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Syftet med studien är att utveckla kunskap om chefers uppfattningar om villkoren 
för att medarbetare ska stanna kvar på arbetsplatsen. Särskilt fokus läggs på synen 
på kompetensutvecklingens roll. Studiens metod är av kvalitativ karaktär. 
Inledningsvis presenteras relevant litteratur och tidigare forskning kring området. 
Med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide har sedan sex chefer med någon 
form av personalansvar intervjuats. Det insamlade empiriska materialet har 
transkriberats och analyserats genom kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar 
vilka strategier cheferna använder sig av för att utveckla och behålla sina 
medarbetare. De aspekter som anses avgörande är: utvecklingsmöjligheter, 
inflytande och delaktighet, personlig dialog och feedback, öppet arbetsklimat, 
närvarande ledarskap, belöningar och förmåner samt tillhörighet och gemenskap. 
Slutsatsen är att cheferna lägger stor vikt vid att värna om sina medarbetare och 
arbetar aktivt med dessa aspekter för att få dem att utvecklas och vilja fortsätta sin 
anställning. 
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1. INTRODUKTION 
Ledarskapets betydelse i arbetslivet har fångat vårt intresse. En chef har många gånger 
ett stort inflytande i en organisation och ett ansvar för dess personalstyrka. Då 
personalarbetet under de senaste decennierna utvecklats från ett administrativt uppdrag 
till ett mer värdeskapande personalarbete, har betoningen ”personalen som 
organisationens främsta resurs” vuxit fram (Ulfsdotter Eriksson, 2013). Värdeskapande 
HR handlar om att skapa en effektiv HR-funktion som levererar nyttiga och användbara 
HR-processer till verksamheten. Med andra ord handlar det om att hantera 
organisationens viktigaste resurs – personalen (a.a.). 	
Idag ser man en ny trend på arbetsmarknaden där människor byter jobb allt oftare nu än 
förr i tiden (Jobbsafari, 2015). Trygghetsrådet (2016) visar i sin undersökning att så 
många som 1,8 miljoner svenskar funderar på att byta jobb. De vanligaste orsakerna 
påstås vara brist på utvecklingsmöjligheter, förändringar, dålig lön eller missnöje med 
chefen. Statistiska Centralbyrån (2017) rapporterar dessutom att det i flera yrken finns en 
kommande brist på arbetskraft och en ännu större brist på kompetent och högutbildad 
arbetskraft. Academic Work (2018) presenterar i sin årliga undersökning vad framtidens 
medarbetare letar efter hos potentiella arbetsgivare. Där framgår det att bra chefer och 
ledarskap är den absolut viktigaste komponenten för att göra en arbetsplats attraktiv. 
Trevliga kollegor, bra lön och förmåner samt goda utvecklingsmöjligheter är andra 
faktorer som ofta ligger i topp i mätningarna. Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidson 
(2018) menar att ledare och organisationer ställs inför en stor utmaning att behålla och 
utveckla sina befintliga medarbetare för att säkerställa att kompetensen stannar kvar på 
arbetsplatsen. I takt med denna utveckling hamnar organisationers kompetens-
försörjningsarbete allt mer i fokus.  
I denna studie förutsätts det att en god rekrytering redan har skett och att chefen faktiskt 
vill behålla den befintliga personalen. Fokus läggs därmed på faktorer efter rekryterings-
processen som kan ha inverkan på att medarbetare väljer att ha fortsatt anställning inom 
organisationen. Utgångspunkten är att medarbetare är den viktigaste resursen för 
organisationer idag, men även att chefer har auktoritet och inflytande. Därmed är det av 
intresse att undersöka vad just chefer gör för att utveckla och få sina medarbetare att 
stanna kvar inom organisationen. 

1.1. Bakgrund 
I följande avsnitt presenteras material från den valda litteraturen som använts inom detta 
område. Syftet är att ge läsaren en bredare förståelse kring området. Avsnittet bygger på 
kurslitteratur och annan relevant litteratur inom områdena: kompetensförsörjning, 
personalen i organisationen, chefens betydelse och organisationskulturens effekter. 

