han hävdar vidare att mindre företag har svårare att 
attrahera duktig personal, men detta har inte varit något påtagligt problem för Jayway så här 
långt, trots att Atkinson and Meager (Caroll et al. 1999) hävdar att detta problem bara kan 
lösas då företaget går från att vara mindre till att vara ett större företag. Att Jayway 
expanderar råder det inget tvivel om, men något stort företag är de fortfarande inte. De har 
istället valt en strategi där de har fokuserat mot en nischat område och efter att nu ha arbetat 
upp ett gott rykte om sig i branschen kan de få tillgång till kompetent personal. De hävdar att 
de som är duktiga inom området vill arbeta med andra på samma kompetensnivå, och just 
detta är det som enligt de själva ska vara det avgörande för att en person hellre skulle vilja 
arbeta på Jayway.  Detta är säkert ett riktigt antagande, men samtidigt måste hänsyn tas till 
andra faktorer som att den arbetskraft som de söker är ganska begränsad och att detta ringa 
antal personer kanske inte har möjlighet att flytta till de platser där Jayway har kontor. Det 
finns alltså även en risk med att vara ett mindre och nischat företag som vill expandera.  
 
Caroll et al. (1999) refererar till Scott et al. som ansluter sig till den skara som påtalar 
svårigheterna för mindre företag. De menar att dessa svårigheter är särskilt tydliga i 
högteknologiska branscher då gapen mellan de presumtiva anställda är tydligare. Som vi visat 
på så är Jayway ytterst medvetna om vilka personer de söker, detta tillsammans med det 
upparbetade ryktet, gör att de lyckats rekrytera den arbetskraft som de haft behov av. Det kan 
det bli svårare på sikt om deras expansion fortsätter i samma takt men för tillfället, och för 
den närmsta framtiden, kan de inte anses ha de problem som Scott et al. påtalar. 
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Under de sex år som företaget existerat har fortfarande ingen slutat självmant. Detta kan 
förklaras med att det gått väldigt bra för dem och att det då är färre som slutar, men samtidigt 
kan detta mycket väl vara en central del till att det faktiskt gått så bra som det gjort. Thomas 
hävdar att det tar två år innan en ny, och ”oklibbig”, person kommit in ordentligt i 
processerna, och då har företaget inte råd att anställa fel folk. Två gånger har företaget enligt 
Thomas tagit in ny personal genom en alldeles för snabb rekryteringsprocess, och det föll inte 
ut som de hade hoppats på då de var tvungna att låta dessa gå. Detta har gjort att de nu tar den 
tid som behövs för att rekrytera rätt folk, kostnaden att få in fel folk mot de kostnader som 
uppkommer genom en längre rekryteringsprocess är betydligt större för företaget på sikt. 
Caroll et al. (1999) belyser även detta genom att hävda att dessa kostnader för mindre företag 
blir extra känsliga, och därmed blir rekryteringsprocessen än viktigare. Detta visar på hur 
viktig rekryteringen är för företagets fortlevnad och skulle rekryteringsprocessen få mindre 
utrymme skulle med största sannolikhet personalomsättningen öka, och detta skulle då 
innebära att interaktionerna mellan de anställda skulle försämras och slutprodukten till kund 
minska i kvalitet.  
 
Att det är genomtänkt strategiskt hur de agerar i olika situationer framkommer efter att ha 
tittat på deras rekryteringsprocess. Från det första mötet med den sökande till den avslutande 
lunchen med nuvarande anställda, så verkar processen mer noggrant uträknad än vad företaget 
vill ge sken av. På Thomas låter det enkelt, att det bara är intresset för arbetsuppgiften de tittar 
på. Detta låter modernt och något som kanske ska finnas på ett företag från den nya 
ekonomin, men sättet de undersöker om de har detta intresse och huruvida de kommer att 
passa in är strategiskt utformat för att på längre sikt kunna hålla nere personalomsättningen. 
Något som är viktigt med tanke på att Ritchie, i den artikel som Caroll et al. (1999) publicerat, 
hävdar att mindre företag har svårare att attrahera duktig arbetskraft. Det strategiska tänkande 
som ligger bakom rekryteringsprocessen minimerar riskerna för att få in folk som inte besitter 
detta genuina intresse, detta gör att de har större möjligheter att kunna leva upp till sitt mål om 
att ha en personalomsättning lika med noll.  
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7. Företagskulturen 
 
Här behandlar vi företagskulturens påverkan på personalomsättningen i företaget och 
avslutar med att ge vår bild av detta i analysen. 
 

