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Sammanfattning 

Bakgrund: Det finns idag en problematik för kunskapsintensiva företag i Sverige att lyckas 

bibehålla medarbetare. Detta då den svenska arbetsmarknadens utveckling har resulterat i fler 

högutbildade medarbetare, vilka generellt känner lite lojalitet gentemot arbetsgivaren. 

Företags önskan om att bibehålla medarbetare grundar sig i deras strävan att uppnå en låg 

personalomsättning då det anses positivt för företaget ur flera aspekter. För att studera denna 

problematik studeras Employee Retention-faktorer utifrån ett generationsperspektiv. Detta då 

medarbetares jobbvärderingar och därmed preferenser kring viktiga faktorer enligt tidigare 

forskning till stor del påverkas av generationstillhörigheten. 

  

Syfte: Syftet med studien är att utforska vilka faktorer som får medarbetare i olika 

generationer att stanna inom kunskapsintensiva företag. Detta genom att belysa Employee 

Retention utifrån ett medarbetarskap- samt generationsperspektiv. 

 

Metod: Studien syftar till att undersöka medarbetarnas upplevda verklighet, därför utgår 

studien från en kvalitativ forskningsmetod. Fallstudiemetoden har tillämpats, då denna är 

lämplig för att förstå komplicerade sociala företeelser. Ett centralt drag i fallstudier är att 

kombinera olika datainsamlingsmetoder, därför har 10 semistrukturerade intervjuer samt 25 

frågeformulär med medarbetare på valt fallföretag genomförts. En analys av insamlad data har 

därefter genomförts, vilket resulterat i studiens slutsats. 

Slutsats: Studien har identifierat de viktigaste Employee Retention- faktorerna inom 

respektive generation och bekräftar därmed att generationstillhörigheten påverkar de faktorer 

som får medarbetare att stanna inom kunskapsintensiva företag. Studien har också påvisat att 

de viktigaste faktorerna som identifierats i respektive generationerna har en tydlig koppling 

till det psykologiska kontraktet. Om kunskapsintensiva företag tar hänsyn till dessa faktorer 

och därmed det psykologiska kontraktet, resulterar det i lojalitet och bibehållande av 

medarbetare. 

  

Nyckelord: Employee Retention, Generation Baby Boomers, Generation X, Generation Y, 

Psykologiskt kontrakt och Organisatorisk lojalitet. 

 

  



Abstract 

Background: In the last couple of years there has been an ongoing change in the Swedish 

labor market where the knowledge-intensive companies find it harder to retain employees. 

This because highly educated employees generally are less experience less loyal towards the 

employer. Why companies wish to retain employees is because they aim for a low employee 

turnover, which is considered to be important for companies in several aspects. The study 

focus on important variables for employees, which makes them stay at a company, using a 

generation perspective. This perspective is used because employee’s work values and 

preferences are found to be affected by generational belonging. 

 

Purpose: The purpose of this study is to explore which variables that make employees with 

different generation belongings stay at knowledge-intensive companies. This by illustrating 

Employee Retention from the employee’s perspective and using a generation perspective. 

 

Method: The study applies a qualitative approach since the purpose is to explore the 

employee’s experienced reality. A case-study method is also applied since it’s suitable for 

complicated social phenomenon. Fundamental for a case-study is to combine different data 

collection methods, which is why 10 semi-structured interviews and 25 questionnaires are 

made within the case-company. The analysis of the data was then made with directions of an 

analysis strategy, which lead to the conclusion of the study.   

 

Conclusion: This study has identified the most important Employee Retention- variables 

within each generation, which also acknowledge that the generational belonging affects the 

variables that the employees value and consequently makes them stay at a company. The 

study has also shown that the most important variables that are identified in the different 

generations, also are found in the psychological contract. If knowledge-intensive companies 

identifies these variables and thereby strengthen the psychological contract, the output will be 

organizational loyalty and Employee Retention.  

 

Keywords: Employee Retention, Generation Baby Boomers, Generation X, Generation Y, 

Psychological contract and Organizational loyalty. 

  



Förord 

Vi vill inledningsvis rikta ett stort tack till de intervjupersoner som deltagit i studien. Er 

medverkan och delgivning av era upplevelser har gjort studien möjlig. Vidare vill vi tacka 

LRF Konsult för att vi fått utföra studien på era olika kontor.  

 

Vi vill även tacka Christian Gadolin för handledning av studiens process, goda råd och 

engagemang. Slutligen vill vi tacka vår examinator Torbjörn Ljungkvist. 
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel presenteras bakgrunden till det aktuella forskningsproblemet och 

därmed varför studien är av relevans. En problemdiskussion samt en diskussion kring 

studiens avgränsningar förs sedan, vilket mynnar ut i studiens problemformulering samt syfte. 
  

1.1 Problembakgrund 
I en internationell studie gjord på 23 länder är svenskarna ledande på att byta arbete. Enligt 

undersökningen söker fyra av tio svenskar som redan har ett arbete nytt arbete på ett annat 

företag för att avancera i sin yrkeskarriär (Lundin, 2010). Det kan därmed förstås att det finns 

en problematik i svenska företag kring att lyckas bibehålla medarbetare. Vidare anses det 

ännu svårare att bibehålla medarbetare inom kunskapsintensiva företag, det vill säga företag 

med högutbildade medarbetare (George, 2015). Att arbetsmarknaden har gått från ett 

industrisamhälle till ett automatiserat informationssamhälle betyder att medarbetare inom 

kunskapsintensiva företag är allt mer utbildade och har högre kompetens. Högutbildade 

känner många gånger större lojalitet för sitt yrke än för företaget i sig, vilket resulterar i att 

medarbetarna i större utsträckning söker sig till andra företag och den organisatoriska 

lojaliteten har således minskat (George, 2015; Sokro, 2012; Döckel, Basson & Coetzee, 

2006). Att undersöka hur svenska kunskapsintensiva företag kan bibehålla medarbetare är 

därmed högst relevant. 

 

Bakgrunden till kunskapsintensiva företags önskan om att bibehålla medarbetare grundar sig i 

deras strävan att uppnå en låg personalomsättning. Det finns ett flertal studier som påvisat att 

företag med personalstabilitet presterar bättre än de med hög personalomsättning. En av 

anledningarna till detta är att företag på så vis lyckas bibehålla medarbetare som besitter 

värdefull företagskompetens (George, 2015). En hög personalomsättning medför dessutom 

ofta stora kostnader för ett företag. Beroende på omständigheter kan en nyrekrytering uppgå 

till 1,5 miljoner kronor, vilket påverkar företagets lönsamhet negativt (Johanson & Johrén, 

2017). För att lyckas uppnå en låg personalomsättning och därmed bibehålla medarbetare 

menar tidigare forskning på att det finns Employee Retention-faktorer som påverkar om 

medarbetare stannar inom företaget (De Vos & Meganch, 2008; Calusen & Borg, 2010; 

Döckel, Basson & Coetzee, 2006; Hausknecht, Rodda & Howard, 2008). Problematiken kring 

detta är att faktorerna ofta speglar den större delen av den arbetsföra populationen, snarare än 

medarbetarnas olika preferenser. Ett generationsperspektiv kan således vara väsentligt då 
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medarbetares jobbvärderingar och därmed preferenser kring viktiga faktorer till stor del 

påverkas av just generationstillhörigheten (Westman & Yamamura, 2007). 

 

En skillnad som har studerats gällande faktorerna är att Generation Y (födda 1980-1999) 

värdesätter sina egna mål framför företagets i form av karriärmöjlighet och 

kompetensutveckling, vilket påverkar om denna generation väljer att stanna inom företaget 

(Deloitte, 2016; Thompson & Gregory, 2012). Generationsgruppen Baby Boomers (födda 

1946-1964) är i sin tur mer relationsfokuserad när det kommer till varför de väljer att stanna 

inom ett företag, medan Generation X (födda 1965-1979) värdesätter jobbutmaningar i större 

utsträckning (Westerman & Yamamura, 2007; Krahn & Galambos, 2014). Den mest 

utmanande generationen att lyckas bibehålla är Generation Y, då de ställer mer krav på 

arbetsgivaren och i större utsträckning tenderar att byta arbete än äldre generationer (Harris, 

2016). I en undersökning gjord på 7700 individer tillhörande Generation Y, förväntas två av 

tre att lämna sin nuvarande organisation innan år 2020 (Deloitte, 2016). Därmed stärks 

studiens generationsperspektiv då tidigare forskning visar på att de faktorer som påverkar 

bibehållandet av medarbetare ser olika ut i de olika generationerna. 
  

1.2 Problemdiskussion 
Som framgår av problembakgrunden är Employee Retention i form av bibehållandet av 

medarbetare ett dagsaktuellt problem och därmed en utmaning för svenska kunskapsintensiva 

företag. Att det anses utgöra ett problem bottnar i att en hög personalomsättning medför stora 

kostnader för nyrekrytering och dessutom förlorad värdefull företagskompetens då 

medarbetare slutar på företaget (Johanson & Johrén, 2017; George, 2015). Omsättning av 

personal påverkar även organisationens finansiella resultat och procentenheten av 

personalomsättning kan också vara en indikator på hur det upplevs att arbeta på en arbetsplats. 

En låg personalomsättning kan därför fungera som en kvalitetsindikator, och kan således bidra 

till en god marknadsföring för företaget, vilket gör företaget mer konkurrenskraftigt (Shaw, 

Gupta & Delery, 2005; Högberg, 2016; Sokro, 2012). 
  

Det kan således anses relevant att förstå vilka faktorer företag kan arbeta med för att få 

medarbetare inom olika generationer att stanna inom företaget. Som det ser ut idag är det 

svårt att finna forskning av bibehållande av medarbetare utifrån ett generationsperspektiv i 

kunskapsintensiva företag i Sverige. Genom att betrakta problemet ur ett 

generationsperspektiv bidrar studien till ytterligare förståelse för problemområdet, att lyckas 
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bibehålla medarbetare i kunskapsintensiva företag, och ämnar till ytterligare förståelse av 

problematikens solution. Att lyckas bibehålla medarbetarna och därmed åstadkomma en låg 

personalomsättning är av vikt för ett företags lönsamhet ur flera perspektiv. Dels är det 

kostnadseffektivt, bidrar till god marknadsföring och därmed konkurrenskraft samt att det 

stärker företagets finansiella resultat (Shaw, Gupta & Delery, 2005; Högberg, 2016; Sokro, 

2012). 
  
1.3 Avgränsningar 
I problembakgrunden samt problemdiskussionen konstateras att det är önskvärt för företag att 

bibehålla sina medarbetare och därmed uppnå en låg personalomsättning. En hög 

personalomsättning kan dock ha positiva effekter i form av att det medför tillförsel av nya 

idéer och kritiskt tänkande, vilket många gånger är betydelsefullt för att undvika stagnation 

inom organisationen (Dalton & Todor, 1979; Staw, 1980). Detta är dock en forskningsfråga i 

sig och inte av huvudsaklig relevans för att besvara studiens problemformulering. Av denna 

anledning fokuseras inte de positiva aspekterna av en hög personalomsättning i denna studie. 

 

Vidare bygger studien på att generationstillhörigheten påverkar vilka faktorer som värdesätts 

av medarbetarna och får dem att stanna inom företaget. Individuella preferenser kan dock vara 

den parameter som är mest avgörande för vilka faktorer som värdesätts av medarbetare. 

Däremot ses det svårgenomfört att anpassa arbetet med Employee Retention utifrån varje 

individs preferenser i praktiken. Även parametrar såsom kön och etnicitet kan vara avgörande 

för vilka faktorer som värdesätts av medarbetarna. Dessa parametrar är dock inte heller av 

huvudsaklig relevans för studiens problemformulering. Generationsperspektivet har valts då 

det finns tidigare forskning av bland annat Westerman och Yamamura (2007) som påvisar att 

medarbetares preferenser påverkas av just dess generationstillhörighet. 

 

1.4 Problemformulering 
Vilka faktorer får medarbetare i olika generationer att stanna inom kunskapsintensiva företag? 
 

1.5 Syfte 
Syftet med studien är att utforska vilka faktorer som får medarbetare i olika generationer att 

stanna inom kunskapsintensiva företag. Detta genom att belysa bibehållandet av medarbetare 

utifrån ett medarbetarskaps- samt generationsperspektiv. 
  



   4  

2. Teoretisk referensram 
I följande kapitel kommer tidigare forskning inom problemområdet att behandlas för att 

stärka studiens syfte. Tidigare forskning som lyfts i detta kapitel kommer också visa på en 

nulägesbild av problemområdet. En egenkonstruerad analys- och förklaringsmodell avslutar 

kapitlet där forskningen illustreras och sammanställs, vilken utgör ett verktyg vid insamling 

av empiri samt analys. 

 

2.1 Employee Retention 

2.1.1 Bibehållande av medarbetare 

Employee Retention är en uppsättning Human Resource-praktiker som företag kan utveckla 

för att bibehålla medarbetare och därmed minska personalomsättningen, vilket under de 

senaste åren har blivit mycket populärt (De Vos & Meganck, 2008). Clausen och Borg (2010) 

har i en studie kommit fram till flera generella Employee Retention-faktorer som bidrar till 

bibehållande av medarbetare, vilka är baserad på tidigare teorier och forskning. De menar på 

att de viktigaste faktorerna för att medarbetare stannar inom företag är den psykosociala 

arbetsmiljön, såsom relationen till kollegorna. Personalomsättningen kan alltså enligt dem 

minskas genom att främja positiv arbetsmiljö i form av att exempelvis motarbeta 

rollkonflikter och för stor arbetsbörda. Ett stöttande ledarskap, att medarbetare ser meningen 

med det de arbetar med och att de har kontroll över de uppgifter som skall utföras är också 

faktorer som bidrar till bibehållandet av medarbetare (Clausen & Borg, 2010). Döckel, Basson 

och Coetzee (2006) menar i sin tur att det finns sex generella faktorer som måste beaktas vid 

bibehållande av medarbetare, vilka är ersättning (grundlön), karriärmöjligheter, arbetets 

karaktär (autonomi), utbildnings- och utvecklingsmöjligheter, stöttning från handledare samt 

flexibilitet mellan arbete och privatliv.  

 

Hausknecht, Rodda och Howard (2008) studie visar på att medarbetare stannar längre på en 

arbetsplats där de upplever arbetsnöjdhet, yttre belöningar, organisatoriskt engagemang och 

organisatorisk prestige. Arbetsnöjdhet var högst rankad av samtliga faktorer, oavsett vilken 

typ av anställning eller position medarbetaren hade. Därefter följde yttre belöningar, i form av 

exempelvis materiella belöningar. Av 25 000 medarbetare svarade minst en av tre att dessa 

faktorer påverkade deras val om att stanna inom företaget. Möjligheten att avancera och 

geografiskt läge ansågs viktigt för vissa medarbetargrupper. För att förstå vilka faktorer som 

bidrar till bibehållandet av medarbetare är det dock viktigt att relatera dem till medarbetarnas 
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syn på faktorernas betydelse (De Vos & Meganck, 2008). De menar på att faktorernas 

påverkan på Employee Retention beror på faktorernas så kallade motivationskrafter och att 

företag riskerar att förlora medarbetare om de inte uppfyller sina löften om värderade faktorer. 

Det kan därmed konkluderas viktigt för företag att lyssna till medarbetarna och såvida 

identifiera de faktorer som motiverar dem att stanna kvar inom företaget. 

 

2.1.2 Kunskapsintensiva företag 

Högutbildade medarbetare som är värdefulla för organisatorisk överlevnad är ofta särskilt 

svåra att bibehålla inom kunskapsintensiva företag. De kartlägger snarare sin karriärväg än 

värderar sin lojalitet till företaget, vilket gör det till en utmaning att bibehålla dessa 

medarbetare (George, 2015). Bibehållande av högutbildade medarbetare kan enligt George 

(2015) ses ur två perspektiv. Ur organisationsperspektivet belyses Employee Retention- 

faktorer såsom rättvis samt transparant lön, ledarskapsstil, flexibilitet i arbetet, 

karriärmöjligheter, utvecklingsmöjligheter samt organisationskultur och socialisation i form 

av exempelvis delaktighet i arbetsgruppen, omtänksamma kollegor samt trivsam arbetsmiljö. 

Det andra perspektivet är arbetet i sig. Arbetets autonomi, alltså arbetets karaktär, 

arbetsschemats flexibilitet och socialt stöd på arbetsplatsen. Balans mellan privat-, och 

arbetsliv är också en faktor som påverkar Employee Retention ur ett arbetsperspektiv. Det är 

dock de organisatoriska faktorerna som är mest betydelsefulla för huruvida en högutbildad 

medarbetare stannar inom företaget eller inte (George, 2015). Enligt Hausknecht, Rodda och 

Howard (2008) är möjligheten till att avancera samt organisatorisk prestige de vanligaste 

faktorerna som bidrar till att högutbildade medarbetare stannar inom ett företag. 