1.1.1. Kompetensförsörjning 
Det vida begreppet som studien har sin utgångspunkt i är kompetensförsörjning. 
Kompetensförsörjning innefattar alla de åtgärder som syftar till att tillgodose 
organisationen med rätt kompetens. Detta kan kortfattat brytas ned i tre olika faser: IN, I 
och UT ur organisationen (Nilsson m fl. 2018). I första fasen ingår det att kunna attrahera 
och rekrytera rätt medarbetare för att säkerställa att de som anställs uppfyller de krav som 
ställs både idag och så långt in i framtiden som möjligt. Vidare ska organisationen i fas 
två ha förmåga att introducera, utveckla, utvärdera, belöna och behålla medarbetare. Det 
är just denna fas studien lägger fokus på. Den tredje och sista fasen handlar om att 
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avveckla och omplacera personal. För att tillgodose organisationen med rätt kompetens 
jobbar många HR-avdelningar allt mer idag med kompetensförsörjning (a.a.).  
Fas två, det vill säga introduktionen, är ett kritiskt moment när det gäller att behålla den 
nyanställde medarbetaren i organisationen. Förutom att introduktionen finns lagstadgad i 
arbetsmiljölagen finns det flera andra viktiga poänger med den. Framförallt handlar det 
om att den nyanställde ska känna sig välkommen och så snabbt som möjligt kunna börja 
prestera, dels av ekonomiska skäl men även av rent individuella aspekter såsom behov av 
trygghet och struktur (Nilsson m fl. 2018). Det sker ofta genom att den nyanställde får 
tillgång till praktiska saker såsom nyckel, e-postkonto och dator, men också genom att 
tidigt formas in i organisationens kulturella strukturer. Enligt studier leder introduktioner 
som sker i grupp, enligt ett schema och uppmärksammar den nyanställdes tidigare 
kunskaper och färdigheter till att den nyanställde blir mer inbäddad i organisationen. Med 
inbäddad menas att den anställde har bra relationer till sina kollegor och sina arbets-
uppgifter, trivs bra med arbetet och samhället den bor i samt vad den anställde upplever 
att den måste offra om denne skulle sluta sitt arbete (a.a.). 

1.1.2. Personalen i organisationen 
När personalen väl är på plats i organisationen är det viktigt att man, precis som med 
maskiner, underhåller och utvecklar den. I teorier kring lärande och utveckling talas det 
om att kunskaper och kompetenser är något som ständigt behöver underhållas och 
utvecklas (Ulfsdotter Eriksson, 2013). Studier visar att organisationer blir mer attraktiva 
när de erbjuder möjlighet till personlig utveckling (Ulfsdotter Eriksson, 2013; Academic 
Work, 2018). När det gäller individers möjligheter till utveckling lyfts begreppet 
karriärutveckling fram (Nilsson m fl. 2018). Målet med detta är att stärka individens 
anställbarhet. Det handlar dels om att individen själv väljer att utveckla sina förmågor 
och färdigheter, dels om att organisationen matchar sitt egna behov med individens 
önskemål. Genom arbetsrotation och flexibilitet i arbetsgruppen breddas individens 
kompetens och kontaktnät, och därmed stärks anställbarheten och på sikt även karriär-
möjligheterna (a.a.). 
En annan avgörande form av karriärplanering är talangutveckling som rör de medarbetare 
som visat framfötterna i organisationen (Nilsson m fl. 2018). Genom att vårda och 
utveckla de med högst potential ökar man kompetensen både individuellt och i 
organisationen. Man kan även slippa att rekrytera dyr personal genom att ha egna talanger 
redo att besätta positioner som blir lediga i organisationen. Genom att hela tiden utveckla 
personal, även om det inte finns något specifikt behov i organisationen i nuläget, ökar 
chansen att medarbetare känner sig värdefulla och stannar på arbetsplatsen (a.a.). 

1.1.3. Chefens betydelse 
Granberg (2016) menar att en chef genom sin påverkningsförmåga för det mesta har ett 
stort inflytande i en organisation vars uppgift är att nå olika uppsatta mål. Ibland riktas 
allt fokus mot de ekonomiska målen istället för medarbetarnas välfärd i organisationen 
(a.a.). Jacobsen & Thorsvik (2014) framhåller att genom att satsa tid och resurser på sina 
medarbetare, ökar motivationen och därtill även deras prestations-förmåga. Detta kan i 
sin tur leda till en mer framgångsrik organisation (a.a.). Granberg (2016) är enig i detta 
resonemang och menar att det är av yttersta relevans för organisationer att frekvent arbeta 
med att utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens. 
Chefer som arbetar närmast personalen är de som i regel får hantera uppgifter kring 
exempelvis rekrytering och andra frågor som berör personalen (Granberg, 2016). Kaye & 
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Jordan-Evans (2000) menar att chefens förmåga att lyssna och ge respons av handlingar 
därmed blir viktig. På så vis blir chefen mer medveten om vad medarbetare uppskattar 
och värdesätter högt nog för att vilja stanna kvar inom organisationen. Enligt författarna 
kan det vara bekymmersamt att hitta ”rätt” individer till organisationen redan från början 
i en rekryteringsprocess. Om chefen lyckas med detta så stiger redan här chanserna att 
behålla de nya medarbetarna i organisationen (a.a.).	
För att kartlägga och följa upp medarbetarnas utvecklingsbehov och insatser på 
arbetsplatsen finns flera tillvägagångssätt.  Ett vanligt använt verktyg bland chefer och 
ledare är medarbetarsamtalet (Nilsson m. fl. 2018). Det går ut på att chefen har 
individuella utvecklingssamtal med sina medarbetare i syfte att ta tillvara på både 
organisationens och individens behov. Nilsson m fl. (2018) menar att dessa samtal bör 
äga rum minst en gång per år, på neutral plats och utgå ifrån ett formulär som fokuserar 
på en nulägesanalys. Därefter blickar båda framåt mot kommande mål och utveckling. 
Kommer båda parter fram till att kompetensutveckling är aktuell bör detta resultera i en 
nedskriven utvecklingsplan som ska följas upp vid nästa samtal. Ett strukturellt problem 
som tyvärr blivit vanligare är att organisationer decentraliseras, vilket medför att chefer 
ofta får fler medarbetare att ha hand om än vad de hinner med i praktiken (a.a.). 