7.1 Empiri 
 
Thomas Dagsberg förklarar ganska tydligt under vår intervju vad det är för kultur som han vill 
ska finnas på Jayway. Idealet är att ha en form av familjeföretagskultur där alla känner att de 
betyder något för företaget. De har precis genomfört en intern undersökning för att se hur de 
fungerar ihop inom företaget och för att stämma av så att alla är på samma spår. Utfallet blev 
som de hoppats på, samstämmigt. Problemet har varit att de vuxit så fort och den familjära 
stämningen har varit svårare att uppehålla när många nya har rekryterats.  
 

”Jag [Thomas] fick lite signaler i vintras började jag känna så då slutade vi 
rekrytera, så nu har vi inte rekryterat på ett halvår, så att alla skulle hinna 
ikapp. Så nu vet alla vem den sist rekryterade är och vad hans guldfiskar heter 
och det där, vi är liksom som ett gäng här”. 

 
Som tidigare nämndes har de en specifik idé om vilka personer de vill anställa. Inte på det 
sättet att de vill att personen ska vara på ett speciellt sätt, utan att de har det genuina intresset 
för arbetsuppgiften, det är det som ska förena de som arbetar på företaget. Tanken är att 
rekryteringsprocessen ska visa på vilka som kommer att passa in i företaget. Tidigt i 
processen är tanken att det ska framgå om personen har det rätta intresset för arbetsuppgiften, 
den senare delen ska visa på om de kommer passa in socialt. Jacob förklarar hur dessa båda 
delar hänger samman.  
 

”Om man inte var en sådan person som lever för att lära eller som verkligen 
inte tycker om att lära sig, då skulle man nog inte passa in här”. 

 
Frågan är om det inte blir en viss likformighet hos de anställda. Thomas hävdar dock att det 
finns många olika typer av människor i företaget nu och detta är inget som han vill påverka, 
han säger till och med att det inte går.  
 

”Dels har du ett åldersspann. Jag är femtio och sedan har du ner till tjugosex. 
Sen har de väldigt olika intressen bredvid. Vi har idrottsidioter, kan allt om 
fotboll, inklusive jag, och vissa har inte aning om det är VM i fotboll. De har 
inte en susning. Vi har en massa småbarnsföräldrar och så har vi ett gäng som 
är ungkarlar som är ute och röjer på helgerna. Det är snarare att detta förenar 
oss än likformar oss”. 

 
Och det som är grundelementet hos Jayway är som tidigare sagts det gemensamma intresset 
för Java-programmering. Och Thomas förklarar att det visst finns en form av likformighet 
men den är just kring teknikintresset. 
 

”Men det är snarare så att man ger dem verktyg och förutsättningar och 
incitament och möjligheter för att förverkliga sitt teknikintresse på ett annat 
sätt än vad de kan göra i vanliga traditionella bolag.” 
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Thomas Dagsberg tror att det är en kombination av att det är företagets kultur som formar den 
nyrekryterade eller om det är densamma som kommer med nya saker till den redan 
existerande kulturen. Thomas Dagsberg har från början haft en målsättning att det ska vara ett 
kompisgäng som arbetar tillsammans med det som de har ett stort intresse för. På detta sett 
menar han att det blir en naturlig formning när den nyrekryterade kommer in i detta gäng, 
men att formningen av individen inte blir så stor eftersom den gemensamma nämnaren hos 
alla är intresset för Java-tekniken.  
 
Ett problem de haft har varit att få in kvinnor i organisationen. Av de tusen ansökningar 
Thomas uppskar att de fått in har cirka tjugo kommit från kvinnor. Han tror att det beror på att 
de inte vågar sticka ut på samma sätt som män, som exempel ger han att män direkt efter att 
ha läst en bok kan säga att de kan allt om det området. Thomas tycker det är synd att det inte 
är fler kvinnor som söker anställning, för han tror att de kanske har bättre förutsättningar än 
vad männen har. 
 