 

2.2 Generationer  
En generation är en identifierbar grupp vilka delar samma födelseår samt historiska eller 

sociala erfarenheter (Westerman & Yamamura, 2007). Detta reflekteras i individers 

inställning och känslor gentemot auktoritet och företag, attityd till arbetsplatsen, vad som 

värdesätts samt hur dessa behov planeras att tillfredsställas. Förståelse för de olika 

generationernas värderingar, mål och preferenser är alltså viktiga byggstenar för bibehållande 

av medarbetare i olika generationer (Westerman & Yamamura, 2007). Därav kommer de 

generella Employee Retention- faktorerna som diskuterats ovan att ses utifrån ett 

generationsperspektiv. För att möjliggöra ett generationsperspektiv av Employee Retention 

krävs därmed en uppdelning mellan generationerna.  
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2.2.1 Baby Boomers (1946- 1964) 

Denna generationsgrupp är födda mellan år 1946 och 1964. De förknippas ofta med optimism, 

grupporientering och personlig tillfredsställelse. Det talas om dem som oberoende tänkare 

med sund respektlöshet för auktoritet (Westerman & Yamamura, 2007). Baby Boomers är 

ofta relationsfokuserade i sina val av att stanna inom ett företag. Den psykosociala 

arbetsmiljön samt socialisationen är generella faktorer som diskuterats i tidigare forskning 

(Clausen & Borg, 2010; George, 2015). Westerman och Yamamura (2007) för en diskussion 

om huruvida vikten av relationerna på arbetsplatsen för Baby Boomers har att göra med att 

den äldre generationen inte är lika förflyttningsbar som de yngre. Baby Boomers har ofta mer 

utvecklade familje- och sociala förhållanden vilket gör dem mer orörliga. Ett resultat av detta 

kan, enligt Westerman och Yamamura (2007), vara att relationerna på arbetsplatsen är en 

faktor av stor betydelse för arbetstillfredsställelsen hos Baby Boomers och därmed dess 

intention att stanna inom företaget. Denna generation präglas av en tid som kallas för 

guldklockans tid, där medarbetare tillhörande denna generation stannar större delen av sin 

yrkeskarriär inom samma företag. En annan viktig faktor för Baby Boomers är därmed inre 

belöningar, såsom beröm, snarare än materiella incitament (Krahn & Galambos, 2014). 

 

2.2.2 Generation X (1965- 1979) 

Denna generationsgrupp är födda mellan år 1965 och 1979 (Westerman & Yamamura, 2007). 

Generation X beskrivs som en cynisk och materialistisk generation. Från ett mer positivt 

perspektiv anses Generation X dock vara ett företags största tillgång då de är självstyrande, 

uppmärksamma, teknologiskt kompetenta samt flexibla arbetare (Kupperschmidt, 1998). 

Under 1980- samt 1990-talet drabbades västra Europa av flera lågkonjunkturer, vilket ledde 

till omfattande arbetslöshet. Generation X växte därmed upp med en förväntan om 

framgångsrika karriärer (baserat på deras föräldrars framgång), men kom ut till en 

arbetsmarknad med begränsade möjligheter. Detta kan ha lett till lägre arbetsengagemang och 

värdesättande av materiella belöningar i större utsträckning än Baby Boomers och Generation 

Y (Krahn & Galambos, 2014). 

 

Georges (2015) studie visar på att Generation X är mer målinriktad än Baby Boomers. 

Huruvida arbetsmiljön tillhandahåller karriärutveckling, autonomi (arbetets utformning) och 

jobbutmaningar påverkar bibehållandet av denna generation. Möjlig framgång inom sin 

profession påverkar trivseln och därmed den anställdes val att stanna inom företaget. Dessa 
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faktorer finns främst att finna i tidigare forskning av Hausknecht, Rodda och Howard (2008) 

samt Döckel, Basson och Coetzee (2006) som belyst generella Employee Retention- faktorer 

såsom möjlighet att avancera, arbetsnöjdhet, karriärmöjligheter samt arbetets autonomi. 

 

2.2.3 Generation Y (1980- 1999) 

Generation Y, även kallad millennials, är födda mellan år 1980 och 1999. De är generellt 

illojala, krävande, har en känsla av rättighet och är övergripande avslappnade. Generation Y 

är uppfostrade som så kallade ”trofébarn” vilket har resulterat i en stark orimlig känsla av 

rättighet, stora förväntningar på belöningar och brist på tålamod (Thompson & Gregory, 

2012). Precis när Generation Y började etablera sin karriär inträffade en lågkonjunktur och 

följderna blev att de såg anställda som varit företag trogna i flera år som fick gå, samtidigt 

som Generation Y blev ombedda att öka sin prestation. Thompson och Gregory (2012) menar 

på att lågkonjunkturen påverkat generationens syn på det psykologiska kontraktet och även 

huruvida detta påverkat Generation Ys illojalitet gentemot arbetsgivare. Istället för att stanna 

på en arbetsplats för att det är “det rätta att göra” förväntar de sig att företaget påminner dem 

om varför de bör stanna. Det blir därmed om än mer krävande att arbeta med bibehållandet av 

just denna generation. Ur ett mer positivt perspektiv är Generation Y dock mer drivna och 

ansvarar för sin egen kompetensutveckling, vilket ur ett företagsperspektiv många gånger är 

positivt (Thompson & Gregory, 2012). 

 

Generation Y värdesätter, liksom Generation X, faktorer såsom karriärutveckling, autonomi 

samt jobbutmaningar, vilket också bidrar till bibehållandet av denna generation. Thompson 

och Gregory (2012) menar på att Generation Y blivit uppfostrade i en miljö som präglats av 

individuell uppmärksamhet, beröm, vägledning och feedback. Detta gör att de förväntar sig 

samma återkoppling på arbetsplatsen, med fokus på individuell utveckling. Chefens roll här 

blir viktig som en form av vägledande förälder och just stöttande ledarskap belyses därmed 

som en viktig generell faktor (Thompson & Gregory, 2012; Clausen & Borg, 2010). 

Thompson och Gregory (2012) för också diskussionen om hur teknologin och sociala medier 

har påverkat Generation Y och dess värdesättande av flexibilitet i arbetslivet. Teknologin har 

brutit upp geografiska gränser och kan nu utföras varsomhelst och närsomhelst. Generation Y 

växlar mellan arbete och privatliv under hela dagen, natten och till och med helgerna. Denna 

möjlighet till flexibilitet värdesätts därmed av Generation Y. 
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2.3 Psykologiskt kontrakt och organisatorisk lojalitet 
2.3.1 Definition av psykologiskt kontrakt 

Ett psykologiskt kontrakt mellan arbetsgivare och medarbetare påverkar medarbetarnas 

uppfattning om vad de är skyldiga företaget, men också vad företaget förväntas att ge i 

gengäld. Ett viktigt inslag i definitionen av det psykologiska kontraktet är vikten av att företag 

identifierar samt bemöter de faktorer som medarbetarna efterfrågar på en arbetsplats (De Vos 

& Meganck, 2008). Det psykologiska kontraktet bygger på så kallade motivationsfaktorer och 

De Vos och Meganck (2008) rankar de fem faktorer som påverkar det psykologiska kontraktet 

till störst del. Dessa är karriärmöjlighet, arbetets karaktär (autonomi), social atmosfär 

(psykosocial arbetsmiljö), monetära belöningar (yttre belöningar) samt balans/ flexibilitet 

mellan privat, och arbetsliv. 

 

Om företag tar hänsyn till de faktorer som värdesätts av medarbetarna, kan det därmed gynna 

det psykologiska kontraktet mellan arbetsgivare och medarbetare. Centralt för det 

psykologiska kontraktet är den så kallade ömsesidighetsnormen, vilket innebär att ett företag 

som följer det psykologiska kontraktet med medarbetarna kommer att vinna lojalitet i 

gengäld. Om en medarbetare däremot upplever att det psykologiska kontraktet brutits tenderar 

det till ett minskat engagemang för företaget och viljan att lämna arbetsplatsen ökar (De Vos 

& Meganck, 2008). 

 

2.3.2 Definition av organisatorisk lojalitet 

Organisatorisk lojalitet defineras som ett psykologiskt tillstånd som binder medarbetaren till 

organisationen och begreppet har väckt intresse för att försöka förstå varför medarbetare 

väljer att stanna inom ett företag (Döckel, Basson & Coetzee, 2006). Döckel, Basson och 

Coetzee (2006) menar på att medarbetarnas önskan att stanna inom företaget, troligtvis är en 

följd av att de accepterade villkoren i det psykologiska kontraktet. De menar därmed på på att 

organisatorisk lojalitet handlar om en mental inställning av individens attityd gentemot 

företaget, vilken påverkar medarbetarens organisatoriska lojalitet. Döckel, Basson och 

Coetzees (2006) anger att stöttning från handledare, flexibilitet, arbetets karaktär samt 

ersättning är faktorer som har visat sig ha störst påverkan på känslomässiga förpliktelser, och 

därmed organisatorisk lojalitet. 
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2.3.3 Subjektiva tolkningar 

Medarbetarnas subjektiva tolkningar har visat sig vara centralt för både det psykologiska 

kontraktet och organisatorisk lojalitet (Döckel, Basson & Coetzee, 2006). Om företag 

identifierar de viktigaste faktorerna och efterlever dessa, visar det på engagemang gentemot 

medarbetarna. Medarbetarnas organisatoriska engagemang och lojalitet är nämligen relaterat 

till deras tro på att faktorerna är grundade i företags vilja att bibehålla medarbetarna (Döckel, 

Basson & Coetzee, 2006). Det är därför av vikt för företag att ta hänsyn till medarbetarnas 

subjektiva aspekt i utformningen av Employee Retention. Det psykologiska kontraktet och 

organisatorisk lojalitet fokuserar således på medarbetares subjektiva tolkning av de så kallade 

Employee Retention-faktorerna (Döckel, Basson & Coetzee, 2006; De Vos & Meganck, 

2008). 

 

2.4 Sammanfattning och teoretisk analys- och förklaringsmodell 
Employee Retention handlar om att bibehålla medarbetare och därmed minska 

personalomsättningen och behålla kompetens inom företaget. Företag riskerar att förlora 

medarbetare om de inte identifierar de faktorer som får dem att stanna och därmed uppfyller 

de förväntningar medarbetarna har på företaget (De Vos & Meganck, 2008). Några generella 

faktorer vid bibehållande av medarbetare har identifierats ovan, vilka sedan brutits ned i vad 

de olika generationerna värdesätter på en arbetsplats. Utifrån tidigare forskning av Clausen 

och Borg (2010), George (2015), Westerman och Yamamura (2007), Krahn och Galambos 

(2014), Hausknecht, Rodda och Howard (2008), Döckel, Basson och Coetzee (2006) samt 

Thompson och Gregory (2012) går det att konstatera att de faktorer som får medarbetare att 

stanna inom företag är olika i de olika generationerna och att det dessutom finns mönster i vad 

som värdesätts inom respektive generation. 

 

Baby Boomers lägger stor vikt vid relationer, uppskattar inre belöningar och är i stor 

utsträckning lojala sin arbetsgivare (Westerman & Yamamura, 2007; Krahn & Galambos, 

2014). Generation X och Y tenderar att i större utsträckning vilja avancera snabbare i sin 

yrkeskarriär. Den yngre generationen är därmed mer benägna att ta en aktiv roll i sin 

kompetensutveckling, karriärplanering och genomförandet (Thompson & Gregory, 2012). Det 

som skiljer Generation X från Generation Y är att de i större utsträckning uppskattar 

materiella belöningar, medan Generation Y i större utsträckning uppskattar inre belöningar, 

likt Baby Boomers (Krahn & Galambos, 2014). I och med den senaste utvecklingen av 
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teknologin ställer Generation Y också högre krav på flexibilitet i arbetet (Thompson och 

Gregory, 2012). Det kan konkluderas att den yngre generationen ställer högre krav på 

arbetsgivaren, än vad äldre generationer gör, för att de ska välja att stanna kvar inom 

företaget. Detta då fler faktorer angivits för bibehållande av Generation Y. Om företag tar 

hänsyn till vad som värdesätts av medarbetarna i form av de olika faktorerna, gynnar detta det 

psykologiska kontraktet och därmed medarbetarnas lojalitet gentemot företaget (De Vos & 

Meganck, 2008). För att påvisa dessa samband har en modell grundad i tidigare forskning 

konstruerats. Faktorerna i modellen presenteras utan inbördes ordning. 

 

 
 

Figur 1. Teoretisk analys- och förklaringsmodell 

Modellen belyser de faktorer som utifrån tidigare forskning konstateras vara av vikt för att de 

olika generationerna ska välja att stanna inom kunskapsintensiva företag, vilket gynnar det 

psykologiska kontraktet och därmed organisatorisk lojalitet. Detta bidrar därmed till ett 

företags Employee Retention. I empirin undersöks dessa faktorer, vilket resulterar i en 

kompletterande empirisk analys- och förklaringsmodell. 
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3. Metod 
I följande kapitel presenteras studiens genomförande i form av metodval samt 

tillvägagångssätt utifrån problemformuleringen samt syftet. Slutligen diskuteras studiens 

kvalité, etiska övervägande, metodkritik samt metodreflektion. 
  

3.1 Metodval 
3.1.1 Forskningsansats 

Forskningsfrågan syftar till att undersöka medarbetarnas upplevda verklighet, snarare än att 

studera statistiskt verifierbara samband, därför utgår studien från en kvalitativ 

forskningsmetod. Detta är en forskningsstrategi som lägger vikt vid ord och inte kvantifiering, 

under insamling och analys av data (Bryman & Bell, 2017). Att den kvalitativa 

forskningsansatsen uttrycks i verbala termer bidrar till en flerdimensionell bild av det 

studerade fenomenet. Dessutom har den kvalitativa forskningsansatsen förankring i ett 

tolkande hermeneutiskt vetenskapsideal (Lind, 2014). I studien innebär detta att kunskap 

utvecklas genom att undersökningarna tillhandahåller teoretiska tolkningar av fenomenet som 

studeras. 
  

Ett abduktivt synsätt tillämpas i studien, vilket enligt Alvehus (2013) är en process som 

innebär en växelverkan mellan teori och empiri. I studien har växelverkan mellan teorin samt 

empirin inneburit att den teoretiska referensramen har kompletteras med ytterligare forskning 

i och med nya upptäckter vid insamlingen av det empiriska materialet. Växelverkan har också 

varit en viktig del vid analysen av det funna resultatet. Det abduktiva synsättet möjliggör 

också enligt Alvehus (2013) upptäckten av nya aspekter och utveckling av teorin i förhållande 

av empirin. Det abduktiva synsätt har därmed valts i syfte att övervinna de begränsningar 

induktivt och deduktivt synsätt bidrar till i form av att det möjliggör upptäckten av 

överraskande data istället för att bekräfta förståelse. 
  

3.1.2 Fallstudie 

Studien grundar sig i en fallstudie i syfte att studera och illustrera ett allmänt förekommande 

fenomen, det vill säga bibehållande av medarbetare utifrån ett generationsperspektiv. Syftet 

med val av fallstudie som strategi är att göra vad Yin (2007) kallar en empirisk undersökning, 

genom att studera företeelsen i den verkliga kontexten. Fallstudiemetoden är enligt Yin (2007) 

också lämplig för att förstå komplicerade sociala företeelser, vilket bibehållandet av 

medarbetare kan anses vara då det handlar om människor. Fallet som studerats utgörs av 
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företaget LRF Konsult. Detta klassas som ett fall då det är en slags helhet och ett avgränsat 

system som skiljer det från omgivningen (Alvehus, 2013). LRF Konsult är ett stort svenskt 

företag med 1400 medarbetare i varierande generationer. De har flera olika kontor vilket 

möjliggjort att fenomenet kunnat studeras i olika kontexter, vilket ger studien en mer 

sanningsenlig bild samt bredd. LRF Konsult utgör ett kunskapsintensivt företag, då de 

erbjuder tjänster inom både ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och 

fastighetsförmedling (LRF Konsult, 2017). På så vis anses detta fall vara lämpligt vid 

undersökandet av problemformuleringen. 
  

3.2 Datainsamling 
För att operationalisera metodvalet och därmed uppfylla studiens syfte har sekundärdata 

samlats in i form av litteratur samt primärdata genom intervjuer samt frågeformulär. Ett 

centralt drag i fallstudier är att kombinera olika datainsamlingsmetoder (Denscombe, 2016). 