1.1.4. Organisationskulturens effekter 
För att en organisation ska vara framgångsrik krävs bland annat en tydlig struktur där det 
framgår vad organisationen har för mål och vad var och en förväntas göra för att uppnå 
dessa. Dock räcker det inte med enbart detta, utan det är viktigt att också skapa en stark 
organisationskultur (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Organisationskulturen handlar 
nämligen om hur människor faktiskt beter sig i organisationen. Ett företag som innehar 
många rutiner nedskrivna på papper behöver inte nödvändigtvis ha personal som följer 
dem till punkt och pricka. Genom att skapa en stark organisationskultur där alla 
medarbetare känner en samhörighet och gemenskap ökar således sannolikheten för att 
organisationen blir framgångsrik. Nyare studier visar nämligen ett starkt samband mellan 
organisationskultur och effektivitet (a.a.). 
Jacobsen & Thorsvik (2014) presenterar fem generella effekter som organisations-
kulturen har på medarbetares beteende: 

• Tillhörighet och gemenskap 
• Motivation 
• Tillit 
• Samarbete och koordinering 
• Styrmedel 

Genom att få medarbetare att känna ett psykologiskt band till organisationen ökar chansen 
till att denne ska stanna (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Ett sätt att bilda psykologiska 
kontrakt är när organisationer hjälper medarbetare att vidareutvecklas eller testa nya och 
krävande arbetsuppgifter. Ett annat är att skapa en organisationskultur och arbetsmiljö 
som gör att medarbetaren trivs för bra för att känna att det är värt att sluta. Med andra ord 
är det helt avgörande att organisationer bygger en stark organisationskultur med 
intressanta och utmanande arbetsuppgifter för att medarbetare ska skapa ett psykologiskt 
band och identifiera sig med organisationen (a.a.).  
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1.2. Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att utveckla kunskap om chefers uppfattningar om villkoren för att 
medarbetare ska stanna kvar på arbetsplatsen. Särskilt fokus kommer att läggas på synen 
på kompetensutvecklingens roll. Därmed har följande forskningsfråga tagits fram: 
På vilket sätt arbetar chefer för att behålla sina medarbetare?	

1.3. Tidigare forskning 
I detta avsnitt redogörs tidigare forskning inom området. Sju vetenskapligt granskade 
artiklar ifrån databaserna ERIC och Social Premium Collection presenteras i avsnittet. 
Samtliga artiklar är inte mer än tio år gamla. Detta för att få aktuell forskning kring 
området. Artiklarna behandlar områdena: ledarskap, kommunikation, kompetens-
utveckling, lärande, engagemang och motivationsfaktorer. 

1.3.1. Ledarskap och kommunikation 
Shuck & Wollard (2008) menar att chefens roll har visat sig vara oerhört betydande 
gällande arbetet kring att behålla medarbetare. Ett tydligt och bra ledarskap har visat sig 
ha en positiv påverkan till medarbetarnas vilja att stanna kvar i organisationen. Enligt 
författarna är det chefen som kan ta fram det bästa hos sina anställda och inspirera dem 
till att utvecklas (a.a.). Att kunna förstå och lyssna på sina medarbetare har blivit allt mer 
primärt i dagens arbetsliv (Shuck & Wollard, 2008; Shuck & Herd, 2012). Vidare 
förklarar Shuck & Wollard (2008) att om chefen eller ledningen inte lyssnar eller vidtar 
eventuella åtgärder kommer medarbetaren att tappa tilltro. Bristande ledarskap och 
support har visat sig ha en negativ inverkan hos medarbetare vilket är en vanlig 
bidragande faktor till att medarbetare avslutar sin anställning (Shuck & Wollard, 2008; 
Shuck & Herd, 2012). 
Shuck & Herd (2012) hävdar att ledarskapet har ett avgörande inslag för medarbetarnas 
utveckling av engagemang. Vidare beskrivs olika aspekter för att uppmuntra engagemang 
för sina medarbetare. En aspekt handlar om att organisationen effektiviserar 
kommunikationen. Shuck & Wollard (2008) förklarar vikten av att kommunicera och 
klargöra de förväntningar som ställs på medarbetare och att ledning eller chef även lyssnar 
på sina anställda. Detta gör att medarbetarna känner sig mer delaktiga i organisationen 
vilket i sin tur skapar lojalitet, glädje och därmed lägre personalomsättning. Att 
medarbetare avslutar sin anställning har visat sig delvis beror på bristande 
kommunikation mellan chef och arbetstagare (a.a.). 