”Det är ju ett intellektuellt yrke, och framförallt vilket många tjejer nog inte 
fattar är att man kommunicerar fantastiskt mycket med andra människor. Det 
kräver jättemycket av den typen av egenskaper. Så det borde attrahera många 
skarpa kvinnor, men det är svårt”.  

 
Han tror inte heller att kvinnor skulle ha några problem att passa in i den kultur som nu finns 
på företaget, även om den nästan uteslutande består av män. Detta för att det enligt honom är 
en ganska mjuk kultur, en anställd uppskattas exempelvis inte mer än någon annan för att den 
personen arbetat åttio timmar veckan innan. Många av de anställda är även småbarnsföräldrar 
och har då valt att arbeta färre procent under denna period.  
   
I Jayway har de anställda stor inverkan på hur deras kompetens ska se ut. Detta är något som 
återspeglar sig på kulturen i företaget. Jacob förklarar den så här; 
 

”Den är väldigt öppen så att säga, man har stor frihet men ändå… man 
strävar åt samma håll, det är väldigt bra gemenskap och öppenhet. Och sedan 
är det fokuserat på lärande och kunskap. Man premieras om man lär sig nya 
saker och det är… många sitter hemma och lär sig saker på fritiden, eller läser 
böcker osv. Det är väldigt inriktat på nytt lärande, och det tror jag skiljer sig 
väldigt mycket från övriga företag.” 

 
Denna öppenhet visar sig när Thomas menar på att det bästa sättet att lära sig nya saker och 
fortbilda sig, är att prata med andra och ta till sig saker. Som ett argument för detta har de 
inom företaget kompetensgrupper som de träffas i. Här utbyter de erfarenheter och på så sätt 
råder ett ständigt utvecklande, både för den enskilde individen och företaget i stort. Men de 
visar även prov på detta externt då Thomas vill att de ska föra en diskussion med deras 
kunder. De ska inte enbart utföra sitt jobb utan även föra en diskussion och hjälpa kunden. Att 
de delar med sig av sin kunskap ligger i linje med erfarenhetsutbytet som enligt Dagsberg är 
sättet att flytta sina egna individuella gränser framåt. De har även ett nyhetsbrev som går ut 
varje vecka till diverse intressenter. Tanken med detta är att de ska känna att det är de som är 
experterna och att kunderna får ett större förtroende för dem om de delar med sig av sin 
kunskap. Detta hjälper till att bygga upp den vi ”mot dem”- känsla som Dagsberg vill ska 
genomsyra företaget.  
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”Det är vi mot resten av världen. Vi är annorlunda och vi är stolta över det”. 

 

7.2 Analys 
 
Företaget har redan från starten haft ambitionen att kulturen på företaget inte ska gå ifrån 
”familjeföretagskulturen” som de kallar den internt. Alla anställda ska känna att de betyder 
något och att de kan påverka vad som händer i företaget. Beslut ska inte tas i något 
styrelserum utan under mer informella former där alla kan vara med och påverka. Philipson 
(2004) instämmer i detta och hävdar att för att lyckas hålla nere personalomsättningen krävs 
en väl fungerande och stabil företagskultur. Och för att uppehålla en stabil företagskultur 
försöker företaget att hela tiden se sig själva som ett kompisgäng, inte bara att de är några som 
råkar arbeta tillsammans. Något som man kan ställa sig frågande till är hur detta 
”kompisgäng” hade fungerat om det var en större mix av män och kvinnor. Det är möjligt att 
det manliga gänget som har kul tillsammans, inte bara på arbetet utan även utanför, hade sett 
annorlunda ut om det varit en större mix. 
 
Bang (1999) pratar om att kulturen i företaget fungerar som ett ”socialt lim”. Detta ger de 
anställda identitet och det utvecklas en gemenskap och en lojalitet till företaget. Vad själva 
begreppet företagskultur innebär råder det delade meningar om enligt Andersson (2003).  Vi 
skulle vilja mena på att det handlar mycket om de sociala nätverk som finns på företaget och 
att det är något som alla anställda kan känna igen sig i. Att det blir som en outtalad identitet 
för de anställda inom företaget, något de kan förenas kring och ge dem en grupptillhörighet. 
Thomas Dagsberg använder ordet ”klibbighet” för att förklara hur relationerna är mellan 
anställda i det sociala nätverket på Jayway. Det är denna lojalitet som företag vill komma åt, 
en lojalitet som gör att de anställda inte vill sluta på sin position. Men för att företaget ska 
förtjäna denna lojalitet så måste de också vara värda den, och detta kräver en ständig 
uppbackning av kulturen. De har de mer officiella sammankomsterna som julfest och 
konferenser, men för att de anställda ska ha möjlighet att träffas oftare utanför arbetets ramar 
ordnas det inofficiella träffar med jämna mellanrum. Det kan vara allt från pokerkvällar till att 
de har ett eget musikband i företaget. Att företaget verkligen uppmuntrar de anställda att ha 
kul tillsammans utanför jobbet förklarar Johan så här: 
 