Detta har tillämpats i form av intervjuer samt frågeformulär har genomförts med medarbetare 

på fallföretaget LRF Konsult. Intervjupersonerna benämns som informanter och de som 

deltagit i frågeformulären benämns som respondenter i studien. Intervjuerna har genomförts i 

syfte att få en djupare förståelse för medarbetarnas uppfattningar, tolkningar och 

meningsskapande när det kommer till vilka faktorer som får dem att stanna inom företaget, 

medan frågeformulären har genomförts i syfte att få en bredare förståelse för detta. 

Datainsamlingen har också genomförts med vägledning av den kvalitativa strategin Grundad 

teori. Studien utgår därmed från en generell frågeställning, relevanta personer har valts ut 

(lämplighetsurval) och data har samlats in. Detta tillvägagångssätt är dock av iterativ karaktär, 

vilket resulterar i en växelverkan mellan insamling och analys av data (Bryman & Bell, 2017). 

Tillvägagångssätt har tillämpats för att möjliggöra en förståelse för det valda problemområdet. 
  

3.2.1 Litteratursökning 

Studiens litteratursökning har till störst del gjorts via Google Scholar, Högskolan i Skövdes 

databas Worldcat local, Högskolan i Skövdes bibliotek samt Stift- och landsbiblioteket i 

Skara. Tidigare examensarbeten på Diva.portal har också studerats. Employee Retention, 

employee retention strategies, retaining employees, employer branding, generation gap, 

millennials, generation Y, generation X, generation Baby Boomers, Retaining professional 

workers, och Psychological contract är de sökord som använts mest frekvent. Den litteratur 

som har använts i studiens teoretiska referensram och därmed teoretiska analys- och 
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förklaringsmodellen är till stor del skrivna i modern tid, det vill säga mellan år 2012 och 

2018. Detta gör dem tidsaktuella för att besvara problemformuleringen. 

 

3.2.2 Urval 

Fallföretaget LRF Konsult har delats upp i delfall, i form av att data samlats in genom 

målstyrt urval på fyra utav LRF Konsults kontor. Kontoren har valts framförallt utifrån dess 

geografiska placering, vilket möjliggjort datainsamling på plats. Målgrupperna inom 

respektive delfall är aktivt styrda då de är uppdelade i tre generationsgrupper, vilka definieras 

i den teoretiska referensramen. Vidare har det i enlighet med Lind (2014) skett ett 

lämplighetsurval av intervjupersonerna samt respondenterna, i syfte att få ett relevant 

underlag för undersökningens forskningsfråga. Detta innebär att urvalet baserats på kriterier 

som fastställts vid undersökningens början, såsom exempelvis generationstillhörighet. Detta 

för att kunna bemöta problemformuleringen. För att uppnå en spridning av urvalet har en 

blandning av kön samt anställning i form av affärsinriktning eftersträvats vid urvalet. 
  

3.2.3 Intervjuer 

Utifrån urvalet har insamlingen av data skett genom semistrukturerade intervjuer med tio 

medarbetare i olika generationer på fyra utav LRF Konsults kontor. Detta för att uppnå vad 

Bryman och Bell (2017) benämner som en djupgående fallorienterad datainsamling. De som 

deltagit i intervjuerna refereras till som informanter i studien. Fyra av de tillfrågade 

informanterna tillhör Generation Baby Boomers, tre tillhör Generation X och tre tillhör 

Generation Y. Intervjuerna utgör en viktig informationskälla i samband med denna fallstudie 

då studien har fokus på faktorer som rör människor. Utformandet av de semistrukturerade 

intervjuerna har baserats på teman ur den teoretiska referensramen (se bilaga 2). Detta för att 

det skall vara av relevans för studiens problemformulering. Intervjuerna har därmed varit 

utformade genom specificerade huvudfrågor som berörts. Frågorna har inte heller följt en 

speciell ordning i syfte att inte styra informanterna. Semistrukturerade intervjuer ger därmed 

utrymme för informanterna att göra utsvängningar som denne anser är av väsentlighet och 

prata öppet om sina upplevelser. Detta ger också möjlighet för flexibilitet i intervjuerna 

(Bryman & Bell, 2017). 
  

Vid kontaktande av informanter skickades ett missivbrev ut där syftet och etiska 

ställningstaganden av studien presenterades (se bilaga 1). Intervjuerna med respektive 

medarbetare har tagit mellan 30 och 40 minuter. Vid genomförandet av intervjuerna har båda 



   14  

författarna varit närvarande, dock har en av dem fört samtalet i intervjuerna medan den andra 

har fört anteckningar samt kompletterat med frågor om så ansetts nödvändigt. Intervjuerna har 

spelats in med ljudupptagning då det mänskliga minnet är begränsat, detta för att få en så 

riktig bild som möjligt (Bryman & Bell, 2017). Detta styrks av Yin (2007) som menar på att 

ljudinspelning ger en mer fullständig och riktig återgivning av en intervju. Inspelningarna har 

dock endast skett vid samtycke då informanterna enligt Alvehus (2013) kan anse att det är 

obehagligt med ljudupptagning och därav kan hämmas i sina svar. Sedan har transkribering av 

insamlade data genomförts av båda författarna. Detta möjliggör en sekundär analys av 

intervjuerna, vilket gör studien försvarbar vid anklagelser av personliga värderingar av 

analysen (Bryman & Bell, 2017). Intervjuerna i studien har inte utförts för tätt inpå varandra 

och därmed gett utrymme för transkribering samt kodning. Kodningen har inneburit att de 

viktigaste faktorerna inom respektive generation har identifierats. 
  

3.2.4 Frågeformulär 

För att uppnå en bredare datainsamling och därmed uppnå en mer trovärdig fallstudie har 

även skriftliga frågeformulär delats ut till 26 medarbetare i olika generationer på de fyra 

kontoren som studien genomförts på. De som deltagit i studiens frågeformulär refereras till 

som respondenter i studien. Av de svarande respondenterna tillhör åtta stycken Generation 

Baby Boomers, åtta Generation X samt tio Generation Y. Frågeformuläret har berört vilka 

faktorer som får medarbetarna att stanna inom detta kunskapsintensiva företag (se bilaga 3). 

Deltagarna har därmed fått identiska frågor, men med möjlighet till fria svar för att främja det 

kvalitativa perspektivet. Formulären har sedan sammanställts utifrån svaren i form av en 

rangordning av de viktigaste faktorerna. Genom att samla in empirisk data både genom 

intervjuer samt frågeformulär skapas ett empiriskt underlag av både djup och bred karaktär 

(Lind, 2014). 
  

3.3 Dataanalys 
Kvalitativ insamling av data resulterar ofta i stora mängder data, vilket kan vara svårt att 

hantera och därmed analysera (Bryman & Bell, 2017). Analysen av data har därför 

genomförts med vägledning av analysstrategin Grundad teori. Rubrikerna i den teoretiska 

referensramen och teoretiska analys- och förklaringsmodellen (se Figur 1, sida 10) har till en 

början väglett strukturerandet av analysen. Den insamlade empiriska data har sedan kodats, 

vilket innebär att data bryts ned i beståndsdelar. Detta har gjorts genom att de identifierade 

faktorerna har färgmarkerats, vilket sedan genererat begrepp och teman. De begrepp och 
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teman som kodningen har resulterat i är de viktigaste faktorerna inom respektive generation. I 

sökandet efter teman, har en tematisk analys genomförts i form av en matrismetod. Detta 

innebär att centrala teman konstruerats och presenterats i en empirisk analys- och 

förklaringsmodell (se Figur, sida 37). Relationer mellan olika teman, såsom Employee 

Retention-faktorer, psykologiskt kontrakt och organisatorisk lojalitet, har sedan utforskats så 

att samband mellan dem har utvecklats. På så vis har en överblick möjliggjorts över insamlad 

data och därmed möjlighet till analys. 
  

För att minska risken av att kontexten i analysen av data går förlorad under analysfasen har 

allt transkriberat material bevarats och varit tillgängligt under processens gång. På så vis har 

det varit möjligt att återkomma till detta och därmed inte förlora kontexten. Annars finns det 

risk för att textstycken klipps ut och analyseras för sig och förlorar då sitt sammanhang 

(Bryman & Bell, 2017). 
  

3.4 Studiens kvalité 
För att säkerställa en studies kvalité diskuteras ofta reliabilitet och validitet (Alvehus, 2013). 

Detta är dock termer som är bättre tillämpade på kvantitativa studier och det finns därmed 

anledning att använda sig utav alternativa begrepp såsom trovärdighet och äkthet, för att 

bedöma kvalitén i kvalitativa studier (Bryman & Bell, 2017). Dessa begrepp ligger därmed till 

grund för denna kvalitativa studie i syfte att säkra kvalitén. 
  

3.4.1 Trovärdighet 

Tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering och bekräftelse är de fyra 

delkriterier som avgör studiens trovärdighet (Bryman & Bell, 2017), vilka diskuteras nedan. 
  

Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet innebär att resultaten rapporteras till de som deltagit i forskningen, detta för att 

bekräfta att verkligheten är uppfattad på ett så sanningsenligt sätt som möjligt. Detta kallas 

också för respondentvalidering. Syftet är att försäkra överensstämmelse mellan resultat och 

den uppfattning eller erfarenhet som informanten har och därmed bekräfta att den beskrivning 

som förmedlats är i enighet med det informanterna har menat (Bryman & Bell, 2017). Detta 

har tillämpats i studien för att undvika potentiella missförstånd och felaktiga fundament i 

studiens empiri och på så vis stärks tillförlitligheten. 
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Överförbarhet 

Överförbarhet innebär att studiens resultat ska kunna appliceras i en annan eller samma 

kontext vid en senare tidpunkt (Bryman & Bell, 2017). Då Grundad teori har använts vid 

datainsamling samt analys resulterar det i vad Bryman och Bell (2017) benämner substantiella 

teorier vilket innebär att specifika sociala företeelser har undersökts. Denna studie redogör 

därmed för de detaljer som finns i kontexten. Fallstudien har också genomförts i flera delfall, 

vilket stärker överförbarheten. Vid intresse av en ny studie går materialet i denna studie att 

användas i syftet att bibehålla olika generationer inom kunskapsintensiva verksamheter, dock 

bör kontexten uppmärksammas. På så vis tycks studien besitta en viss överförbarhet. 

  

Pålitlighet 

Under studiens gång har författarna haft ett kritiskt förhållningssätt, således redogörs tydligt 

samtliga delar i processen i form av detta metodkapitel. Detta för att skapa en komplett och 

disponibel redogörelse av forskningsprocessen. Vidare har handledningstillfällen och 

seminarier med opponering av arbetet skett för att granska studien och därmed stärka dess 

pålitlighet, i enlighet med Bryman och Bell (2017). 
  

Konfirmering och Bekräftelse 

Konfirmering och bekräftelse innebär en medvetenhet kring svårigheterna att inte färga 

datainsamlingen vid samhällelig forskning (Bryman & Bell, 2017). Detta har tagits i 

beaktning i studien i form av att personliga värderingar inte medvetet påverkat insamlingen av 

data. Detta genom att exempelvis inte försöka påverka intervjupersonerna samt 

respondenterna i deras svar. Studiens analys är dock en tolkande process där nyansering 

förekommit i syfte att undersöka studiens problemformulering på djupet. 

  

3.4.2 Äkthet 

Äkthet speglar studiens validitet och de olika äkthetskriterierna är rättvis bild, ontologisk 

autenticitet, pedagogisk autenticitet och taktiskt autenticitet (Bryman & Bell, 2017). Att skapa 

en rättvis bild har eftersträvats i studien då en så sanningsenlig bild av informanternas samt 

respondenternas svar som möjligt har presenterats. Den information som angetts i intervjuerna 

samt frågeformulären har därmed inte medvetet felaktigt återgetts. Vidare har studien tagit 

hänsyn till den ontologiska autenticiteten i form av att den bidragit till att de medverkande fått 

en bättre förståelse för vilka faktorer som anses vara av vikt för de olika generationerna på 

företaget och därmed fått en bättre förståelse för den sociala situationen på arbetsplatsen. 
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Detta bidrar i sig till den pedagogiska autenticiteten i form av en förståelse för hur andra på 

arbetsplatsen upplever viktiga faktorer. 
  

Katalytisk autenticitet innebär att en reflektion har först kring om de medverkande kan 

förändra sin situation i och med studien. Då Employee Retention främst ligger i händerna på 

cheferna på företaget är det snarare de som med hjälp av studien kan förändra hur företaget 

arbetar med bibehållandet av medarbetare. I enighet med taktisk autenticitet har deltagarna 

fått bättre möjligheter att vidta de åtgärder som krävs, i form av att de fått reflektera kring vad 

som är viktigt för dem på en arbetsplats och även tagit del av kollegors syn på det. På så vis 

kan de stötta varandra i vissa utav faktorerna och också påverka ledningen i dess arbete med 

Employee Retention. Deltagarna samt övriga medarbetare inom företaget har också getts 

möjlighet till att läsa studien vilket uppfyller samtliga äkthetskriterier i enlighet med Bryman 

& Bell (2017). På så vis konkluderas studien ha följt samt reflekterat kring äkthetskriterierna 

och därmed styrks studiens validitet. 
  

3.5 Etiska överväganden 
3.5.1 Etiska principer 

Under studiens gång har etiska överväganden beaktats i form av sex stycken etiska principer, 

vilka är samtyckeskravet, nyttjandekravet, informationskravet, konfidalitet- och 

anonymitetskravet, falska förespeglingar samt att deltagarna inte ska komma till skada av 

undersökningen (Bryman & Bell, 2017). Samtyckeskravet har inneburit att deltagande 

personer har blivit informerade om att deras medverkan är frivilligt och att de när som helst 

kan avbryta. I enlighet med nyttjandekravet har inte några uppgifter samlats in om enskilda 

personer i syfte att användas för annat än forskningsändamålet. Personuppgifterna har därmed 

förvarats så att oberörda inte kan komma åt dem. Informationskravet har inneburit att berörda 

personer har informerats om undersökningens syfte samt vilka moment som ingått. I enlighet 

med konfidalitet- och anonymitetskravet har personuppgifter behandlats med konfidentialitet. 

Intervjupersonerna har också informerats om att de uppgifter som anges i intervjuerna är 

konfidentiella och i enlighet med etiska ställningstaganden som berör studien. Både 

informanter, respondenter och delfall har erbjudits att vara anonyma för att inte komma till 

skada av undersökningen, detta genom att ovannämnda refereras till som bokstäver samt 

siffror. Vidare har deltagarna inte medvetet getts falsk eller vilseledande information om 

undersökningen vilket följer principen om falska förespeglingar. Slutligen har deltagarna inte 

kommit till skada av undersökningen, genom att ovannämnda principer har följts. 
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3.5.2 Etisk ståndpunkt 

I studien har universalism som etisk ståndpunkt tillämpats. Detta innebär att etiska regler och 

principer inte har brutits då det anses som moralisk klandervärt och kan skada 

samhällsforskningen (Bryman & Bell, 2017). Syftet med att följa samtliga principer har varit 

att uppnå öppenhet och ärlighet. Studien har därmed varit fördelaktig likaså för deltagare som 

för forskare. Forskningsrelationerna har alltså varit ömsesidigt fördelaktiga vilket krävt en 

moralisk grund, detta anses således vara en byggsten vid kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 

2017). 
  

3.6 Metodkritik 
3.6.1 Forskningsansats 

En kritik riktad mot kvalitativ forskning, och därmed denna studie, är att denna typ av 

forskningsansats är impressionistisk samt subjektiv. Detta innebär att forskningen till stor del 

grundar sig i forskarnas osystematiska uppfattningar, vilket resulterar i svårigheter kring att 

replikera en undersökning, generaliseringsproblem samt bristande transparens (Bryman & 

Bell, 2017). Motargument till detta finns i form av att kvalitativ forskning ger en djupare 

dimension av ett fenomen då även kontext och processer tas i hänsyn. Dessutom är det en mer 

flexibel forskningsmetod, vilket ger större utrymme för intressanta resultat (Bryman & Bell, 

2017). Då problemformuleringen syftar till att utforska medarbetarnas uppfattningar, anses 

denna forskningsmetod därmed vara lämpad. Vad det gäller forskningssynsätt är abduktion 

inte lika etablerat som induktion och deduktion, varpå det ifrågasätts av vissa forskare. Ett 

abduktivt synsätt ger däremot möjlighet att diskutera olika teoriers förmåga att förklara 

mönster i undersökningens empiriska underlag, och på så vis karaktäriseras en sådan 

undersökning som teoriutvecklande (Lind, 2014). Då detta är önskvärt för studiens anses det 

abduktiva synsättet vara legitimt. 
  