1.3.2. Kompetensutveckling och lärande 
Govaerts, Kyndt, Dochy & Baert (2011) studie visar att det är viktigt att uppmärksamma 
medarbetares lärande när organisationer vill behålla sina anställda. Att låta medarbetare 
göra och lära sig mer kommer att uppmuntra dem till att stanna kvar i organisationen 
(a.a.). Govaerts m fl. (2011) redogör att tidigare forskning har visat på att medarbetare 
slutar sitt arbete många gånger eftersom de inte ges möjlighet till att avancera uppåt i sin 
karriär. Bristen på karriärmål leder till otillfredsställda medarbetare som då söker sig från 
organisationen efter nya utmaningar i arbetslivet (a.a.). Govaerts m fl. (2011) förknippar 
medarbetarnas vilja att stanna kvar i den aktuella organisationen med de eventuella 
utvecklingsmöjligheter som kan ges. Eftersom lärande och utvecklingsmöjligheter visat 
sig vara avgörande för att behålla medarbetare framhålls vikten av att organisationen 
upprätthåller ett stödjande lärande och öppet arbetsklimat (a.a.). 
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Även Kyndt, Dochy, Michielsen & Moeyaert (2009) poängterar vikten av att se till 
anställdas lärande och utvecklingsmöjligheter kopplat till viljan att stanna kvar på en 
arbetsplats. När anställda känner att de inte längre utvecklas börjar de se externt efter nya 
jobbmöjligheter (Kyndt m fl. 2009; Govaerts m fl. 2011). Maskiner och liknande kan 
alltid förnyas och kopieras men medarbetare och deras kompetens kan inte kopieras 
(Kyndt m fl. 2009). Kyndt m fl. (2009) menar att organisationer förlorar viktiga 
färdigheter och förmågor som inte lika lätt kan ersättas av nya anställda. Medarbetarnas 
kompetens har visat sig vara en nyckel till företags framgång (a.a.). Således blir det viktigt 
att arbetsgivare ger anställda möjlighet till ett kontinuerligt lärande och utveckling (a.a.). 
Genom att ha en öppen kommunikation gällande medarbetares karriärutveckling i 
organisationen kan ledningen eller chefen enklare sätta upp mål som medarbetaren kan 
arbeta mot (a.a.). Att ha en kontinuerlig dialog med anställda om deras framtid ökar deras 
förtroende och lojalitet för organisationen (a.a.). 
Kock & Ellström (2011) beskriver två strategier för kompetensutveckling. Den första 
strategin är baserad på det formella lärandet. Det vill säga planerade och organiserade 
inlärningsaktiviteter som främst finansieras av arbetsgivaren och sker under arbetstiden. 
Formellt lärande organiseras ofta genom interna eller externa kurser. Den andra strategin 
grundas i användning av kurser i kombination med arbetsförändringar i organisationen. 
Konkret förklarat som deltagande i utvecklingsprojekt, personalmöten, arbetsrotation, 
lagbaserat arbete osv. Detta är en integrerad kompetensutvecklingsstrategi som fokuserar 
i samma omfattning på den enskilda individen såväl som på utvecklingen av 
organisationen. Kock & Ellström (2011) framhåller att tillämpning av en integrerad 
kompetensutvecklingsstrategi kan öka medarbetarnas prestationsförmåga i det dagliga 
arbetet på arbetsplatsen. Författarna belyser även att kombinera integrerad kompetens-
utvecklingsstrategi med en förmånlig lärandemiljö genererar ett bättre resultat för 
kompetensutvecklingen än vid tillämpning av en formell strategi (a.a.).  
Kock & Ellström (2011) belyser några faktorer som är av betydelse för lärandemiljön i 
en organisation: 

• Lärandepotentialen definieras i förhållande till arbetsbeskrivningen, såsom 
graden av komplexitet och variation av arbetsuppgifter. 

• Möjligheter till feedback, utvärdering och reflektion av resultat. 
• Formaliseringen av arbetsprocesser, vilket innefattar ett system som stödjer 

samarbete och lärande i organisationen. 
• Medarbetares delaktighet i problemlösningar och utvecklingsaktiviteter. 

