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Möjlighet att Anställa när Fler vill Byta Jobb 
 
”The Great Re-evaluation” har blivit ett nytt trendigt ord världen över. Och enligt 
rapporten med samma namn ifrån Personio vill 50 procent av svenskarna byta 
arbetsplats inom de närmsta åren. Bland annat på grund av stress, utebliven 
löneökning, trött på branschen och avsaknad av uppskattning. Inget nytt egentligen. 
Förutom att pandemin har gjort att allt fler på kort tid vill byta jobb. Så nu finns 
möjlighet att anställa när fler vill byta jobb. Om ni lever upp till de anställdas krav. 

Vad är det som Händer på Arbetsmarknaden? 
Förr kunde man gå till vilken arbetsgivare som helst. Utan erfarenhet eller utbildning och få 
ett jobb. Och sen var man arbetsgivaren trogen. Och kanske jobbade där för resten av livet. 
Nu krävs det lång erfarenhet och utbildning innan man kan få ett jobb. Men samtidigt är man 
ej arbetsgivaren trogen. Man kräver mer av arbetsgivaren och byter ut den om den inte duger. 
 
Detta skifte har pågått under en lång tid. Där makten hos arbetsgivaren mer och mer har gått 
över till arbetstagarna. Och denna trend kommer att fortsätta. Och det arbetsgivarna måste 
inse är att de längre inte kan begära att arbetstagarna rättar sig efter dem. Arbetsgivarna måste 
nu mera också anpassa sig till arbetstagarna. Om de ska kunna rekrytera och behålla dem. 

Varför vill Allt Fler Byta Jobb? 
Det är egentligen inget konstigt apropå denna långsiktiga trend. Makten ökar hos 
arbetstagarna och många arbetsgivare hänger inte med. De förändrar sig inte till det rådande 
förhållandet på arbetsmarknaden. Många företag och chefer inser inte att de måste förvalta 
sina medarbetare. I annat fall kommer de förr eller senare att flytta på sig. Särskilt de bästa. 
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Vad beror detta på i djupet? Det handlar framför allt om att det mänskliga behovet tillhörighet 
ej uppfylls. Att medarbetarna inte känner ett starkt band till arbetsgivaren. Att arbetsgivaren 
inte agerar rätt. Att arbetsgivaren exempelvis är orättvis, brister i värderingar, inte visar 
uppskattning och ibland inte ser och lyssnar på medarbetarna. Vilket får flera följdeffekter. 

Att Behålla & Attrahera Medarbetare 
Hur ska man då som arbetsgivare tillfredsställa sina medarbetare så att verksamheten kan 
behålla dem? Säkerställ att ni uppfyller det mänskliga behovet om tillhörighet. Se till att alla 
chefer ser och lyssnar på sina medarbetare. Så att de blir sedda, får uppskattning och så deras 
arbetsbehov kan tillfredsställas. Så att de kan må bra, presterar och trivas på er arbetsplats. 
 
Om ni kan visa på detta och att ni verkligen jobbar för att medarbetarna ska få det bra. Kan ni 
också attrahera andra att söka sig till er. Och gör det seriöst. Det räcker inte bara att skapa bra 
förmåner till medarbetarna. Ni måste också ge ett bra intryck och visa att ni är seriösa. 
Seriösare än alla andra. Och att ni verkligen lever upp till allt ni säger, genom vad ni faktiskt 
gör. 

Önskar du mer värdefulla tips? Kolla in: GrowthMind.se/exekutiva-resurser. Är du i behov av 
hjälp inom ledarskap, företagsutveckling (affärstaktik), affärsstrategi eller exekutiv 
ekonomistyrning. Kontakta mig på: Per@GrowthMind.se. 