”Det är inte bara så fokuserat på jobb och så utan det är även att man ska ha 
kul utanför. Om man vill göra någonting, typ spela badminton, tennis eller vad 
som helst så utanför jobbet med någon som också är anställd här så betalar 
företaget det och sådant, så de satsar på sådant. Att man ska lära känna 
varandra”. 

 
Detta är även något som Deal och Kennedy (1985) förtydligar, de menar på att ett företag som 
Jayway som arbetar aktivt med att ha så låg personalomsättning som möjligt, så krävs det att 
företaget lägger stor vikt vid underhållandet av företagskulturen. Och precis som Johan 
förklarar så är det dessa möjligheter att träffas under andra sociala former som ligger till 
grund för det som Bang (1999) menar är den lojalitet som företaget eftersöker för att hålla 
nere personalomsättningen.  
 
Jayway har från första stund sett sig själva som en liten uppstickare gentemot andra stora 
konsultföretag, och detta tillsammans med att de är så specialiserade har gjort att de skapat en 
”vi mot dem”- känsla. De själva kallar sig ”sociala nördar” och det är något som kanske kan 
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förena de anställda. De vet att de är väldigt intresserade av en specifik inriktning och att de 
själva kan välja att kalla sig detta inför kunder visar på vilken enad grupp de faktiskt är. En 
befogad fråga kan dock vara hur det kommer att påverka dem när företaget blir än större. De 
kommer säkerligen över en överskådlig framtid vara mindre än många av de större företagen, 
men den här familjära kulturen kan bli svår att behålla i framtiden. Greenberg (1983) refererar 
till Shiller som hävdar att mindre företag tappar sin personal till större företag, och på så sätt 
förser dessa med utbildad och erfaren personal. Detta är ett stort problem för mindre företag, 
för att fortsätta att vara konkurrenskraftiga behövs den bästa personalen. För Jayway som har 
en uttalad målsättning att vara bäst i sin bransch blir detta än mer påtagligt och för att undvika 
det har de valt att vara väldigt specialiserade. De som är riktigt duktiga ska inte flytta till 
något annat företag, utan de ska känna att de har en möjlighet att utvecklas bättre på detta 
mindre företag jämfört med en större motsvarighet, trots att möjligheten till karriärutveckling 
inte finns på samma sätt. 
 
De anser själva att de har lite av en vinnarkultur inom företaget när det gått så bra 
ekonomiskt. Detta hänger ihop med den här ”vi mot dem”- känslan som finns. Men även här 
är frågan befogad hur det skulle se ut om det inte går lika bra under ett par års tid, det är inte 
omöjligt att känslan av dessa två skulle minska påtagligt då.  
 
Att de är så specialiserade som de faktiskt är gör att man kan tänka sig att det är enklare att få 
en stark kultur. Det är mycket möjligt att så är fallet, ett större företag med ett bredare 
arbetsområde har svårare att få en så enad front som ett mindre företag. Att företag i en 
nischad bransch enklare kan känna en samhörighet är mycket möjligt men det krävs mer än så 
för att en företagskultur ska växa sig stark bland de anställda, det är inte avhängigt av en 
faktor. 
  