Innefattar även planering och genomförande av kompetensutvecklingsinsatser. 
• Läranderesurser som omfattar tid och stöd från ledningen för 

kompetensutveckling. 
Författarna förklarar att en miljö som skapar möjlighet för lärande utmärks av hög 
lärandepotential i arbetsuppgifter och dess variation, möjligheter till feedback, 
utvärdering samt att få reflektera. Att det finns ett stödjande system som ger tid och 
resurser för medarbetarnas lärande och samarbete samt att medarbetarna får vara 
delaktiga i problemlösningar och andra processer i organisationen (Kock & Ellström, 
2011). Vidare förklarar författarna att i en organisation med mindre fördelaktiga villkor 
såsom brist på stöd, mindre stimulerande arbetsuppgifter samt hinder av att få lära sig nya 
arbetsuppgifter skapar en restriktiv lärandemiljö (a.a.). 
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1.3.3. Engagemang och motivationsfaktorer 
Belöningar kan också ses som motivation till att anställda vill stanna i organisationen. 
Dessa kan delas upp i inre värden och yttre värden. Berikande arbete, feedback, 
erkännande och möjlighet till utveckling faller inom ramen för inre belöningsvärden. För 
att utvärdera hur medarbetarna sköter sina uppdrag används ofta medarbetar- och 
utvecklingssamtal. Pengar, bonusar, optioner och andra ekonomiska åtgärder räknas in 
som yttre belöningsvärden (Ulfsdotter Eriksson, 2013). Detta ses dock oftast som 
kortsiktiga lösningar som i regel ofta är enkla för konkurrenter att matcha. Många 
medarbetare lyfter istället fram sociala motivationsfaktorer som att trivas med sina 
arbetskamrater och att ha möjligheter att växa och utvecklas (Nilsson m fl. 2018). 
Hausknecht, Rodda, & Howard (2009) presenterar en innehållsmodell bestående av olika 
faktorer som visat sig vara av störst betydelse för medarbetare att vilja stanna kvar i 
organisationen. Vidare presenteras några av dessa faktorer som setts återkommande i 
annan tidigare forskning. Författarna belyser att en av de främsta aspekterna till att behålla 
sina anställda är att ta hänsyn till att de får ersättning, såsom rättvisa löner och andra goda 
förmåner. Författarna menar att genom att använda sig av förmåner såsom pension, 
friskvård och flexibilitet för stabilitet mellan arbete och privatliv så attraheras både 
befintliga samt nya medarbetare. 
Att de anställda får erkännande och uppmuntran för sitt arbete av sin chef visar sig vara 
av stor betydelse för att anställda ska vilja stanna kvar i organisationen (Hausknecht m fl. 
2009). En viktig indikator till medarbetares vilja att stanna kvar är deras organisatoriska 
engagemang (a.a.). Medarbetare med ett högt organisatoriskt engagemang är de som har 
en stark identifiering med organisationen, värderar känslan av tillhörande i den samt delar 
samma mål och visioner. Det leder i slutändan till att medarbetaren sannolikt kommer att 
förbli i organisationen (a.a.). En viktig faktor att ta hänsyn till är att ge medarbetarna 
möjlighet att avancera. Att erbjuda utbildning och utveckling visar att organisationen vill 
investera i sin personal, vilket skapar uppmuntran och motivation för utveckling hos 
medarbetarna. I förlängningen gör det att de anställda vill stanna kvar. Hausknecht m fl. 
(2009) menar att detta i sin tur skapar ett lojalitetsband till organisationen. 
Shuck & Wollard (2008) förklarar att morgondagens arbetskraft söker mer än bara en 
lönecheck. De vill känna tillhörighet, meningsfullhet och utveckling i sitt arbete. 
Organisationer som är villiga att uppfylla dessa krav kommer att ha större framgång i att 
behålla sina anställda och därmed kunna skapa tillväxt, intäkter och stabilitet för 
organisationen (a.a.). Författarna framhåller att tidigare forskning visar på att 
engagemang är en viktig faktor för att behålla sina medarbetare. 
Shuck & Wollard (2008) betonar vikten av att förmedla medarbetarens värde för 
organisationen. Författarna menar att anställda har ett behov av att bidra och tro att deras 
arbete är meningsfullt. Om inte detta tydliggörs blir medarbetare förvirrade och 
ifrågasätter varför de arbetar. Det räcker inte för en anställd att förstå sitt ansvar utan de 
måste känna att deras ansvar har betydelse bortom den formella arbetsbeskrivning som 
finns (a.a.). Hausknecht m fl. (2009) redogör också för betydelsen av att visa medarbetare 
hur de bidrar till vidareutveckling av organisationen. Författarna förklarar att detta i 
längden leder till en känsla av uppskattning, trivsel samt att det motiverar medarbetare att 
arbeta hårdare. 
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2. TEORETISKA PERSPEKTIV 
Under denna rubrik presenteras de teoretiska utgångspunkterna för arbetet. De fungerar 
som ett slags ramverk som ger riktning för studien och skapar en väg mellan teorin och 
det empiriska materialet. Dessa teorier har använts för att förklara olika begrepp, samt 
för att utforma en intervjuguide. I teori och tidigare forskning belyses ett antal aspekter 
som anses ha en möjlig inverkan på medarbetares vilja att stanna kvar på arbetsplatsen. 
Därmed bedöms följande teorier som relevanta för denna studie: transformativt 
ledarskap och Herzbergs tvåfaktorsteori. Avslutningsvis sammanvävs dessa teorier till en 
form av “teoretiska glasögon” som används vid analysen av resultatet. 