3.6.2 Fallstudie 

En kritik riktad mot fallstudier är i vilken mån det är möjligt att göra empiriska 

generaliseringar utifrån dem (Alvehus, 2013). Detta har tagits i beaktande då val av fallföretag 

har övervägts noga. LRF Konsult anses vara ett lämpligt fallföretag då det är ett stort svenskt 

kunskapsintensivt företag. På så vis görs det möjligt att besvara studiens problemformulering. 

Dessutom studeras företaget utifrån fyra delfall i form av både intervjuer samt frågeformulär, 
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vilket gör den mer generaliserbar. Detta möjliggör en mer sanningsenlig bild då insamlad data 

inte är tagen ur en och samma kontext. 
  

3.6.3 Datainsamling 

Litteratursökning 

Vissa av artiklarna som använts i studien är av äldre karaktär, men har till sitt försvar då 

citerats flera gånger. Detta tyder på att artikeln bidrar med legitim information för ämnet. 

Kupperschmidts artikel är en av de äldsta artiklarna i studien då den är skriven 1998. Den 

berör dock definitionen av en viss generation, vilket gör den till legitim källa för just det 

ändamålet. 

 

Urval 

Studiens utgångspunkt är begränsad till kunskapsintensiva företag samt ett 

generationsperspektiv vilket problematiserar ett slumpmässigt urval. I och med dessa 

avgränsningar anses det nödvändigt att till viss del styra urvalet. Detta kan ur ett 

forskningssynsätt ses som kritiskt då slumpmässiga urval bidrar till forskningens legitimitet, 

men slumpmässigt urval begränsar relevansen för forskningsfrågorna (Bryman & Bell, 2017). 

Vidare är urvalet baserat på kriterier i syfte att kunna besvara forskningsfrågorna, vilket gör 

det legitimt. 
  

Intervjuer 

Genomförda intervjuer är av semistrukturerad karaktär vilket ger utrymme för öppna svar. 

Utmaningen var därmed att leda intervjuerna så att de blev relevanta för problemområdet, 

men samtidigt vara öppen för ny överraskande data. Ett annat kritiskt moment är att intervjuer 

ger utrymme för både tolkning av frågor samt tolkning av svar. Intervjuerna har därför 

betraktats som verbala utsagor, med detta menas att svaren kan vara påverkade av svårigheter 

att uttrycka upplevelser och uppfattningar eller dåligt minne (Yin, 2007). Genom att 

eftersträva ett objektivt förhållningssätt samt vara tydlig i kommunikationen för att inte styra 

informanterna, har denna problematik försökt elimineras. Med detta menas att, i enlighet med 

Bryman (2018), har studiens författare inte medvetet ställt ledande eller komplicerade frågor. 

Ledande frågor har en tendens att leda informantens i en viss riktning vilket kan bädda för ett 

visst svar. 
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Då intervjuerna har spelats in finns det också risk för att intervjupersonerna hämmas och att 

svaren därmed blir mindre sanningsenliga (Lind, 2014). Denna risk har reducerats då 

inspelningen har varit frivillig samt genom att författarna informerat informanterna om att 

informationen som delges är konfidentiell. Ljudinspelning medför också en risk för att 

forskarna anser att de inte aktivt behöver lyssna under själva intervjun, med denna 

medvetenhet har ljudupptagningen inte påverkat forskarnas engagemang under intervjuerna. 

Att lyssna innebär också att fånga sinnesstämningen och affektiva invändningar som är 

viktiga för forskarna för att förstå sammanhanget som informanten uppfattar sin verklighet i 

(Yin, 2007).  
  

Frågeformulär 

Kritik riktad mot frågeformulär är att de ofta är standardiserade och därmed kan ge en 

förenklad bild av fenomenet (Lind, 2014). För att övervinna denna kritik, kompletteras denna 

form av datainsamling av intervjuer som därmed ger en fördjupad bild av fenomenet. På så 

vis kan även kontexten tas i beaktande. Kritik kan också uppstå i form av antalet 

frågeformulär endast var 26 stycken. Även detta bemöts genom att formulären kompletteras 

med intervjuerna i syfte att uppnå en legitim fallstudie. 
  

3.6.4 Dataanalys 

Grundad teori har använts som tillvägagångssätt för dataanalys, dock medför denna strategi 

också vissa begränsningar. En av dessa är att Grundad teori inte alltid leder fram till en teori 

och om den gör det så är de ofta substantiella till sin art och inte så generella. I och med 

kodningen finns det också en risk att kontexten försvinner i och med denna metod (Bryman & 

Bell, 2017). Detta har beaktats i studien i form av att all data har sparats i sin originalform. 

Trots begränsningarna möjliggör Grundad teori organisationsforskning då det underlättar 

kopplingen till praktiken, fångar komplexiteten samt underlättar teoretiskt arbete (Bryman & 

Bell, 2017). Av just den anledningen anses denna analysmetod vara legitim för studien. 
  

3.6.5 Kvalité 

Studien utgår ifrån trovärdighet och äkthet i bedömningen av kvalitén, då det anses vara 

lämpligt vid kvalitativa studier. Dock finns det fler lämpliga kriterier vid bedömning av 

studiens kvalité, vilket gör detta till ett kritiskt moment. De valda kriterierna utgår emellertid 

från reliabilitets- samt validitetskriterierna, vilka är etablerade inom den kvantitativa 

forskningen. Kriterierna tar hänsyn till att det inte går att komma fram till en enda absolut bild 
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av den sociala verkligheten vilket är centralt för kvalitativa studier (Bryman & Bell, 2017). 

Dessa kriterier anses därmed ligga i linje med studiens problemformulering då den till stor del 

handlar om subjektiva tolkningar. 

 

3.7 Metodreflektion 
Den valda forskningsmetoden är anpassad efter studiens problematisering och syftar därmed 

till att möjliggöra ett resultat som besvarar studiens problemformulering samt bemöter syftet. 

Kritik riktad till vald metod har förts ovan för att påvisa en medvetenhet kring metodens 

svagheter och därmed negativa påverkan på studien. Även studiens kvalité samt etiska 

överväganden har presenterats för att styrka studiens legitimitet. Genom att samtliga av dessa 

delar presenteras i metodkapitlet påvisas en medveten reflektion av valt tillvägagångssätt för 

studien. 
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras insamlad empiriska data, insamlad genom frågeformulär samt 

semistrukturerade intervjuer. Frågeformulären fångar bredden av empirin, vilket presenteras 

först under respektive generation, följt av en mer djupgående empiri i form av intervjuer. 

Avslutningsvis under respektive generation presenteras en kort sammanfattning samt tabell. I 

slutet av empiri-kapitlet sammanställs hela det empiriska resultatet i en egenkonstruerad 

empirisk analys- och förklaringsmodell. 
  

4.1 Studiens kontext 
Det empiriska materialet har samlats in på fyra utav LRF Konsults kontor runtom i Skaraborg. 

Kontoren betraktas som delfall och kommer som nämnts ovan refereras till som siffror i 

empirin. På respektive delfall finns en kontorschef och antalet medarbetare som på valda 

kontor varierar mellan ett tiotal till ett tjugotal. Deltagarna i studien, det vill säga 

informanterna samt respondenterna, arbetar samtliga som konsulter och har som ambition att 

få landets småföretagare att växa. Medarbetarna arbetar därmed relativt självständigt ut mot 

olika kunder, varav en stor andel är lantbrukare i denna region. Även flera av medarbetarna 

har en koppling just till lantbruk. Företagets värderingar är kundvärde som gör skillnad, 

engagemang som syns och känns samt affärsmässighet i allt som görs (LRF Konsult, 2017), 

vilket genomsyrar arbetet på kontoren. 

 

4.2 Baby Boomers 
4.2.1 Frågeformulär 

Den faktor som enligt frågeformulären är av störst vikt för Generation Baby Boomers är inre 

belöningar, som av samtliga tillfrågade anses vara en av topp 5-faktorer för att de ska välja att 

stanna på ett företag. Den näst viktigaste faktorn angiven av denna generation är relationerna 

på arbetsplatsen, vilket anses vara bland topp 5-faktorer av 87% av de tillfrågade. Hela 71% 

rankar just inre belöningar eller relationer på arbetsplatsen som den allra viktigaste faktorn för 

att de ska trivas och vilja stanna på företaget. Resterande anser att flexibiliteten i arbetet är 

den viktigaste faktorn. Andra faktorer som anses vara av vikt för denna generation är 

återkoppling med fokus på individuell utveckling samt monetära anledningar, såsom lön 

(enligt 50% av de tillfrågade). Ingen utav de tillfrågade tycker dock att dessa är de viktigaste 

faktorerna. Materiella belöningar såsom förmåner utöver lönen, arbetets autonomi samt 
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jobbutmaningar är de faktorer som enligt frågeformulärens utfall anses var minst viktiga för 

att Baby Boomers ska välja att stanna inom ett företag. 
  

4.2.2 Intervjuer 

Beskrivning av informanter 

Fyra intervjuer har genomförts med medarbetare tillhörande Generation Baby Boomers. 

Informant A är 64 år och har arbetat på Delfall 1 sedan 1980. Idag arbetar informanten som 

auktoriserad redovisningskonsult på företaget. Informant B är 68 år och har arbetat på LRF 

Konsult sedan 1978, till störst del på Delfall 3. Informanten är anställd som auktoriserad 

redovisningskonsult och arbetar idag deltid. Informant C är 59 år och har arbetat på Delfall 2 

sedan 1983. Idag arbetar informanten som auktoriserad redovisningskonsult på företaget. 

Informant D är 58 år och har arbetat som affärsrådgivare på Delfall 2 i sju år. 
  

Utmärkande faktorer 

Inre belöningar 

Inre belöningar är enligt intervjuerna en utmärkande faktor för denna generation då samtliga 

informanter lägger vikt vid detta. Enligt informant A är inre belöningar i form av 

kundkontakten och bekräftelsen från kunderna och deras tacksamhet viktigt. Att få personlig 

uppmuntran och beröm från chefen på arbetsplatsen är också en viktig del av de inre 

belöningarna enligt denne. Informant B belyser också inre belöningar i form av respons från 

kunderna. Att få bekräftelse från chefen är även det viktigt, men kunderna är enligt 

informanten ett snäpp viktigare. Informant C menar i sin tur på att inre belöningar utgörs av 

relationerna med kollegorna samt kunderna. Informanten betonar dock även vikten av de 

monetära belöningarna, såsom lön. Denna faktor är av vikt för informanten då denne anser att 

de är arbetsamma på kontoret och därmed borde få en någorlunda ersättning. Om lönen är 

marknadsenlig så anser informanten dock att de inre belöningarna är av större vikt. Slutligen 

anser informant D att den viktigaste bekräftelsen är inre belöningar, i form av att kunderna är 

nöjda. Att kunderna tycker att informanten gör ett bra jobb och rekommenderar hen till andra 

är en form av inre belöning. Detta är mer värt för informanten än monetära belöningar då det 

bidrar till välbefinnande och inte ett onödigt överflöd av pengar. 
  

Relationer på arbetsplatsen 

Relationer på arbetsplatsen har också identifierats som en avgörande faktor för denna 

generation då samtliga informanter betonar denna faktor under intervjuerna. För informant A 
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är trivseln på arbetsplatsen en viktig del, och syftar då till relationerna med kollegorna och 

stämningen på arbetsplatsen. Enligt informanten sitter ingen med stängd dörr och de hjälper 

ofta varandra i olika situationer. I och med avhopp som har gjorts under åren, tror informanten 

att det har uppstått en starkare “vi-känsla” och därmed samhörighet på kontoret. Enligt 

informant B är och har relationerna på arbetsplatsen alltid varit en mycket viktig faktor. 

Kollegorna är viktiga både i det sociala samt i arbetet då de hjälper varandra vad det än gäller. 

Relationen med den lokala chefen är också en viktig del av detta då informanten värdesätter 

kontorschefens närvaro samt uppbackning. Detta bidrar till en god stämning på arbetsplatsen, 

vilket gör att informanten trivs bra. Informant C anser att en av de allra viktigaste faktorerna 

till att denne stannat på företaget i så många år är det stämningsläge och de sunda värderingar 

som är, och alltid har varit på kontoret. Informanten upplever det som att de på arbetsplatsen 

är ganska lika varandra och att de hjälper varandra mycket. Prestige och att visa sig 

märkvärdig är därmed inte en del av kulturen på kontoret. Relationen med närmsta chefen är 

också en bidragande faktor, informanten menar att tydlighet och stöttning är viktiga 

egenskaper hos chefen. Informant D säger också att relationerna på arbetsplatsen är en av 

anledningarna till att denne stannat så pass länge på företaget. Det är positiv stämning på 

kontoret och det är enligt informanten aldrig tråkigt att gå dit då det alltid händer någonting 

roligt. 
  

Flexibilitet 

Vidare är flexibiliteten mellan privat- och arbetsliv och i arbetet en faktor som värdesätts av 

tre utav fyra informanter. Denna faktor läggs det dock inte lika stor vikt vid såsom inre 

belöningar samt relationer på arbetsplatsen. Informant A menar på att flexibiliteten i arbetet är 

positivt och en bidragande faktor till att informanten stannar på företaget. Möjligheten till att 

arbeta hemifrån eller på annan ort värdesätts, men det innebär också frihet under ansvar. 

Flexibiliteten i arbetet och möjligheten till att variera i arbetstid har varit en avgörande faktor 

även för informant B, då denne bedriver ett lantbruk vid sidan av arbetet som konsult. Även 

informant B nämner frihet under ansvar som en viktig del i flexibiliteten. Informant D 

uppskattar också denne flexibiliteten i arbetet. Informant C är den som inte anser att 

flexibiliteten är en avgörande faktor, då denne trivs bättre med rutiner. Flexibiliteten kan 

snarare ses som ett stressmoment och är inte en faktor till att informanten stannat på företaget 

i så många år. 
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Utvecklingsmöjligheter 

Utvecklingsmöjligheter är å andra sidan en faktor som informant C anser vara av vikt. 

Informanten har aldrig lagt vikt vid att göra karriär, men möjligheten till utveckling i arbetet 

är en viktig del, vilket denne anser företaget vara bra på. ”Den som vill, får” uttrycker sig 

informanten gällande detta. Även informant D menar på att utvecklingsmöjligheterna är 

avgörande. Anledningen till att informanten har valt att många gånger söka sig vidare i 

arbetslivet tidigare är för att denne söker utveckling, utmaningar och en kittling i magen när 

medarbetaren går till arbetet. Informant A och B pratar även de om utvecklingsmöjligheter, 

men lägger inte lika stor vikt vid denna faktor som informant C och D.  
  

Autonomi 

Arbetets utformning, det vill säga dess autonomi, är en viktig faktor för att informant A ska 

trivas och vilja stanna kvar på arbetsplatsen. Informanten anser arbetsuppgifterna vara roliga, 

varierande och ingen dag är den andre lik. Även informant B menar på att det är viktigt att 

arbetet i sig är stimulerande. Detta bekräftas också av informant C, men inte av informant D. 

Denne menar på att andra faktorer såsom exempelvis stämningen på kontoret och relationerna 

på arbetsplatsen är av större vikt.  
  

Ledarskap 

Ledarskapet har tagits upp i olika sammanhang av informanterna och antas därmed vara en 

viktig faktor. När det kommer till de inre belöningarna har kunden dock en viktigare roll och 

när det gäller relationerna på arbetsplatsen så är kollegorna viktigare, enligt samtliga 

informanter. Ändå läggs stor vikt vid ledarskapet under intervjuerna. Att cheferna är ärliga 

och tydliga är en bidragande faktor för informant D, men relationen till kollegorna är 

viktigare.  
  

Organisatorisk lojalitet 

Informant A säger sig känna lojalitet gentemot företaget, vilket gör att denne till exempel 

ställer upp när övertid krävs. Störst lojalitet känner informanten gentemot det lokala kontoret 

och teamet, det vill säga kollegorna på kontoret. Det är dem och kunderna som många gånger 

får informanten att göra det lilla extra. Informant B är inne på samma spår då informanten 

upplever sig känna lojal gentemot arbetsgivaren, men största lojaliteten upplever denna 

gentemot kunderna. Det handlar om en balansgång mellan lojalitet gentemot arbetsgivaren 

gällande affärsmässighet och lojalitet gentemot kunderna så att de blir nöjda säger 
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informanten i intervjun. Men det är kunderna som får informanten att göra det lilla extra. 

Informanten menar också på att denne känner större lojalitet gentemot det lokala kontoret än 

företaget i stort. Informant C känner även denne störst lojalitet gentemot det lokala företaget. 

Denne känner dock även lojalitet till företagets ägare och är därmed som medlem i denna 

organisation, då informanten vill vara med och stötta organisationen denne arbetar för. 