Jayway säger själva att det är ett faktum att de lever mycket på det kunskapsutbyte som finns i 
företaget. Eftersom de anser sig ha de bästa experterna på sitt område kan de få ut väldigt 
mycket av detta. Dessa interaktioner är helt beroende av en fungerande företagskultur. 
Philipson (2004) säger att det klimat som råder på arbetsplatsen är avgörande för om 
människor är villiga att samarbeta och dela med sig av sin information eller bevaka sina revir. 
Med detta i åtanke visar det att klimat och den kultur som finns på Jayway måste fungera för 
att deras mest centrala arbetsprocess ska fungera, med andra ord för företagets överlevnad.  
Thomas förklarar själv hur viktig den är: 
 

”Kompetensutvecklingen och utbytet av kunskap är det som är motorn i 
företaget, utan det fungerar det inte”. 

 
En högre personalomsättning skulle rubba den balans som finns i interaktionerna mellan de 
anställda. Thomas påpekar också mycket riktigt att interaktionerna mellan de anställda blir 
mer effektiva ju längre de arbetar tillsammans. Det är därför det är så viktigt för företaget att 
hålla nere omsättningen av personal. I ett kunskapsföretag är det, precis som Sveiby och 
Risling (1986) hävdar, individen som är företagets viktigaste beståndsdel, men om man ser 
det ur detta perspektiv med kunskapsutbytet i centrum för företagets fortlevnad så är det inte 
den enskilde individen som är viktig, utan de relationer som finns mellan de anställda. Deal 
och Kennedy (1985) påstår att ett företag med hjälp av kulturen tidigt kan utläsa 
varningssignaler för om vissa anställda kommer i kollisionskurs med företagets målsättningar. 
Hos Jayway kommer detta att ta sig uttryck väldigt fort, om någon av de anställda inte passar 
in i de interaktioner som sker kommer denna att störa processerna och de målsättningar som 
satts upp kommer hotas. Därför blir kulturen ett viktigt instrument för ett företag som Jayway 
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för att tidigt kunna utläsa om det inte fungerar mellan anställda. Men det är inte bara i de 
processer som sker med direkt koppling till arbetsuppgifter som kan indikera på att något inte 
står rätt till. Eftersom de i företaget har en så nära relation och stark kultur kommer det ganska 
snart visa sig om det är någon som inte passar in och personalomsättningen skulle därigenom 
stiga med de negativa följder det får. 
 
Caroll et al. (1999) hävdar att om en person inte passar in i den kultur som finns på 
arbetsplatsen kan det leda till avsked. Detta har hänt två gånger vad beträffar Jayway och det 
har som tidigare nämnts berott på förhastade beslut vid rekryteringsfasen. Detta ledde till att 
de som kom in i företaget inte passade in i den existerande kulturen. Caroll et al. (1999) säger 
också att ett avsked för företaget innebär en katastrof, vilket också Thomas Dagsberg ansåg. 
Han säger nu att han lärt sig av misstaget och att de är mer noggranna för att se vilka som 
verkligen har det för Java-programmeringen som gör att de vill stanna inom företaget under 
en längre framtid. En misslyckad rekrytering blir till slut väldigt kostsam, inte bara för den tid 
de lagt ned på att rekrytera personen, det kan också störa den kultur och den stämning som 
finns på arbetsplatsen. Och med tanke på hur beroende Jayway är av kulturen ska fungera så 
skulle en felrekrytering kunna innebära mycket stora problem som tidigare författare så riktigt 
påpekade. 
 
En viktig aspekt som inte ska underskattas när vi pratar om företagskulturen är 
organisationsstrukturen. Price (1977) hävdar att organisationer som är centraliserade har 
högre personalomsättning. Detta är inte fallet i Jayway som har en platt struktur som tar sig 
uttryck i en öppen miljö där alla har möjlighet att komma med sina idéer och leda sin 
personliga inriktning mot det område som intresserar denne mest. Detta går även emot vad 
Caroll et al. (1999) anser om mindre företag. De anser att man inte kan göra karriär på samma 
sätt i ett mindre företag, detta vid jämförelse mot ett större företag. Johan förklarade hur 
viktigt han tyckte det var så här: 
 

”Man får mer frihet och man får eget ansvar och sådär, att man inte har någon 
som tittar över en och säger att så här och så här ska man göra är väldigt 
betydelsefullt. Sedan är det ju mycket frihet vilket område man vill jobba med 
också”.  