2.1. Transformativt ledarskap 
När det kommer till nutida ledarskapsteorier refererar Nilsson m fl. (2018) till Bass & 
Avolios (1994) så kallade Full-Range Theory. Denna teori bygger på att det finns två 
ledarstilar som utgör en övergripande modell för ledarskap i alla situationer: 
transaktionellt och transformativt ledarskap. Det transaktionella ledarskapet är av mer 
traditionell art och innebär att ledaren ska ha en övervakande roll. Ledaren ska antingen 
belöna eller korrigera medarbetares beteenden i syfte att få dem att prestera. I avsikt att 
skapa en lärande organisation som främjar medarbetares möjligheter till kompetens-
utveckling menar författarna att det transformativa ledarskapet är det mest effektiva. Med 
ett transformativt ledarskap menas att ledaren tar en mer relationsanpassad och coachande 
roll i syfte att stimulera och inspirera varje enskild medarbetare till att utveckla sig själva. 
Genom det skapas en känsla av värde och delaktighet hos varje individ som smittar av sig 
och bidrar till organisationens kultur (Nilsson m fl. 2018). 	

2.2. Herzbergs tvåfaktorsteori 
Jacobsen & Thorsvik (2014) lyfter fram Herzbergs tvåfaktorsteori som en viktig del i att 
förstå medarbetares trivsel eller vantrivsel på arbetsplatsen. Teorin är uppdelad i så 
kallade motivationsfaktorer och hygienfaktorer. Den bygger i grova drag på att även om 
det görs något åt de faktorer som gör medarbetare missnöjda innebär det inte automatiskt 
att de blir nöjda och motiverade. Studier visar att det är tillgången till motivationsfaktorer 
som bidrar till medarbetares trivsel och bristen på hygienfaktorer som leder till vantrivsel 
men inte tvärtom. Exempel på motivationsfaktorer är intressanta arbets-uppgifter, känsla 
av ansvar och kontroll, prestationer, erkännande och möjlighet till utveckling. 
Arbetsmiljö, ledares kompetens, sociala relationer, lön, status och arbets-trygghet är 
exempel på hygienfaktorer. Med andra ord är det helt centralt för chefer att se till att dessa 
faktorer uppfylls, för att kunna behålla sina medarbetare nöjda och motiverade (a.a.). 

2.3. Sammanfattning av teoretiska perspektiv 
Genom en sammanfattning av de ovan presenterade teoretiska perspektiven om 
transformativt ledarskap och Herzbergs tvåfaktorsteori har en integrerad teoretisk modell 
skapats. Denna modell anses relevant för studien av två skäl: dels då det transformativa 
ledarskapet är en ledarstil som främjar medarbetares möjligheter till kompetens-
utveckling, dels då Herzbergs tvåfaktorsteori hjälper till att förstå vad som påverkar 
medarbetares trivsel eller vantrivsel på arbetsplatsen. Förhoppningen är att denna 
teoretiska modell ska fungera som ett verktyg vid tolkningen av det empiriska materialet. 
På så vis säkerställs att studien uppfyller sitt syfte att söka svar på vad chefer gör för att 
utveckla och behålla sina medarbetare. 
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3. METOD 
I följande metodavsnitt ges en beskrivning om studiens tillvägagångssätt och 
metodologiska utgångspunkter. Vidare beskrivs studiens planering och genomförande, 
urvalsförfarande, val av undersökningsinstrument, insamling, analysmetod samt 
utformande av etiska riktlinjer. 

3.1. Metodologiska utgångspunkter 
3.1.1. Hermeneutiskt förhållningssätt 
Vår metodologi har en hermeneutisk utgångspunkt då studien utgörs av en kvalitativ 
ansats. Genom hermeneutisk metod kan en forskare studera, tolka och därefter försöka 
skapa en förståelse av människans handlande i olika situationer. Inom hermeneutiken 
studeras tolkning av texter och dess meningar blir det centrala syftet att tolka (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Hermeneutiskt perspektiv anses vara av relevans i denna studie då vi 
vill få en bredare och djupare inblick av informanternas upplevelse och tankesätt kring 
ämnet som denna studie berör. Därför anses också en kvalitativ forskningsmetod vara av 
relevans. 