Informanten upplever att det är långsiktigheten och hanteringen av medarbetare med respekt 

som gör att denne upplever lojalitet gentemot arbetsgivaren. Informant D upplever sig även 

denne känna lojalitet gentemot arbetsgivaren. Detta när värderingar överensstämmer i 

kombination med ett respektfullt bemötande. 

4.2.3 Sammanställning 

Generation Baby Boomers har sammantaget visat på en samlad bild av de faktorer som 

värdesätts mest för att medarbetarna ska vilja stanna kvar på en arbetsplats. Inre belöningar, 

relationer på arbetsplatsen och flexibilitet är de faktorer som fick överlägset mest gensvar 

både i intervjuerna samt frågeformulären. Under intervjuerna framgick kunderna ha en central 

roll för samtliga informanter vad det gällde de inre belöningar. Gällande relationerna på 

arbetsplatsen så läggs störst vikt vid kollegorna, men också relationen till de lokala cheferna 

tas upp som en aspekt under intervjuerna. Samtliga informanter menar på att relationerna är 

en bidragande faktor till stämningen på kontoret, vilket är viktigt för att stanna på en 

arbetsplats. Just ledarskapet är en faktor som lyfts fram i intervjuerna, men som inte bekräftats 

i formulären. Flexibilitet är också viktigt för denna generation både enligt frågeformulären 

samt intervjuerna, då det är friheten som flexibiliteten medför som är den bidragande faktorn. 

Andra faktorer som tagits upp av Generation Baby Boomers är återkoppling och monetära 

anledningar (frågeformulären) samt utvecklingsmöjligheter och arbetets autonomi 

(intervjuerna). Nedan följer en sammanställning av de faktorer som anses utgöra de viktigaste 

för denna generation. 
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4.2.4 Tabell 1 

Frågeformulär Intervjuer 

Inre belöningar Inre belöningar 

Relationer på arbetsplatsen Relationer på arbetsplatsen 

Flexibilitet Flexibilitet 

Återkoppling Utvecklingsmöjligheter 

Monetära anledningar Autonomi 

   Ledarskap 

  

4.3 Generation X 
4.3.1 Frågeformulär 

De faktorer som enligt frågeformulären är av störst vikt för Generation X är relationerna på 

arbetsplatsen samt flexibiliteten, vilket anses vara viktigt för 87% av de tillfrågade. Enligt 

frågeformulären tycker 75% att det är viktigt med utvecklingsmöjligheter för att de ska trivas 

och vilja stanna på företaget. Jobbutmaningar samt arbetets autonomi, det vill säga arbetets 

utformning, är av vikt för 50% av respondenterna. Arbetets autonomi är den allra viktigaste 

faktorn, då den anses vara viktigast av 37%, vilket därmed är den faktorn som anses vara 

viktigast av flest. Den minst viktiga faktorn anses av Generation X vara materiella belöningar, 

vilken endast tagits upp av 12% av de tillfrågade som topp 5 av de viktigaste faktorerna för att 

stanna på ett företag. Även monetära anledningar samt ledarskapet hamnade långt ned på 

listan över de viktigaste faktorerna enligt frågeformulären. 
  

4.3.2 Intervjuer 

Beskrivning av informanter 

Informant A är 52 år och har arbetat på Delfall 2 i snart ett år. Informanten är anställd som 

redovisningskonsult och arbetar deltid. Informant B är 46 år och arbetar som jurist på Delfall 

2. Informanten har varit anställd på företaget i cirka sex år efter avslutade studier. Informant C 

är 53 år och arbetar som affärsrådgivare på Delfall 2. Informanten är inne på sitt elfte år som 

anställd inom företaget. 
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Utmärkande faktorer 

Jobbutmaningar 

Jobbutmaningar är en faktor som samtliga informanter lagt stor vikt vid under intervjuerna. 

Informant C menar på att stimulans i form av jobbutmaningar är den viktigaste faktorn till att 

denne har arbetat på företaget i över tio år. Informanten slutade hos sin tidigare arbetsgivare 

då denne upplevde stagnation. Informanten vill därmed ha utmaningar och drivs av det då 

utmanande och varierande arbete leder till självförverkligande enligt informanten. 

Informanten menar på att jobbutmaningar anses viktigare än kollegorna på arbetsplatsen, även 

om dessa också anses vara av betydelse. Vidare anser informant B att jobbutmaningar och att 

utvecklas inom sin profession är viktiga faktorer för att stanna inom ett företag. Informanten 

anger att detta väger tyngre än karriärmöjligheter och att det allra viktigast är att bli en bra 

jurist. Det handlar därmed mer om att utmanas och utvecklas i sin roll än att göra karriär som 

exempelvis chef för informant B. Även informant A belyser vikten av jobbutmaningar. 

Informanten upplever att arbetsplatsen erbjuder mycket jobbutmaningar vilket anses vara 

positivt för att stanna inom företaget. 
  

Relationer på arbetsplatsen 

Relationer på arbetsplatsen är den främsta faktorn för att informant A ska välja att stanna på 

ett företag. Informanten syftar då främst på relationen till kollegorna, men också till chefen. 

För informant C är kollegorna på kontoret inte en avgörande faktor. Den anställde säger att 

denne har mycket nätverk med kunder och menar på att detta är en bas för det sociala. 

Informant C belyser därmed vikten av relationen till kunderna. Även informant B belyser 

vikten av relationen med kunderna. Informanten upplever en personlig kontakt med kunderna 

då de delar samma bakgrund med jordbruk som gemensam nämnare, vilket är positivt. 

Relationerna på arbetsplatsen, framförallt kunderna är därmed en viktig faktor för Generation 

X. 
  

Flexibilitet 

Flexibiliteten är en annan faktor som belyses av samtliga informanter. Informant B pratar om 

flexibilitet i form av frihet under ansvar. Detta innebär att inte detaljstyras och att ha ansvar 

för sina egna arbetsdagar. Detta kan också benämnas som arbetets autonomi, vilket är en 

avgörande faktor för att informant B stannar inom företaget. Vidare finner informant A att 

flexibiliteten i arbetet är en positiv faktor. Så länge arbetet är kul är inte flexibiliteten en 

stressfaktor. Att företagets verksamhet är säsongsbaserat möjliggör att denne kan jobba lite 
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mindre i vissa perioder och lite mer i andra, detta uppfattas som positivt för informanten. 

Informant C menar på att flexibiliteten som företaget erbjuder har blivit viktigare och 

viktigare med åren, allt eftersom informanten har bildat familj och även driver eget lantbruk. 

Informanten menar också på att flexibiliteten värdesätts för att kombinera privatliv med 

familjen och arbetslivet, balansen anses alltså vara en viktig faktor. 

 

Autonomi 

Arbetets autonomi är också viktigt för informant C. Informanten gör många uppdrag på olika 

orter i Sverige och finner pendlandet stimulerande, istället för att sitta på samma kontor dag ut 

och dag in. Arbetets autonomi i form av flexibilitet är därmed en avgörande faktor för 

informanten. Informant B menar också på att variationen och flexibiliteten i arbetet är mycket 

viktigt. För informant A är trivseln med arbetet i sig en av de mest avgörande faktorerna.  
  

Inre belöningar 

Vad det gäller inre belöningar så framstår detta som viktigt för framförallt informant A samt 

B. Informant A menar på att även monetära belöningar är viktiga, men lägger större vikt vid 

de inre. Informanten menar på att företaget satsar mycket på de anställda genom utbildningar 

och kompetensutveckling, vilket uppfattas som en typ av inre belöning. Informanten säger att 

det ses som positivt att företaget även satsar på de äldre och inte bara kompetensutvecklar de 

yngre. Inre belöningar är också viktiga, tacksamhet från kunderna är det som belyses. Detta 

bekräftas av informant B som menar på att det är viktigt att känna att den anställde har gjort 

ett bra jobb för kunden, vilket anges som inre belöningar som värdesätts högre än monetära 

belöningar. Informant B menar dock på att en högre lön även skulle uppskattas snarare än en 

klapp på axeln av chefen för ett bra arbete. Inre belöningar från kunderna anses därmed vara 

viktiga för informanterna. Informant C lägger ingen större vikt vid någon form av belöning. 
  

Företagsvärderingar 

Företagsvärderingar är en annan viktig faktor för samtliga informanter. Informant A menar på 

att företagets värderingar påverkar huruvida denne stannar inom företaget. Informanten anser 

det viktigt att känna att företaget och denne arbetar åt samma håll och sätter kunden i första 

hand. Att företaget hänger med i utvecklingen och digitaliserar, för att möta kunden är också 

en värdering som upplevs som viktig. Informant B belyser också vikten av kundfokuset, vilket 

är en viktig värdering som delas både med företaget, ledarskapet och den anställde själv. 

Företagsledningen och företagsvärderingar anses även av informant C vara en värdefull 
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faktor. Att inte känna att informanten arbetar i motvind är viktigt, likaså att ha en sund och 

kompetent företagsledning. Det anses viktigt att kunna stå för det företag informanten arbetar 

för. Informant C anser också att det är viktigt att känna en personlig koppling till kunderna, 

där lantbruket binder samman kulturen i företaget. 

 

Geografiskt läge 

Geografiskt läge gällande kontorets placering anses vara en viktig faktor för två utav tre 

informanter. Det geografiska läget är något informant B värderar högre än att arbeta i en 

storstad och få högre ersättning eller andra materiella belöningar. Informanten påpekar vikten 

av att få mer kvar av livet än bara jobb och menar därför på att det geografiska läget är 

avgörande. Informant A menar i sin tur att det som skulle få den anställde att byta arbetsplats 

är det geografiska läget. Det anses inte som något avgörande men att arbeta i staden som är 

närmare hem hade kunnat få den anställde att byta arbetsplats. 
  

Organisatorisk lojalitet 

Den organisatoriska lojaliteten belyses av framförallt av informant A. Informanten anser att 

lojalitet till arbetsgivaren är en självklarhet men har svårt att uttrycka varför. Informanten 

reflekterar över att det troligtvis har med arbetstrivsel att göra. Trivs den anställde på 

arbetsplatsen känner denne automatiskt lojalitet för företaget enligt informantens uppfattning. 

Informant B och C upplever en stark personlig koppling till kunderna med lantbruk som 

gemensam nämnare, vilket resulterar i en lojalitet framförallt gentemot kunderna för deras 

del. 
  

4.3.3 Sammanställning 

Generation X tycker sammantaget att jobbutmaningar, relationer på arbetsplatsen och 

flexibiliteten är de faktorer som har starkast påverkan på deras val att stanna kvar på ett 

företag. Dessa tre faktorer gav gehör i både intervjuer och frågeformulär. Gällande 

relationerna på arbetsplatsen belyses framförallt relationen med kollegorna som en viktig 

faktor. Vidare gav arbetets autonomi hög respons, främst i frågeformulären men även bland 

de intervjuade informanterna. Utvecklingsmöjligheter är utstickande för denna generation 

enligt frågeformulären, vilket bekräftas till viss del i intervjuerna men i form av 

jobbutmaningar. Enligt intervjuerna framkom också inre belöningar, företagsvärderingar samt 

geografiskt läge som viktiga faktorer för denna generation. Inre belöningar anses vara 

viktigare än monetära belöningar då känsla av samhörighet med kunderna anses viktigare. De 
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monetära belöningarna anses dock inte vara helt oviktiga under intervjuerna. 

Företagsvärderingar anses också vara viktiga för informanterna, gällande framförallt 

kundfokuset. Sammantaget anses inte materiella belöningar, karriärutveckling samt 

ledarskapet vara en avgörande faktor för Generation X. Nedan följer en sammanställning av 

de faktorer som anses utgöra de viktigaste för denna generation. 
  

4.2.4 Tabell 2 

Frågeformulär Intervjuer 

Jobbutmaningar Jobbutmaningar 

Relationer på arbetsplatsen Relationer på arbetsplatsen 

Flexibilitet Flexibilitet 

Autonomi Autonomi 

Utvecklingsmöjligheter Inre belöningar 

   Företagsvärderingar 

   Geografiskt läge 

  

4.4 Generation Y 
4.4.1 Frågeformulär 

De faktorer som enligt frågeformulären är av störst vikt för Generation Y är monetära 

anledningar såsom lön och bonus samt flexibilitet. Dessa faktorer ser 80% av respondenterna 

som viktiga faktorer för att de ska stanna inom företaget och 40% tycker att någon av dessa 

två är den allra viktigaste faktorn, vilket därmed är de faktorer som anses vara viktigast av 

flest. Generation Y har en stor spridning i vad som anses vara den viktigaste faktorn för att de 

ska stanna inom företaget. Av de tio valbara faktorerna togs sex utav dessa upp som den 

viktigaste faktorn. Relationer på arbetsplatsen är viktigt för 70% av de tillfrågade i Generation 

Y. Även utvecklingsmöjligheter samt återkoppling med fokus på individuell utveckling 

(viktigt för 60% av de tillfrågade) och inre belöningar (viktigt för 50% av de tillfrågade) är av 

vikt inom denna generation. Karriärmöjlighet rankades sammantaget som nummer sex av tio 

enligt formulären, och gavs därmed inte någon större respons. Den faktor som anses vara 
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minst viktig är ledarskapet som endast 20% av de tillfrågade har listat som topp 5 av de 

viktigaste faktorerna. 
  

4.4.2 Intervjuer 

Beskrivning av informanter 

Tre intervjuer har genomförts med medarbetare tillhörande Generation Y. Informant A är 30 

år och har arbetat som redovisningskonsult på Delfall 1 sedan år 2017, då denne avslutade 

sina studier. Informant B är 29 år och har varit anställd som redovisningskonsult på företaget i 

totalt 4 år, varav 1,5 år på Delfall 4. Idag arbetar informanten som auktoriserad 

redovisningskonsult på företaget. Informant C är 28 år och har varit anställd på Delfall 3 

sedan 2016. Informanten blev anställd inom företaget efter avslutade studier och arbetat idag 

som redovisningskonsult. 

  

Utmärkande faktorer 

Utvecklingsmöjligheter och jobbutmaningar 

Samtliga informanter inom Generation Y anser att individuella utvecklingsmöjligheter är en 

av de mest framstående faktorerna för att stanna på ett företag. Informant A anger att det som 

lockade informanten till detta företag var möjligheterna till att utvecklas. Informanten menar 

på att företaget inte erbjuder någon direkt karriärstege men att möjligheterna att bli duktig och 

lära sig sitt yrke finns, vilket denne värdesätter. Informanten värdesätter 

utvecklingsmöjligheter mer än relationerna på arbetsplatsen. Informant B säger också att 

personlig utveckling anses vara en faktor som bidrar till att den anställde väljer att stanna 

inom företaget. Den anställde säger att det finns alla möjligheter i världen inom företaget att 

bli riktigt bra på det denne önskar vilket upplevs positivt. Informant B anser att utveckling i 

form av att specialisera sig inom sitt yrke är en större motivationskraft än att klättra en 

karriärstege. Informant C upplever i sin tur att chefen satsar på den anställde genom 

utbildningar och att det finns många möjligheter inom företaget. Informanten vill på sikt 

avancera från redovisningskonsult till affärsrådgivare och anser att den möjligheten finns 

inom företaget, vilket värdesätts av informanten.  
  

Inre och Monetära belöningar 

Vid inre belöningar i relation till materiella och monetära belöningar upplever informant A att 

inre belöningar väger tyngre. Informanten menar på att en monetär ersättning aldrig kan 

trumfa en känsla av att vara duktig på sin profession. Dock diskuterar informanten huruvida 
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ersättningen för arbetet skall kännas rättvis. Att ett svårt och krävande arbete också skall 

belönas med en rättvis lön för att det skall kännas mödan värt, vilket informanten inte 

upplever idag. Informanten uttrycker att en upplevd orättvis lön kan vara en ”dealbreaker” 

för att byta arbetsplats. Informant B upplever inre belöningar som mer motiverande än 

materiella och monetära belöningar. Informanten menar på att det inte är ersättningen som 

driver den anställde. Informant C menar i sin tur på att materiella och monetära belöningar är 

viktigare än inre belöningar, såsom beröm. Informanten menar dock på att en högre lön ses 

som ett kvitto på en bra arbetsprestation och upplever då också det som en inre belöning. Men 

på frågan om vad som hypotetiskt sett skulle få informanterna att byta arbetsplats svarar alla 

tre informanter att en högre ersättning skulle vara en faktor. 
  