 
Det går inte att göra karriär på ett klassiskt sätt hos Jayway, där den anställde stegvis tar sig 
uppåt i företagets hierarki. Men det beror på hur man betraktar begreppet karriär. Att göra 
karriär kan också innebära att den enskilde individen utvecklas såväl på ett personligt plan 
som den utveckling som sker i takt med företagets framsteg. Att organisationen är av platt 
struktur innebär inte att en anställd inte kan uppnå de positiva effekter som en karriär kan 
innebära.  
 
Detta som Johan påtalar visar på hur viktigt det är att Thomas Dagsberg som VD lyssnar på 
sin personal och vågar ha den distansen att han inte lägger sig i vad de anställda arbetar med. 
Detta kommer även detta att leda till ömsesidigt förtroende och på så sätt den lojalitet som är 
så viktig för företaget för att kunna uppnå sitt mål att ha en personalomsättning som är lika 
med noll.  
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8. Företagsledarens inverkan 
 
Vi behandlar här företagsledarens roll för företagets personalomsättning och ger en analys 
av hans betydelse.  
 

8.1 Empiri 
 
Thomas säger sig själv informera de anställda ofta för att de ska vara så insatta som möjligt i 
vad som händer i företaget. Sedan sitter han själv även ned med var och en av dem minst en 
gång i månaden för att stämma av hur de ser på saker och ting. Dock är han noga med att 
påpeka att det är han som sköter den ekonomiska biten, han använder aldrig finansiella 
nyckeltal för att styra de anställda. Den enda form av styrning som används är den att de hela 
tiden ska vara tillräckligt duktiga, allting koncentreras kring det.  
 

”Jag är liksom ingen traditionell hierarkisk chef på det viset. Man har liksom 
inga bekymmer med att tala om för mig att jag är ute och cyklar och så va’. 
Jag är jättetydlig med att det är vi tillsammans som gör saker”.  

 
Att Thomas säger att han inte vill styra och att han inte på något sätt visar på finansiella 
nyckeltal fungerar ju självklart mycket bra när Jayway i dagsläget som företag går mycket 
bra. Men att överhuvudtaget inte styra företaget mot ekonomiska mål i lite sämre tider är, 
enligt oss, naivt att tro att det skulle fungera. Därför bör ovanstående citat beaktas med en viss 
reservation och kanske som lite väl optimistiskt och önsketänkande även om det i dagsläget 
verkar fungera enligt dem själva. För då företaget trots allt inbegriper femtio anställda är det 
lite optimistiskt att tro att någon form av styrning helt kan nonchaleras.  
 
Som tidigare nämnts så är den öppenhet som finns vid rekryteringen grundläggande för den 
vidare anställningen. Företaget förklarar direkt att det är intresset för arbetsuppgiften, och den 
personliga utveckling som kommer därigenom, som är det viktiga. Detta anser Thomas är 
anledningen till att den platta struktur som han förespråkar fungerar så bra på Jayway. 
 

”Så jag kan driva runt femtio personer för att de är så självgående, för att de 
vet varför de är här, för att de är deras stora intresse, man kommer inte hit för 
att man behöver en lön utan det är andra saker som driver dem. Min uppgift är 
att se till att det fungerar runtomkring, lite som ett smörjmedel som springer 
runt dem”. 

 
Detta gör de genom det ständiga kunskapsutbytet, men även mer praktiskt genom olika 
sociala aktiviteter tillsammans. Dels är det de mer officiella sammankomsterna som julfest 
och konferenser, men det som kanske spelar en än större roll är de inofficiella mötena. Det är 
allt från innebandy en dag i veckan till pokermästerskap och whiskeyprovning.  
 

Och där är många med, det tycker jag är kul och det är så ofta så man kan 
välja bort veckans aktivitet för det kommer nya nästa gång. Och jag är med 
mycket i sådant. 
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I takt med de framgångar som företaget haft så anser, båda de anställda vi pratat med och 
Thomas själv, att det har skapats en form av vinnarkultur internt. Nu har företaget gått väldigt 
bra ekonomiskt allt sedan starten och då kommer nog denna känsla internt naturligt. 

 

8.2 Analys 
 
När vi talar om vilka aspekter som påverkar personalomsättningen i Jayway så är 
företagskulturen en viktig faktor, men den roll som Thomas Dagsberg haft som grundare och 
VD ska inte underskattas. Det är han som lagt grunden för den kultur som idag finns på 
Jayway. Deal och Kennedy (1985) kallar dessa chefer, som är medvetna om hur viktig 
kulturen är för företaget och aktivt arbetar med att utforma kulturen efter företagets bästa 
förutsättningar, för symbolchefer. Jacob känner att Thomas i allra högsta grad påverkat de 
anställda i företaget. 
 