3.1.2. Kvalitativ forskningsmetod 
Då denna studie syftar till att undersöka vad chefer gör för att utveckla och behålla sina 
medarbetare valdes ett kvalitativt förhållningssätt. Kvale & Brinkmann (2014) framhåller 
att kvalitativ metod ger en mer fördjupad bild och förståelse kring det valda ämnet. 
Därmed beslutade vi oss för att göra kvalitativa intervjuer. Vi ansåg nämligen att en 
kvantitativ metod inte skulle ge oss en fördjupad bild och förståelse då en sådan metod 
snarare syftar till att samla in ytlig och mätbar information (a.a.). 

3.1.3. Abduktiv metodansats 
Det finns olika sätt att relatera teori och empiri till varandra. Induktion innebär att 
forskaren inte förankrar undersökningen i någon teori, utan teorin skapas genom den 
insamlade informationen. Tvärtemot har deduktionen hela sin utgångspunkt i teorin, 
varifrån man utformar hypoteser som sedan testas empiriskt (Patel & Davidson, 2011). I 
denna studie används däremot en abduktiv metodansats. Det är en växelverkan mellan 
induktion och deduktion, som innebär att teori och empiri relateras till varandra under 
hela processen (a.a.). Inledningsvis söktes relevant litteratur och tidigare forskning fram. 
Därigenom utformades den intervjuguide som användes vid det empiriska insamlandet. 
Därefter analyserades empirin och relaterades till de teoretiska perspektiv som tidigare 
formulerats. Genom att kunna pendla mellan teori och empiri har en mer djupgående 
analys möjliggjorts och en bredare förståelse för chefers uppfattningar uppnåtts. 

3.2. Planering och genomförande 
3.2.1. Artikel- och litteratursökning 
Vårt tillvägagångssätt för att inhämta tidigare forskning är baserad på vetenskapliga 
artiklar och relevant litteratur. Artiklarna söktes fram i databaserna ERIC och Social 
Premium Collection vid olika tidpunkter under studiens början. De sökord vi använt för 
att finna de vetenskapliga artiklarna var bland annat: Retaining Employees, Keeping 
Employees, Competence Maintenance, Effects of Competence Development, Developing 
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Employees, Leader och Leadership. De ovannämnda begreppen kombinerades på olika 
sätt vid sökningarna. Flera abstracts lästes för att ta ut de mest relevanta artiklarna och 
utifrån dessa valdes sex vetenskapliga artiklar som behandlar vårt forskningsområde. 
Avgränsningar gjordes till artiklar som inte var mer än tio år gamla för att få så aktuell 
forskning som möjligt inom området. Med ambitionen att öka reliabiliteten är dessutom 
samtliga artiklar peer reviewed. För att skapa ett sammanhang och komplettera de 
vetenskapliga artiklarna använde vi oss av litteratur från kända författare vi hört talas om 
under vår studietid. Litteraturen berör även den vår studie och dess syfte. 

3.2.2. Urval 
Syftet med studien är att få ökad förståelse kring hur chefer uppfattar och gör för att 
utveckla samt behålla sina medarbetare. Vårt urval var målinriktat, vilket innebär att vi 
valde att använda oss av strategiskt utvalda intervjupersoner (Patel & Davidson, 2011). 
Vi valde därmed att intervjua sex deltagare från fyra olika organisationer. För att få en 
djupare förståelse om det aktuella ämnet, innehar alla deltagare någon form av 
chefsposition med ett visst personalansvar. Faktorer såsom kön, ålder och utbildning, tog 
vi inte hänsyn till i urvalet eftersom vi inte ansåg att dessa var relevanta för 
undersökningsområdet. Ett visst bekvämlighetsurval gjordes vid val av organisationer 
som skedde genom kontakters kontakter i den privata sektorn. Detta för att underlätta 
tillgängligheten och minimera tidsåtgången. Därefter skickades ett missivbrev (Bilaga I) 
ut till företagen och efter att samtliga företag tackat ja till medverkan i studien, 
intervjuades de chefer som vi fått första kontakt med. I studien valde vi med tanke på de 
resurser och tid vi hade att intervjua sex personer som ansvarar för antingen varsin 
avdelning eller organisation. Alla intervjupersoner i studien hade en chefsbefattning med 
någon form av personalansvar. Nedan i tabellen presenteras informanterna i korthet för 
att ge ökad förståelse för urvalet och underlätta för läsaren. 