Flexibilitet 

Flexibilitet är en faktor som sammantaget uttrycks som positiv av samtliga tre informanter 

inom Generation Y. Flexibiliteten i arbetet är viktig, att kunna vara flexibel mellan privat och 

arbetsliv upplevs som positivt snarare än en stressfaktor säger informant C. Informant B 

uttrycker i sin tur att flexibiliteten är guld värd och menar på att det inte finns något som 

hindrar den anställde att skapa sina egna rutiner och anser det förmånligt att inte arbeta mot 

stämpelklocka. Flexibiliteten upplevs som befriande mer än betungande. Informant A anger 

också att denne har möjlighet att skapa sina egna rutiner men gillar möjligheten med 

flexibiliteten, dock anser informanten inte att det nödvändigtvis en faktor som får denne att 

stanna längre på arbetsplatsen. 
  

Struktur 

Både informant A och B anger att arbetets struktur är betydande för hur de upplever 

arbetstrivsel och arbetsnöjdhet. Informant A anser att en strukturerad arbetsplats kan vara en 

avgörande faktor. Det ligger i arbetets natur att det är ordning och reda, på företaget upplever 

dock informanten att det känns ostrukturerat och ibland slarvigt vilket påverkar den anställdes 

syn på företaget negativt. Informant B berättar om sin tid som anställd på ett konkurrerande 

företag och säger att den bristfälliga kundkontakten var anledningen att den anställde valde att 

sluta. Informanten upplevde att arbetet hos den tidigare arbetsgivaren kändes “ansiktslöst” då 

denne bara satt med bokslut och inte fick möta tillhörande kund vilket denne uppskattar inom 

det nuvarande företaget. Sättet att arbeta på, alltså arbetet utformning (autonomi), hos den 

nuvarande arbetsgivaren är en faktor som upplevs som positiv. Med detta menar informanten 

på att den frihet att själv kunna styra sin arbetsdag samt kontakten med de kunder denne 
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ansvarar för påverkar hur den anställde trivs på företaget. Informant C talade inte om arbetets 

struktur på arbetsplatsen som en avgörande faktor till att stanna inom företaget. 
  

Ledarskap 

Samtliga tre informanter är eniga om att ett stöttande ledarskap är en faktor för att fortsätta sin 

anställning inom ett företag. Informant A säger att ett inspirerande och personligt ledarskap 

samt inspirerande kollegor kan påverka att denne stannar längre. Informant C anger att 

anledningen till att denne arbetar på företaget är mycket på grund utav det coachande 

ledarskapet. Informant B menar dock på att ett stöttande ledarskap är viktigt för att kunna 

utföra ett bra arbete, men anser inte att det är en avgörande faktor då informanten är relativt 

fri i sitt sätt att arbeta. 
  

Karriärmöjlighet och Relationer på arbetsplatsen 

Informant A och C säger också att karriärmöjlighet eller möjlighet till att utvecklas i sin 

profession är en anledning till att stanna på arbetsplatsen. Informant C anger att just nu är det 

karriären som är det viktiga och relationerna på arbetsplatsen är inte en faktor som bidrar till 

att informanten stannar längre om karriärmöjligheter ges på annat håll, informant B uppger 

samma information. Informant C säger också att det geografiska läget inte är något som står i 

vägen för att avancera inom sin karriär. Dock anger informanten att situationen kanske blir 

annorlunda när denne bildar familj, då blir det geografiska läget viktigare. Informanten hävdar 

att detsamma gäller relationerna på arbetsplatsen, denne är nu i början av sitt yrkesliv och 

säger att det är möjligt att relationerna blir viktigare eftersom. Informant B anger att en 

karriärmöjlighet inte är något som skulle locka denne till att byta arbetsplats. Informanten 

menar därmed att relationerna på arbetsplatsen är viktigare för arbetstrivseln och en faktor till 

att stanna på arbetsplatsen, snarare än karriärmöjligheter. 
  

Företagsvärderingar 

Informant A och B är eniga om att företagsvärderingar inte är av större vikt då de upplevs 

vara abstrakta skrivbordsprodukter. Informant B anser snarare att arbetsgruppens värderingar 

är viktigare. 
  

Organisatorisk lojalitet 

Både informant A och C har en lättsam inställning till organisatorisk lojalitet. Informant A 

menar på att hen inte känner någon tacksamhet till företaget utan att det finns fler jobb om 
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faktorerna inte efterlevs. Informant C säger i sin tur att om karriärmöjlighet ges på annat håll 

kommer denne överväga att ta den möjligheten. Informant B anger dock att denne trivs så 

pass bra att denne inte har planer på att byta arbetsplats. En faktor till arbetstrivseln anger 

informanten är att hen delar samma bakgrund som många av sina kunder och att denne kan 

känna igen sig i kunden vilket bidrar till den anställdes organisatoriska lojalitet. 
  

4.4.3 Sammanställning 

Generation Y anser sammantaget att personliga utvecklingsmöjligheter är en av de viktigaste 

faktorerna till att stanna på en arbetsplats. Vidare är monetära anledningar, flexibilitet samt 

inre belöningar rankade inom de topp fyra avgörande faktorerna för att bibehålla denna 

generation, enligt både frågeformulären samt intervjuerna. Bland informanterna angavs en 

högre ersättning vara en faktor till att byta arbetsplats. Karriärmöjlighet angavs också som en 

faktor till att byta arbetsplats i intervjuerna. Enligt frågeformulären gavs denna faktor dock 

inte lika hög respons då den rankades som nummer sex av tio. Inre belöningar anses av 

samtliga informanter och respondenter vara av vikt, dock gavs monetära anledningar 

sammantaget större gensvar.  
  

Samtliga informanterna anser också att jobbutmaningar är en viktig faktor. Vidare gavs dock 

jobbutmaningar mer gehör i intervjuerna än i frågeformulären. Två av de tre informanterna 

anser också att arbetets utformning (autonomi) och struktur är viktiga faktorer som påverkar 

om den anställde väljer att stanna inom företaget. Relationerna på arbetsplatsen angavs inte 

som en avgörande faktor till en fortsatt anställning enligt intervjuerna, dock angavs det att 

relationerna troligtvis blir viktigare på sikt i yrkeslivet. Relationer på arbetsplatsen visade sig 

viktigare enligt frågeformulären. Ledarskap nämndes av samtliga tre informanter, i form av 

inspirerande och stöttande, men ansågs sammantaget inte vara den viktigaste faktorn, trots att 

det var något som upplevdes som positivt. Enligt formulären ansågs ledarskapet vara den 

minst viktiga faktorn för Generation Y. Företagsvärderingar upplevdes som abstrakta 

pappersprodukter och var inte något informanterna lade vikt vid. Två av tre informanter 

uttryckte att de inte känner organisatorisk lojalitet utan kan tänka sig att byta arbete om ett 

bättre erbjudande uppstår. Nedan följer en sammanställning av de faktorer som anses utgöra 

de viktigaste för denna generation. 
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4.4.4 Tabell 3 

Frågeformulär Intervjuer 

Utvecklingsmöjligheter Utvecklingsmöjligheter 

Monetära anledningar Monetära anledningar 

Flexibilitet Flexibilitet 

Inre belöningar Inre belöningar 

Relationer på arbetsplatsen Jobbutmaningar 

   Struktur/Autonomi 

   Ledarskap 

   Karriärmöjligheter 
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4.5 Empirisk analys- och förklaringsmodell 
  

 
 

Figur 2. Empirisk analys- och förklaringsmodell 

I den empiriska analys- och förklaringsmodellen har de faktorer som anses vara de viktigaste i 

respektive generation sammanställts. I de röda rutorna presenteras de faktorer som anses 

utgöra de viktigaste faktorerna både i frågeformulären samt i intervjuerna. I de gröna rutorna 

presenteras de viktigaste faktorerna enligt frågeformulären, vilka inte har bekräftats med 

majoritet i intervjuerna och i de blå rutorna presenteras de viktigaste faktorerna enligt 

intervjuerna, vilka inte bekräftats med majoritet i frågeformulären. Om ovannämnda faktorer 

tas i beaktande konkluderas det styrka det psykologiska kontraktet och därmed den 

organisatoriska lojaliteten samt kunskapsintensiva företags Employee Retention. 
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5. Analys 
I följande kapitel kommer en empirisk analys att göras utifrån en samlad bild av 

generationerna. Sedan analyseras empirin samt teorin i förhållande till varandra i den 

generella analysen, vilket görs utifrån respektive generation. 
  

5.1 Empirisk analys 
5.1.1 Inledande empirisk analys 

Det empiriska resultatet visar på att det finns en skillnad i vilka faktorer som respektive 

generation värdesätter för att stanna inom ett företag. Flexibilitet, inre belöningar, relationer 

på arbetsplatsen och utvecklingsmöjligheter är faktorer som tas upp av samtliga generationer, 

men som skiljer sig mellan generationerna då de lägger olika mycket vikt vid dem. 

Sammantaget kan det utifrån empirin utläsas att Generation Baby Boomers och Generation X 

är mer upptagna av de sociala relationerna på arbetsplatsen, än vad Generation Y är. Vid 

jämförelse av de olika generationerna har Generation Y en större spridning i vad som anses 

vara den viktigaste faktorn för att de ska stanna inom företaget. Av de tio valbara faktorerna i 

frågeformulären togs sex utav dessa upp som den viktigaste faktorn. Jämfört med Generation 

X där fyra utav de tio faktorerna rankades som nummer ett och Baby Boomers där tre utav de 

tio faktorerna rankades som nummer ett av samtliga. Generation Y har därmed en större 

spridning bland de faktorer som anses utgöra den viktigaste faktorn och en analys kan föras 

huruvida denna generation är mer individualistiska. Detta gör det mer problematiskt att 

anpassa företags arbete med bibehållande av denna generation. Den empiriska analys- och 

förklaringsmodellen visar också på att Generation Y anger fler faktorer överlag än de äldre 

generationerna vilket påvisar att denna generation ställer högre krav på arbetsgivaren för att 

de ska stanna inom företaget. Som nämnts tidigare visar Generation Baby Boomers och 

Generation X på en mer samlad bild av de faktorer som värdesätts, vilket gör det enklare för 

arbetsgivaren att tillgodose dessa generationers preferenser.  
  

5.1.2 Kontextens påverkan på faktorerna 

Vid analys av Employee Retention- faktorerna som identifierats som viktiga för de olika 

generationerna, kan det reflekteras kring kontextens påverkan på det empiriska utfallet. 

Exempelvis visar empirin på att samtliga generationer anser att flexibiliteten är en viktig 

faktor för att stanna inom ett företag. Det kan anses att denna faktor kan ha påverkats av 

kontexten, i form av yrket som konsult. Yrket i sig kräver en viss flexibilitet då medarbetarna 

har mycket frihet under ansvar vilket gör att flexibiliteten kan anses vara nödvändig för yrkets 



   39  

karaktär. Även autonomi kan ha påverkats av yrkets karaktär av samma anledning som 

flexibiliteten. Därmed kan det antas att personer som inte trivs med flexibiliteten och den 

frihet den ger, många gånger kanske söker sig till andra yrken än konsultyrket. Vidare angav 

också flera informanter att de vid sidan av sin anställning driver eget lantbruk och att 

flexibiliteten som ett säsongsbetingat arbete medför anses positivt för den anställdes egna 

verksamhet. Vikten av flexibiliteten kan alltså ha påverkats av kontexten i form av yrket i sig, 

men även av företaget situationsspecifikt. 
  

En annan faktor som kan ha påverkats situationsspecifikt är det geografiska läget, vilket 

värdesätts av framförallt Generation X. Det går att diskutera huruvida denna faktor är 

påverkad av att kontoren som utgör delfallen är belägna i mindre städer på landsbygden. Hade 

studien utförts på LRF Konsults kontor i exempelvis Stockholm eller Göteborg kanske det 

geografiska läget inte fått samma respons. Vidare kan det dock reflekteras över att denna 

faktor endast nämndes inom en av generationerna och kan således anses vara 

generationsspecifik, snarare än situationsspecifikt till delfallens geografiska placering. En 

ytterligare identifierad faktor som kan analyseras utifrån kontexten är karriärmöjligheter. Som 

högutbildad medarbetare kan det anses att den anställde redan har gjort karriär även om denne 

inte besitter en chefsposition och på så vis är karriärutveckling inte av lika stor vikt för 

studiens informanter. Vidare angav informanterna att organisationen är relativt platt och att 

möjlighet för att klättra i karriärstegen inte är anledning till att arbeta för just LRF Konsult. 

Vidare sökte informanterna sig till organisationen för att snarare utveckla sig inom sin 

profession, vilket framgår vara ett medvetet val. Begreppet karriärutveckling kan i detta 

sammanhang anses diffus och kan på så vis ha påverkat faktorns utfall. Därmed har större vikt 

lagts vid utvecklingsmöjligheter samt jobbutmaningar av samtliga generationer, i strävan efter 

att bli bättre på sitt yrke. 
  

5.1.3 Livsfasernas påverkan på faktorerna 

Vidare analyserar vi huruvida identifierade Employee Retention- faktorer enligt empirin 

påverkas av i vilken livsfas medarbetarna befinner sig i. Som studien visat på har relationerna 

på arbetsplatsen varit viktigare ju äldre medarbetarna varit. Detsamma gäller medarbetarnas 

fokus på familje- och sociala förhållanden utanför arbetsplatsen. Det går att relatera till att 

detta kan ha påverkats av ålder och situation i livet snarare än generationstillhörighet. En 

reflektion är huruvida informanter inom Generation Y inte har etablerat familj än, vilket 

påverkat de faktorer som värdesätts. Om samma studie genomförs om tio år med samma 
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informanter inom Generation Y kan resultatet visa på förändrade preferenser och 

informanterna kan då komma att visa på mer relationsfokuserade faktorer. En annan faktor 

som kan vara påverkad av livsfas är monetära anledningar. Som går att finna i den empiriska 

analys- och förklaringsmodellen gav monetära anledningar störst gehör bland Generation Y, 

vidare fanns den med som faktor bland Baby Boomers. Det kan diskuteras huruvida den 

yngsta generationen är i större behov av pengar för att denne är i början av livet och besitter 

studielån, är i färd med hus-, eller lägenhetsköp, eller att bilda familj. Den äldsta generationen 

kan ha börjat planera inför pensionen och är därför mer fokuserad på monetära anledningar 

för att få ihop ekonomin de kommande åren. Således anser vi att vilken fas medarbetaren är i 

livet också kan spela in vid värdesättande av faktorer. 
  

5.1.4 Organisatorisk lojalitet 

Vad det gäller organisatorisk lojalitet, uppgav två av de tre intervjuade informanterna i 

Generation Y att de inte känner organisatorisk lojalitet, och att byta arbete därmed inte anses 

främmande. Genom empirin går det således att utläsa att Generation Y med större sannolikhet 

byter arbetsplats trots att många av faktorerna är uppfyllda. Lojaliteten är större bland 

Generation Baby Boomers där samtliga informanter har kommit in på lojalitet som en följd av 

trivsel på arbetsplatsen. Lojaliteten upplevs av majoriteten bland Baby Boomers störst 

gentemot de lokala kontoren, kollegorna samt kunderna. Även Generation X upplever 

organisatorisk lojalitet. Framförallt uttrycker informanterna inom Generation X att de 

upplever en stark personlig koppling till kunderna med lantbruk som gemensam nämnare, 

vilket medför en upplevd lojalitet. Då majoriteten av informanterna inom Generation X 

förflyttar sig mellan olika kontor i sitt arbete kan en analys föras kring huruvida en starkare 

relation till kunderna utvecklas snarare än relationerna till kollegerna. Studiens empiriska 

resultat angående upplevd lojalitet bland Generation X kan också ses som situationsspecifik. 

Informanterna angav att de upplever en stark personlig koppling till kunderna med lantbruk 

som gemensam nämnare. Även informanter inom de andra generationerna nämner att de 

känner lojalitet gentemot kunderna av samma anledning, men inte i lika stor utsträckning. 

Medarbetarnas upplevelse av organisatorisk lojalitet kan således vara påverkat av kontexten 

och hade kanske blivit annorlunda om informanterna inte varit lika personligt förankrade med 

företagets kunder.  
  

Trots en splittrad bild av vad som medför organisatorisk lojalitet går det utifrån den empiriska 

analys- och förklaringsmodellen att utläsa de faktorer som enligt de olika generationerna 
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värdesätts för att stanna inom ett företag. Genom empirin kan det antas att om 

kunskapsintensiva företag tar faktorerna i beaktning är sannolikheten större att medarbetarna 

stannar inom företaget och den organisatoriska lojaliteten ökar troligtvis. Kunskapsintensiva 

företag bör dock vara medvetna om att orsakerna till den organisatoriska lojaliteten kan, 

utifrån empirin, konstateras ta olika form i de olika generationerna.  
  