”Han är ju ledaren i företaget, det är han som kommer med kraften, det är 
spännande att se vilken energi han lägger ner i företaget. När han startade 
företaget så hade han nog ganska bra koll på vilken typ av företag han ville 
bygga upp och vilken typ av kultur han ville ha tror jag”.  

 
Men det är ändå intressant att se hur noga han själv är med att betona att han själv inte 
försöker påverka kulturen, han vill att den ska formas av de anställda själva. Och det kommer 
den att göra, men det är ingen överdrift att säga att de grundtankar som finns bakom kulturen 
är tydliga. Han vill att intresset för arbetsuppgiften ska vara navet i företaget och dess kultur, 
och det märks när vi pratat med anställda att så är fallet. Men detta bygger på som tidigare 
nämnts att företaget lyckas med att rekrytera de personer som har detta genuina intresse. Bang 
(1999) hävdar att då mindre företag inte har möjlighet att rekrytera internt som större företag 
kan, gäller det att redan vid rekryteringsstadiet finna personer som passar in i företagets 
kultur. Och för att detta ska vara lyckosamt krävs att den som rekryterar känner till kulturen i 
företaget, och detta kan inte ses som ett problem hos Jayway. Thomas är den som har störst 
insyn i företagets kultur och detta är väsentligt för företaget, precis som Bang (1999) hävdar, 
då rekryteringen i ett mindre företag som Jayway är så beroende av att rekryteringen blir 
lyckad.  
 
Thomas tanke från början att det skulle vara som ett kompisgäng som arbetade tillsammans, 
med den gemensamma nämnaren i intresset för arbetsuppgiften. Det får anses att han lyckats 
bra med detta, och han har precis som Deal och Kennedy (1985) hävdar, lyckats skapa en ”vi 
mot dem”- mentalitet som är så karakteristisk för en symbolchef. Dock så är detta ett mindre 
företag som fortfarande expanderar och då är företagsledarens roll mer framträdande än i ett 
större företag. Han försöker vara med på diverse sociala aktiviteter precis som alla andra 
anställda, och det är inte lika enkelt i ett större företag. Där ligger fokus mer på att få diverse 
avdelningar eller arbetslag att dela samma värderingar och ha starka relationer till varandra. 
Att få kulturen att genomsyra hela företaget är enklare i ett mindre företag då det är VD:n som 
är den närmsta chefen. Detta är något som ska has i bakhuvudet när man tittar på vilken 
betydande roll han haft som symbolchef, och fortfarande har, för Jayways företagskultur. 
Precis som Mobley (1982) påpekar så kan den som är chef vara en källa till att de anställda 
känner sig tillfredställda med sin arbetssituation, och på detta sätt lyckas hålla nere 
personalomsättningen. Just att Thomas vill vara en del av de anställdas ”kompisgäng” och den 
kultur som finns, tillsammans med att de anställda ha en stor inverkan på hur deras utveckling 
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ska se ut, skulle i detta fall bekräfta Mobleys (ibid) tankar och då förhoppningsvis leda till att 
färre personer vill lämna företaget. 
 
Den öppna miljö som finns på Jayway är viktig för att de interaktioner som ständigt äger rum, 
ska fungera. Deal & Kennedy (1985) menar på att det krävs en kultur av den form som finns 
på Jayway för att de anställda ska acceptera ansvar och dessutom klara av det på ett bra sätt. 
Den som är chef delegerar ansvar för att de anställda ska vara en del av de beslut som fattas i 
organisationen. Som tidigare påtalades så är Thomas Dagsberg mån om att hans företag inte 
ska växa ur den ”fikarumskulur”, som han själv kallar det. Han vill att det ska vara de 
anställda som tar de vardagliga operativa besluten, sedan så kollar han av och ser så att det är 
ekonomiskt genomförbart. På detta sätt så ligger denna typ av företag enligt Deal & Kennedy 
(ibid) långt före andra med avseende på den kultur som symbolchefen skapat. Detta är 
nödvändigt för att de ska kunna konkurrera med de större företagen på marknaden. 
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Del 3 

9. Slutsatser 
 
Här presenterar vi en återkoppling till vårt syfte och vilka slutsatser vi har kommit fram till 
under arbetet med denna uppsats.  
 