5.2 Generell analys 
5.2.1 Inledande generell analys 

Utifrån studiens resultat går det att härleda att teorin samt empirin till viss del bekräftar 

varandra, men även en del motsättningar har identifierats. Ny överraskande data har upptäckts 

vilket möjliggjorts av studiens abduktiva synsätt. Empirin bekräftar bland annat de faktorer 

som tas upp i organisationsperspektivet samt arbetsperspektivet i Georges (2015) studie. 

Exempel på faktorer enligt perspektiven som bekräftas i empirin är utvecklingsmöjligheter, 

transparent lön, social arbetsmiljö samt flexibilitet. Den egna studien bekräftar också tidigare 

forskning då det finns skillnader mellan de olika generationernas preferenser samt liknande 

mönster inom respektive generation för att de ska vilja stanna på ett företag. En generell 

skillnad vad det gäller viktiga faktorer som identifierats mot tidigare studier är vikten av 

flexibilitet inom samtliga generationer. Relationer på arbetsplatsen, utvecklingsmöjligheter 

samt arbetets autonomi är också faktorer som samtliga generationer har lagt vikt vid i empirin, 

men inte bekräftas i teorin i samtliga fall. Karriärutveckling är en faktor som motsäger teorin 

då den i empirin inte getts stor vikt av någon av generationerna, dock nämndes faktorn av 

informanter inom Generation Y, men ansågs inte vara avgörande för att stanna inom företaget. 

Detta kan anses ha att göra med studiens kontext. Som nämnts ovan kan yrkets karaktär och 

den bransch som studien utförts i påverkat de resultat som studien bidragit med. 
  

En anledning till att teori samt empiri i vissa fall inte överensstämmer kan vara att det getts 

utrymme för fri tolkning av faktorer, vilket kan ha påverkat det empiriska utfallet. Arbetets 

autonomi är en faktor som belysts av samtliga generationer, men begreppet kan dock anses ha 

gett utrymme för tolkning. I teorin definieras autonomi som arbetets karaktär. Med detta 

menas arbetets flexibilitet, arbetsbelastning och medarbetarnas bemyndigande och inflytande 

över dennes arbete (George, 2015). I frågeformulären har autonomi likställts med arbetets 

utformning. I intervjuer har informanterna talat om arbetet i sig och förklarat det som arbetets 

karaktär/utformning vilket även då benämnts som autonomi. En reflektion kring detta är att 

definitionen till viss del skiljer sig och att det gett möjlighet till fri tolkning av faktorn för den 
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som inte vet vad autonomi är. I det empiriska resultatet anses dock ledarskapet ha relativt liten 

betydelse då medarbetarna har mycket frihet under ansvar. Detta är alltså i linje med 

begreppet autonomi och dess betydelse. Att medarbetarna är bemyndigade och har inflytande 

över sitt arbete gör att de är självständiga och oberoende. Även flexibilitet ansågs viktig bland 

informanterna och är även det ett tecken på självständighet. Det kan således antas att denna 

faktor är av vikt för medarbetare inom kunskapsintensiva företag, vilket är i enlighet med 

George (2015) definition av begreppet. 

 

5.2.2 Baby Boomers 

Det empiriska resultatet vad det gäller Baby Boomers har visat på en tydlig koppling till 

teorin då samma faktorer har bekräftats i empirin. En orsak till de liknande utfallen gällande 

viktiga faktorer kan analyseras ha att göra med att denna generation funnits på 

arbetsmarknaden längst och att forskningen på denna generation därmed är mer etablerad. De 

viktigaste faktorerna för denna generation, vilka har bekräftats av både teorin samt empirin, är 

inre belöningar samt relationer på arbetsplatsen. I teorin beskrivs denna generation som 

grupp- och relationsorienterad med ett fokus på personlig tillfredsställelse (Westerman & 

Yamamura, 2007). Detta tar uttryck i empirin i form av just relationer på arbetsplatsen samt 

inre belöningar. I tidigare studier förs en diskussion om huruvida dessa faktorer har att göra 

med att den äldre generationen inte är lika förflyttningsbar som den yngre (Westerman & 

Yamamura, 2007). Det kan reflekteras vara fallet även i empirin då flera av informanterna i 

Generation Baby Boomers tänkt stanna på företaget till pension och därmed blir trivseln i 

form av relationer samt inre belöningar viktiga. De monetära belöningarna utesluts dock inte 

som en viktig faktor för denna generation trots att störst vikt läggs vid de inre belöningarna. 

Denna faktor är av vikt för generationen, men så länge lönen är marknadsenlig så anses de 

inre belöningarna vara viktigare.  

 

Fler faktorer har dock identifierats i det empiriska materialet jämfört med den teoretiska 

analys- och förklaringsmodellen (se Figur 1, sida 10), vilket kan vara ett utfall av att teorin 

ger en förenklad bild av en komplex verklighet samt kontextens påverkan. En avgörande 

faktor för denna generation enligt empirin är flexibilitet i arbetet, vilket också kan vara en 

spegling av den kontext studien har genomförts i. Ledarskapet är även det en viktig faktor för 

denna generation. Detta bekräftas till viss del i teorin där Baby Boomers beskrivs som 

oberoende tänkare med “sund respektlöshet för auktoritet” (Westerman & Yamamura, 2007). 

Den empiriska uppfattningen är att ett stöttande ledarskapet är av viktig för denna generation, 
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men i och med många års erfarenhet inom arbetslivet kan det antas att denna generation har 

blivit mer självständig. Teorin visar även på att Baby Boomers är minst målinriktad bland 

generationerna (George, 2015). Faktorer av målinriktad karaktär återfinns inte bland Baby 

Boomers viktigaste faktorer i varken empirin eller teorin. Dock fanns utvecklingsmöjligheter 

samt återkoppling med fokus på individuell utveckling med som viktiga faktorer i det 

empiriska resultatet. På så vis kan även Baby Boomers anses vara målinriktade, men i mindre 

utsträckning än de yngre generationerna. Arbetets autonomi är en faktor som har fått olika 

gensvar i empirin. Autonomi fick stort gehör i intervjuerna, men anses enligt frågeformulären 

vara en av de minst viktigaste faktorerna. En reflektion kring detta är att begreppet har tolkats 

fritt. 

 

5.2.3 Generation X 

Större motsättningar mellan teori samt empiri har identifierats i Generation X där andra 

faktorer än de som tagits upp i teorin till stor del har identifierats. Största skillnaden är att det 

empiriska resultatet visar på att Generation X är mer angelägna om inre belöningar än 

materiella, vilket motsäger Kupperschmidt (1998). Krahn och Galambos (2014) menar också 

på att generationens värdesättande av materiella belöningar präglats av de lågkonjunkturer 

som ägde rum under 80- och 90-talet. Detta anses ha påverkat att Generation X värdesätter 

materiella belöningar i större utsträckning än Baby Boomers och Generation Y. Detta 

motsäges således av det empiriska resultatet, som visat på att materiella belöningar inte varit 

en avgörande faktor för Generation X. Ett annat överraskande resultat är också det empiriska 

utfallet av relationer på arbetsplatsen med fokus på relationen till kunderna, som en viktig 

faktor för denna generation, vilket inte heller stämmer överens med den teoretiska 

uppfattningen. Åldern på Kupperschmidts (1998) studie kan dock ha en viss påverkan då 

denna generation idag har varit etablerade på arbetsmarknaden längre och därmed kan ha 

ändrat uppfattning om vad som är av vikt. Även studiens kontext kan ha påverkat detta utfall 

då flera av de anställda har lantbruket som en gemensam nämnare med kunderna och därmed 

stärks vikten av relationen med kunderna. Detta kan således vara situationsspecifikt för 

företaget i sig. 
  

Två kompletterande faktorer som är av vikt enligt empirin är företagsvärderingar samt 

geografiskt läge. Att det geografiska läget upplevs viktigt för Generation X kan även det 

reflekteras över huruvida det hänger ihop med familje- och sociala relationer. Det går att se ett 

mönster i att relationer prioriteras mer ju äldre informanterna varit, både på och utanför 
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arbetsplatsen. Att företagsvärderingar uttryckts som viktigt särskiljer sig också för just denna 

generation. Vi för en diskussion om huruvida detta är för att företagsvärderingar varit modernt 

under denna generations socialisering in i arbetslivet. Generation Y uttryckte sammantaget i 

sin tur att företagsvärderingar känns som en föråldrad skrivbordsprodukt. Även detta är ett 

tecken på att varje generation är präglad av sin tid i sina attityder gentemot de olika 

faktorerna. Detta är i enighet med vad Westerman & Yamamura (2007) menar när de skriver 

att generationernas historia och sociala erfarenheter präglar dess känslor och attityd. Det 

uttrycks också i intervjuerna att företagsvärderingarna är viktiga för att informanterna skall 

kunna stå för de företag de arbetar för. Detta är också i enlighet med vad Hausknecht, Rodda 

och Howard (2008) kallar för organisatorisk prestige. Organisatorisk prestige är dock 

utstickande för just denna generation. 
  

Enligt teorin är Generation X också självstyrande, uppmärksamma, teknologiskt kompetenta 

samt flexibla arbetare (Kupperschmidt, 1998). Detta bekräftas i empirin då flexibilitet, 

arbetets autonomi, jobbutmaningar samt utvecklingsmöjligheter värdesätts, vilket visar på en 

strävan att prestera. Arbetets autonomi samt jobbutmaningar tas även upp av Georges (2015) 

och bekräftas därmed vara av vikt enligt en vetenskaplig källa i modern tid. I empirin utgör 

arbetets autonomi samt jobbutmaningar två utav de fyra viktigaste faktorerna. 

Karriärutveckling är en annan faktor som tas upp i teorin, där det menas på att möjlig 

framgång inom sin profession påverkar trivseln och därmed denna generations val att stanna 

inom företaget (Georges, 2015). Detta styrks inte i empirin i form av samma termer. Däremot 

anses som nämnt ovan jobbutmaningar vara en viktig faktor, vilket visar på en strävan mot 

framgång, men inte i termer av karriär utan snarare som utveckling inom professionen. 

 

5.2.4 Generation Y 

Som tidigare nämnts har Generation Y enligt empirin en större spridning bland de faktorer 

som anses vara den viktigaste faktorn för att stanna inom ett företag. Vi resonerar även utifrån 

empiriska resultat att Generation Y är mer individualistiska och därmed svårare att 

tillfredsställa för att lyckas bibehålla. Detta bekräftar tidigare forskning som påstår att 

Generation Y är fostrade i en miljö där individuell uppmärksamhet, vägledning, beröm och 

feedback har format dem (Thompson & Gregory, 2012). Enligt empirin går det att se att även 

dessa förväntningar finns på arbetsplatsen då en av de fyra viktigaste faktorerna är personliga 

utvecklingsmöjligheter. Även stöttande och inspirerande ledarskap togs upp av informanterna 

vilket stärker teorin om att Generation Y ser chefens roll som en vägledande förälder 
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(Thompson & Gregorys, 2012; Clausen & Borg, 2010). Enligt intervjuerna uttryckte de två 

informanterna som arbetat minst tid på företaget vikten av coachande och stöttande ledarskap. 

Den tredje informanten som arbetat längre på arbetsplatsen gav inte ledarskapet samma 

uppmärksamhet, dock angav denne att ett stöttande ledarskap anses positivt. Det kan således 

härledas att denna faktor är något som trappas ner när den anställde är mer självständig på 

arbetsplatsen. Vidare gavs ledarskapet inte lika stor respons enligt frågeformulären. Men det 

kan trots detta resoneras kring att metaforen om Generation Y som ”trofébarn” följaktligen 

inte är långt ifrån praktiken. Enligt metaforen har Generation Y stora förväntningar på 

belöningar och brist på tålamod (Thompson & Gregorys, 2012). Monetära belöningar var 

given som topp fyra av de viktigaste faktorerna i empirin och enligt intervjuerna framgick det 

också att en högre ersättning var anledning till att byta arbetsplats, trots att många av de andra 

faktorerna var uppfyllda. Enligt frågeformulären gav monetära anledningar även där hög 

respons. Vidare angav två av de tre informanterna att de inte skulle tveka att byta arbetsplats 

om ett bättre erbjudande dök upp vilket kan tolkas som ett tecken på bristande tålamod. Även 

inre belöningar ansågs viktiga enligt empirin och bekräftar också det tidigare teorier om 

Generation Y’s behov av uppmärksamhet och beröm (Thompson & Gregory, 2012).  

 

Thompson och Gregory (2012) skriver också i sin forskning att teknologin och sociala medier 

har påverkat Generation Y och dess värdesättande av flexibilitet i arbetslivet. Empirin 

bekräftar även detta påstående då flexibiliteten mellan privat- och arbetsliv är rankad bland de 

topp fyra viktigaste faktorerna för att stanna på en arbetsplats. Dock är detta inte utmärkande 

för denna generation då flexibilitet rankades topp tre bland samtliga generationer. Vad som 

skiljde sig för denna generation jämfört med tidigare teorier är fokus på karriärutveckling. Ett 

allmänt känt påstående är att Generation Y är mer karriärinriktade än tidigare generationer. 

Enligt studiens empiri fick inte detta påstående den respons som förväntats. Endast två av de 

tre informanterna talade om att avancera i karriären men menade samtidigt på att detta inte var 

en avgörande faktor till att stanna på en arbetsplats. Enligt frågeformulären rankades faktorn 

relativt lågt (nummer sex av tio) vilket även det inte matchade med faktorns förväntning. Det 

går som tidigare nämnts, att diskutera huruvida detta påverkats av studiens kontext där 

högutbildade medarbetare redan kan anses ha gjort karriär. En annan identifierad faktor som 

togs upp i intervjuerna är arbetets struktur, vilket skiljer sig från tidigare teori och även 

tidigare generationer. Autonomi är också en faktor som skiljer sig från tidigare teori, denna 

faktor framkom inte under insamlingen av empirin. Det går dock att reflektera över att 

arbetets autonomi och arbetets struktur går hand i hand. 
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5.2.5 Psykologiskt kontrakt och organisatorisk lojalitet 

De fem faktorer som anges i det psykologiska kontraktet (karriärmöjlighet, autonomi, social 

atmosfär, monetära belöningar och flexibilitet) är till stor del också angivna i den empiriska 

analys- och förklaringsmodellen, som mer eller mindre viktiga faktorer inom respektive 

generation. Utvecklingsmöjligheter betonas dock i större utsträckning än karriärmöjligheter i 

empirin. En annan skillnad till det psykologiska kontraktet är att monetära belöningar inte 

verkar ha en stark påverkan för att stanna på en arbetsplats så länge lönen är marknadsenlig, 

enligt empirin. Vidare angavs det dock som en anledning för att byta arbetsplats. Något 

motsägelsefullt kan tyckas, men detta visar således på att monetära anledningar fortsatt är av 

relevans på ett eller annat sätt för Employee Retention. Döckel, Basson och Coetzee (2006) 

anger också ersättning som en av sex faktorer för Employee Retention och syftar då till 

grundlönen. Vidare kan det härledas att så länge grundlönen upplevs rättvis och transparent är 

denna inte en avgörande faktor. Upplevs den däremot som missgynnsam eller under 

marknadsvärde blir den mer avgörande för huruvida den anställde väljer att stanna inom 

företaget. Det psykologiska kontraktet kan därmed till stor del anses sammanstråla viktiga 

faktorer ur respektive generation, trots att generationerna lägger olika mycket vikt vid 

faktorerna. Empirin bekräftar därmed faktorerna i det psykologiska kontraktet, om än 

modifierat till viss del. 
  

Det har också bekräftats att om uppfyllandet av faktorerna efterlevs så bidrar det till 

organisatorisk lojalitet bland medarbetarna, framförallt bland Baby Boomers och Generation 

X. Enligt teorin stannar Baby Boomers större delen av sin yrkeskarriär inom samma företag 

(Krahn & Galambos, 2014). I empirin säger sig denna generation till stor del uppleva lojalitet 

gentemot framförallt det lokala företaget de arbetar för om faktorerna uppfylls, vilket 

bekräftar teorin. I empirin har även lojaliteten gentemot kunderna angetts vara en bidragande 

faktor till att de väljer att stanna inom företaget. Även Generation X belyser lojaliteten 

gentemot kunderna och har bekräftats uppleva lojalitet gentemot arbetsgivaren då faktorerna 

uppfylls. Därmed kan det konstateras finnas en koppling mellan viktiga Employee Retention-

faktorer, det psykologiska kontraktet samt organisatorisk lojalitet både i teorin samt empirin 

bland dessa generationer för ett framgångsrikt Employee Retention.  
  