 
Syftet med denna studie var att undersöka hur vårt fallföretag Jayway, går tillväga för att 
möjliggöra sitt högt uppsatta mål om att ha en personalomsättning lika med noll. Genom 
studien ville vi få en bild av hur mindre företag faktiskt kan göra för att minimera sin 
personalomsättning.  
 
Av de samtal vi fört med Jayway har vi kunnat se hur medvetna de är för att uppnå målet om 
att ha en personalomsättning lika med noll. Detta är av största betydelse för företaget då de 
lever av de kunskapsutbyten som ständigt pågår. För att ett mindre företag som Jayway ska 
kunna hålla nere sin personalomsättning har vi identifierat fyra faktorer som är de som vi 
anser vara mest betydande. Dessa fyra faktorer är: 
 

• Den strategiska rekryteringen som resulterar i att de bara anställer folk som de tror 
kommer passa in och därmed stannar kvar. Den kontinuerliga rekryteringen medför att 
de kan strunta i att anställa om de är tveksamma till den sökande. 

• Den betydelse Thomas Dagsberg som grundare och VD haft, och fortfarande har. Han 
byggde upp företaget genom sina egna värderingar och sitt engagemang. Han vill hålla 
en personalomsättning lika med noll, och det genomsyrar de strategiska beslut han tar 
i företaget. 

• Den starka företagskultur som vi kunnat se, dock är det inte specifikt denna utan 
snarare företagets sätt att underhålla kulturen och de resurser som de spenderar på 
detta. De anställda ska känna att de är en i gänget, inte bara på arbetet utan även 
utanför. Detta har att göra med den ”vi mot dem”- känsla som företaget aktivt försöker 
använda sig av. 

• Fokus på de anställdas personliga utveckling. Individerna står i centrum och de är 
även delaktiga vid beslutsfattande. De som rekryteras har ett gemensamt intresse som 
de får utveckla efter egna önskemål. Detta leder till att de anställda är nöjda med sin 
situation trots att företaget inte kan erbjuda en traditionell karriärmöjlighet. 

 
 

Vi har i vår uppsats visat på hur ett mindre företag, med de förutsättningar som det har, 
kan arbeta för att hålla nere sin personalomsättning. Jayway har än så länge varit mycket 
framgångsrika med deras sätt att aktivt arbeta med det. Givetvis går det inte att bortse från 
det faktum att det gått bra för företaget sedan starten, och att detta troligtvis inneburit att 
det varit mindre anledning för de anställda att sluta. Mycket teori är skriven om större 
företag, inte lika mycket om de mindre företagen. Vi anser att de faktorer vi visat på kan ge 
resultat även i andra mindre företag och då framförallt kunskapsföretag. Men även andra 
företag kan arbeta aktivt med exempelvis att få sina medarbetare att förstå att deras 
personliga utveckling inte behöver ligga i hur många pinnhål de klättrar på karriärstegen 
utan då på samma sätt som Jayway erbjuda dem möjlighet att få sina personliga ambitioner 
uppfyllda. 
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10. Förslag på vidare forskning 
 
Vi har undersökt hur vårt fallföretag gör för att försöka uppnå sin målsättning att ha en 
personalomsättning lika med noll. Eftersom företaget inte är så gammalt och fortfarande är 
inne i en stark expansionsfas skulle det vara intressant att kunna följa ett företag i samma 
situation under en längre tid. Att kunna se vad det är som verkligen förändras i exempelvis 
kulturen och om de kan fortsätta hålla hårt på vilken typ av personer de anställer för att kunna 
hålla en så låg personalomsättning som möjligt. 
 
Det skulle även vara mycket intressant att kunna göra en jämförelse med ett större företag i 
samma bransch, som inte är lika nischade i sitt arbetsfält. Detta skulle kunna visa på hur stora 
skillnaderna är och säkerligen tror vi att det skulle kunna ge det större företaget, med 
antagandet att de har en större personalomsättning, en hel del goda tips och idéer som 
säkerligen skulle kunna fungera även i ett mer storskaligt företag.   
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