Generation Y är dock mer utmanande att bibehålla då de enligt empirin inte i lika stor 

utsträckning upplever sig känna lojalitet gentemot företaget. Tidigare forskning diskuterar 
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Generation Y’s illojalitet och hänvisar till lågkonjunkturen som ägde rum i början av 

generationens etablering i arbetslivet, vilket påverkat Generation Y’s syn på det psykologiska 

kontraktet (Thompson & Gregory, 2012). Två av de tre informanterna angav att de inte 

känner organisatorisk lojalitet och att byta arbete inte anses främmande om bättre erbjudande 

dyker upp. Även empirin stärker således att Generation Y inte upplever lika stark lojalitet 

gentemot arbetsgivaren. Istället för att stanna på en arbetsplats för att det är “det rätta att göra” 

förväntar de sig att företaget påminner dem om varför de bör stanna vilket stärker 

generationens krav på individuellt fokus (Thompson & Gregory, 2012). Sannolikheten att de 

väljer att stanna inom företaget är dock troligtvis större om faktorerna de efterfrågar uppfylls. 
  

Om kunskapsintensiva företag tar hänsyn till viktiga faktorer inom respektive generation kan 

det anses styrka det psykologiska kontraktet och därmed den organisatoriska lojaliteten. Detta 

styrker De Vos och Megancks (2008) forskning kring vikten av att ta hänsyn till 

medarbetarnas syn på faktorernas betydelse. Genom att tillämpa ett generationsperspektiv i 

arbetet med bibehållandet av medarbetare identifierar kunskapsintensiva företag de faktorer 

som får medarbetarna att med större sannolikhet stanna kvar inom företaget, vilket bidrar till 

ett framgångsrikt Employee Retention. 
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6. Slutsats 
Följande kommer studiens slutsats att presenteras, där studiens frågeställning besvaras. 

Därefter förs en diskussion samt reflektion kring studiens bidrag, bidragets begränsningar 

och slutligen förslag till vidare forskning. 
  

6.1 Forskningsfrågans besvarande 
Utifrån teoretisk och empirisk data skall forskningsfrågan slutligen besvaras. Vilka faktorer är 

det som får medarbetare i olika generationer att stanna inom kunskapsintensiva företag? 
  

6.1.1 Utmärkande faktorer 

För Baby Boomers är inre belöningar samt relationer på arbetsplatsen viktiga faktorer, vilket 

bekräftas både i empirin samt tidigare forskning av Clausen och Borg (2010), George (2015) 

samt Krahn och Galambos (2014). Flexibiliteten är också en av de viktigaste faktorerna för 

Baby Boomers, vilket funnits i den empiriska data. När det kommer till Generation X så är 

jobbutmaningar samt arbetets autonomi två utav de viktigaste faktorerna både enligt empirin 

samt tidigare forskning av George (2015) samt Döckel, Basson och Coetzee (2006). 

Flexibilitet och relationer på arbetsplatsen är ytterligare två faktorer som är av vikt för denna 

generation enligt den empiriska data. Generation Y i sin tur värdesätter flexibilitet samt inre 

belöningar vilket bekräftas av både empirin samt tidigare forskning av Thompson och 

Gregory (2012) samt George (2015). Personliga utvecklingsmöjligheter och monetära 

anledningar har också visat sig vara av vikt för denna generation enligt den empiriska data. 

Sammantaget har studien därmed påvisat att det finns ett samband mellan de faktorer som 

medarbetarna delgivit och deras generationstillhörighet, vilket bekräftar studiens 

generationsperspektiv. Dessutom går det att konstatera att det finns skillnader i vilka faktorer 

som värdesätts av de olika generationerna, vilket påverkar bibehållandet av medarbetare inom 

kunskapsintensiva företag. Det kan därmed anses gynnsamt att reflektera kring de olika 

generationernas preferenser. 
  

6.1.2 Psykologiskt kontrakt och organisatorisk lojalitet 

De faktorer som anses vara av störst vikt inom generationerna går att utläsa i det psykologiska 

kontraktet, vilket därmed bekräftar De Vos & Megancks (2008) studie gällande det 

psykologiska kontraktet. Den första faktorn i det psykologiska kontraktet är 

karriärmöjligheter, vilket belyses i empirin vilket uttrycks som jobbutmaningar för Generation 

X och utvecklingsmöjligheter för Generation Y. Den andra faktorn är arbetets autonomi, 
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vilket främst är en avgörande faktor för Generation X. Social atmosfär är den tredje faktorn i 

det psykologiska kontraktet, vilket identifierats i empirin i form av relationer på arbetsplatsen, 

främst för Baby Boomers men även för Generation X. Den fjärde faktorn är monetära 

belöningar, vilket är av vikt för Generation Y, då det kan vara en bidragande faktor till att de 

byter arbetsplats. Den sista faktorn i det psykologiska kontraktet är flexibilitet, vilket visat sig 

vara av vikt för samtliga generationer.  
  

Studien har därmed påvisat att de viktigaste faktorerna som identifierats i generationerna har 

en tydlig koppling till det psykologiska kontraktet. Om kunskapsintensiva företag tar hänsyn 

till dessa faktorer och därmed det psykologiska kontraktet, resulterar det i lojalitet och 

bibehållandet av medarbetare enligt empirin, vilket stärks av tidigare forskning av De Vos och 

Meganck (2008) samt Döckel, Basson och Coetzee (2006). Det är också viktigt för företag att 

ta hänsyn till medarbetarnas subjektiva aspekt i utformningen av Employee Retention 

(Döckel, Basson & Coetzee, 2006). Generation Y har dock konstaterats vara den svåraste 

generationen att bemöta då denna generation enligt tidigare forskning av Thompson och 

Gregory (2012) samt Clausen och Borg (2010) ställer högre krav på arbetsgivaren. Det 

empiriska resultatet bekräftar detta och visar också på att Generation Y i större utsträckning 

speglas av individuella preferenser. Det är därmed mer utmanande för kunskapsintensiva 

företag att tillmötesgå samt bibehålla denna generation. 
  

6.2 Bidragsdiskussion 
I tidigare studier av Clausen och Borg (2010), George (2015), Westerman och Yamamura 

(2007), Krahn och Galambos (2014), Hausknecht, Rodda och Howard (2008), Döckel, Basson 

och Coetzee (2006) samt Thompson och Gregory (2012) har viktiga faktorer för respektive 

generation kartlagts. Denna studie har dock bidragit med att ytterligare Employee Retention- 

faktorer identifierats, vilka anses vara av vikt vid bibehållandet av de olika generationerna. 

Studien har även resulterat i en rangordning av de viktigaste faktorerna, vilket inte framgått i 

någon utav de tidigare studierna i den teoretiska referensramen. Studiens bidrag består därmed 

sammantaget av en ytterligare förståelse för vilka viktiga faktorer som anses utgöra de 

viktigaste enligt de olika generationerna. 
  

Studien bekräftar också tidigare forskning, såsom Westerman och Yamamuras (2007) studie, 

då att det finns väsentliga skillnader mellan de olika generationerna, gällande vilka Employee 

Retention-faktorer som anses vara av störst vikt. Dessutom beaktar denna studie alla tre 
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generationerna, vilket de tidigare studierna i den teoretiska referensramen inte gör. En 

ytterligare dimension som denna studie bidragit med är att Employee Retention utifrån ett 

generationsperspektiv applicerats på kunskapsintensiva företag. Som framgår av 

problembakgrunden finns det en problematik kring bibehållandet av medarbetare, framförallt i 

kunskapsintensiva företag (George, 2015). Att studien är utförd på ett kunskapsintensivt 

företag, har därmed bidragit till att den kunskapslucka som fanns inom valt studieområde 

bemötts. 
  

Om kunskapsintensiva företag bemöter de Employee Retention-faktorer som generationerna 

efterfrågar styrker det enligt De Vos och Meganck (2008) det psykologiska kontraktet, vilket i 

sin tur leder till organisatorisk lojalitet och därmed bibehållandet av medarbetare. Även den 

empiriska data i denna studie tyder på detta och bevisar att detta också är tillämpningsbart i 

kunskapsintensiva företag i Sverige. Kunskapsintensiva företag kan således använda sig av 

studien i sitt arbete med Employee Retention genom att tillämpa ett generationsperspektiv. På 

så vis kan de enligt tidigare forskning av Johanson och Johrén (2017), Högberg (2016), Sokro 

(2012) samt George (2015) lyckas uppnå en låg personalomsättning, undvika kostnader för 

rekrytering och påverka företagets ekonomiska resultat samt konkurrenskraft. Bidraget har 

alltså betydelse framförallt för företaget i sig, men även för medarbetarna som enligt empirin i 

större utsträckning trivs på arbetsplatsen om faktorerna de efterfrågar bemöts av 

arbetsgivaren. 

 

6.3 Reflektion kring studiens begränsningar 
6.3.1 Kunskapsintensiva företag 

Gällande begränsningen i form av fallföretaget, berör detta att studien enbart har utgått ifrån 

ett kunskapsintensivt företag, LRF Konsult. Detta är dock ett medvetet val då vi på grund av 

tidsbrist varit tvungna att avgränsa oss till ett företag. Dessutom kan fokuseringen kring ett 

företag bidra till ett djup i studien, som vi tror oss ha uppnått. Hade vi haft mer tid anser vi 

dock att en jämförelse med ytterligare ett kunskapsintensivt företag hade varit en intressant 

dimension till studien. 
  

6.3.2 Intressentdimension 

En reflektion kring studiens begränsningar gällande intressentdimensionen, berör studiens 

deltagare, vilka samtliga är medarbetare. Ingen utav respondenterna/ informanterna besitter 

därmed en ledarposition. Vidare är studien alltså presenterad från en och samma 
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intressentdimension, vilket kan anses vara en begränsning. Trots att studien inte inkluderat 

ledarnas perspektiv, kan studien dock anses vara tillämpningsbar i ledarnas arbete med 

Employee Retention inom kunskapsintensiva företag. Detta då Employee Retention är ett 

ledningsverktyg för att lyckas bibehålla medarbetare (De Vos & Meganck, 2008). 
  

6.3.3 Samhälleliga överväganden 

En reflektion kring studiens begränsning gällande samhälleliga överväganden, är huruvida 

resultatet kan komma att missbrukas om det ses som en sanning rakt av. Studien är 

kontextspecifik, vilket gör att hänsyn bör tas till sammanhanget för att studien ska kunna 

tillämpas i praktiken. En analys av det egna företagets kontext och en kartläggning av de olika 

generationernas preferenser på företaget bör därmed göras. Görs detta styrker denna studie att 

det kommer resultera i organisatorisk lojalitet och därmed bibehållandet av medarbetare. 

Negativa konsekvenser vid användandet av den kunskap studien förmedlar blir därmed om 

arbetet med Employee Retention utifrån ett generationsperspektiv inte anpassats efter den 

egna kontexten. Ur ett positivt perspektiv kan studiens resultat bidra till att kunskapsintensiva 

företag arbetar med Employee Retention utifrån ett generationsperspektiv, vilket kan gynna 

företags ekonomiska prestation och därmed Sveriges samhällsekonomi på sikt. 
  

6.4 Förslag till vidare forskning 
6.4.1 Ledarskapsperspektiv 

Studien utgår från ett medarbetarperspektiv och har således inte beaktat ledarskapet. Ett 

ledarskapsperspektiv kan medföra en ny dimension av studien och därmed ge ytterligare 

nyans till resultatet. Vidare är studien dock ämnad för ledare och dess arbete med Employee 

Retention, vilket gör studien fortsatt intressant för ledare. Ett ledarskapsperspektiv kan dock 

göra studien mer relaterbar för ledare i dess praktiska tillvägagångssätt. 
  

6.4.2 Livsfasperspektiv 

Som nämnts i analysen av det empiriska resultatet finns det också anledning till att vidare 

forska kring medarbetarnas livsfas och dess påverkan på Employee Retention- faktorerna. Det 

kan konkluderas att livssituation påverkar exempelvis fokus på monetära anledningar eller 

fokus på sociala relationer, det hade därför varit intressant att vidareutveckla en studie som 

följs över tid för att se om faktorernas värdesättande förändras i takt med ålder och livsfas. 

Följaktligen föreslår vi vidare forskning inom området, utifrån ett perspektiv som beaktar 

ledarskapet samt livsfas-perspektivet. 
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Bilaga 1 
Missivbrev 
  

Hej! 

  

Vi är två studenter vid Högskolan i Skövde som just nu skriver vår kandidatuppsats i 

företagsekonomi. Vårt ämne är Employee Retention, alltså bibehållande av medarbetare. 

  

Syftet med vår studie är att utforska vilka faktorer som får medarbetare i olika generationer att 

stanna inom kunskapsintensiva organisationer. Detta genom att belysa bibehållande av 

medarbetare utifrån medarbetarnas perspektiv samt de olika generationerna. 

  

För att få en förståelse för ämnet har vi fördjupat oss i forskning och litteratur men vi vill 

också få en praktisk förståelse. Därmed önskar vi att intervjua anställda inom LRF Konsult. 

Vi vill intervjua dig som har kunskap och erfarenhet som är värdefull för oss för att belysa 

ämnet. Intervjun kommer att bestå av 10 stycken huvudfrågor, vi hoppas på en givande 

diskussion och fördjupning av din erfarenhet. Intervjun kommer att ta ca 30 minuter. 

  

Intervjun kommer att ta hänsyn till etiska principer. Detta innebär att deltagandet är frivilligt 

och du kan när som helst avbryta deltagandet. Ditt deltagande kommer att vara konfidentiellt 

och resultatet kommer endast att användas för forskningsändamålet. Du kan välja att vara 

anonym vid deltagandet. 

  

Vid frågor och funderingar är du välkommen att kontakta oss för mer information. 

  

Hoppas du vill deltaga och hjälpa oss till fördjupning av studiens syfte. 

  

Mvh 

Jessica Henry                  076-X                   jessica.henry@X 

Lisa Åberg                      073-X                  lisa.aaberg@X 
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Bilaga 2 
Intervjufrågor 

 

1. Hur gammal är du och hur länge har du arbetat på LRF Konsult? 

 

2. Hur många arbetsplatser har du arbetat på sedan du examinerade?  

Varför slutade du där? Vad kunde LRFK erbjuda som inte de andra kunde? 

 

3. Varför har du valt att stanna inom LRFK? 

Ge exemplet på tre huvudsakliga anledningar? 

 

4. Vad skulle väga tyngst för dig för att stanna på en arbetsplats;  

karriärmöjlighet vs. relationer på arbetsplatsen? Varför/exempel? 

 

5. Vad skulle väga tyngst för dig för att stanna på en arbetsplats;  

inre vs. materiella belöningar? Varför/exempel? 

 

6.  Hur är din syn på flexibilitet (tid och plats) i arbetslivet?  

Vad är din inställning till att alltid vara uppkopplad? Positiv/negativ? 

 

7. Tycker du att ledarskapet på din arbetsplats påverkar om du väljer  

att stanna på arbetsplatsen eller inte? Kan du utveckla det? 

 

8. Vad gör att du känner lojalitet gentemot en arbetsgivare? 

 

9. Tror du att din generationstillhörighet påverkar din syn på vad du  

uppskattar på en arbetsplats? Kan du ge exempel på varför du tror just detta? 

 

10. Söker du dig till en annan arbetsplats för tillfället? I så fall varför? 
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Bilaga 3 
Frågeformulär 

Syftet med frågeformuläret är att utforska vilka faktorer som får medarbetare i olika 

generationer att stanna inom kunskapsintensiva organisationer. Detta genom att belysa 

bibehållande av medarbetare utifrån medarbetarnas perspektiv samt de olika generationerna. 

Genom frågeformuläret bidrar du med en praktisk förståelse av fenomenet, som komplement 

till forskning och litteratur. Deltagandet är frivilligt och anonymt i enlighet med etiska 

principer. Resultatet kommer endast att användas för forskningsändamålet. 

  

Vilken av följande generationer tillhör du? 

Baby Boomers (54- 72 år)   ___ 

Generation X (39- 53 år)  ___ 

Generation Y (19- 38 år)  ___ 

  

Vilket yrke har du inom LRF Konsult? _____________________________ 

  

Rangordna följande faktorer som du tycker är viktigast för att du skall stanna inom ett 

företag. Det är fritt att välja antal faktorer som du tycker är av betydelse. Gör 

rangordningen i nummerordning, där 1 utgör den viktigaste faktorn. 

Inre belöningar (bekräftelse, självkänsla) 

Relationer på arbetsplatsen 

Materiella belöningar (exempelvis förmåner) 

Karriärutveckling 

Autonomi (arbetets utformning) 

Jobbutmaningar 

Flexibilitet (mellan privat-, och arbetsliv) 

Återkoppling med fokus på individuell utveckling (exempelvis beröm, vägledning och 

feedback) 

Monetära anledningar (exempelvis lön och bonusar) 

Ledarskapet 

  

Finns det några andra/annan faktor som du finner viktig? Utveckla gärna varför: 

___________________________________________________________________________ 