Deltagande 
informanter 

Ålder Bransch Antal år på ledande position 

Informant 1 Ca. 35 år Industri Ca. 8 år 

Informant 2 Ca. 55 år Industri Ca. 20 år 

Informant 3 Ca. 30 år Industri Ca. 1 år 

Informant 4 Ca. 40 år Företagshälsovård & HR Ca. 4 år 

Informant 5 Ca. 45 år Industri Ca. 5 år 

Informant 6 Ca. 45 år Bemanning Ca. 10 år 
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3.2.3. Instrument 
Som tidigare nämnts har kvalitativa forskningsintervjuer valts som undersökningsmetod 
till föreliggande studie. Detta valdes då vi som författare kunde få en djupare förståelse 
om hur somliga chefer upplever sitt handlingssätt gällande att utveckla och kunna behålla 
medarbetare än vad ett kvantitativt tillvägagångssätt hade gett oss. En annan fördel med 
att välja kvalitativ metod var att det gav oss förutsättningar att på plats kunna tydliggöra 
och upptäcka osäkerheter, exempelvis gällande otydlighet i frågorna eller liknande.	
Semistrukturerade intervjuer anses vara av relevans då informanten fritt kan beskriva sina 
uppfattningar och erfarenheter kring det aktuella ämnet. Semistrukturerad intervju ger 
även möjlighet att kunna ställa följdfrågor eller att tillägga ytterligare frågor vid intervju-
tillfället. Ordningen på frågorna i en semistrukturerad intervju kan dessutom variera 
(Kvale & Brinkmann (2014). Detta gav oss möjlighet till att välja fritt i vilken ordning 
frågorna skulle ställas vid intervjutillfällena för att få ett lämpligt tillvägagångssätt. 
Intervjuguiden (Bilaga II) baserades på tidigare forskning och teori kring det aktuella 
ämnet. Den första delen av intervjuguiden gav oss övergripande information kring hur 
organisationerna arbetar med kompetensutveckling och om de hade något dokument de 
utgick ifrån. Den andra delen av intervjuguiden handlade om andra aspekter som kan 
tänkas få medarbetare att stanna kvar på arbetsplatsen. Den tredje delen av intervjuguiden 
var till för att ge mer utrymme ifall informanten hade något mer att tillägga.	
Ambitionen var att använda oss av öppna frågor för att informanten skulle ges möjlighet 
till att besvara frågorna fritt. Vid intervjutillfällena valde vi att spela in samtalen eftersom 
vi ville kunna gå tillbaka till respektive intervju. På så vis kunde vi lyssna om flera gånger 
och bearbeta materialet på ett lämpligt sätt, vilket sedan underlättade vid transkriberingen 
av intervjuerna. Genom att använda detta tillvägagångssätt minimerades risken att gå 
miste om viktig information som eventuellt kunde ha missats om vi enbart antecknat för 
hand under intervjuernas gång. Informanterna delgavs redan i missivbrevet om vår 
önskan att intervjuerna skulle spelas in. Denna önskan upprepades sedan vid intervju-
tillfället, tillsammans med en presentation av de forskningsetiska riktlinjer vi tar hänsyn 
till. 

3.2.4. Insamling 
Av logistiska skäl höll vi fyra respektive två intervjuer vardera, varav fem av sex hölls 
via telefon. Samtliga intervjuer spelades med informanternas samtycke in. Det ansågs 
fördelaktigt av två skäl: dels då vi höll intervjuerna individuellt och därmed inte hade tid 
att både ställa frågor och anteckna samtidigt, dels för att helt enkelt säkerställa att allt 
informanterna sade fångades upp. Varje intervju varade mellan 20 till 35 minuter. För att 
bibehålla en god kvalitet genom hela processen såg vi till att transkribera var och en av 
intervjuerna så snabbt som möjligt efter att de hållits. Även om vi spelade in varje intervju 
ansåg vi att en så tidig transkribering som möjligt minskade riskerna för förvirring och 
oklarheter kring vem som sade vad. Under arbetet med transkriberingen gjorde vi tidigt 
upp så att vi arbetade på liknande sätt så att ingen värdefull information skulle gå förlorad. 
Vi transkriberade därmed ordagrant vad informanterna sade men valde samtidigt bort 
sådant som skratt, hostningar och pauser då fokus bör ligga på själva berättelsen (David 
& Sutton, 2016). 

3.2.5. Analys 
Allt eftersom inspelningarna samlats in och transkriberats påbörjades sedermera en analys 
av materialet. Materialet relaterades till de teoretiska perspektiv som tidigare formulerats. 
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Genom att kunna pendla mellan teori och det insamlade materialet har en mer djupgående 
analys möjliggjorts och en bredare förståelse om ämnet skapats. Metoden som valdes för 
detta ändamål var kvalitativ innehållsanalys. En sådan metod ansågs lämplig då den ger 
direkta beskrivningar av informanterna (jfr. Kvale & Brinkmann, 2014). Dessutom 
innebär en kvalitativ innehållsanalys att det är texten som är utgångspunkt. Med andra 
ord skapades olika teman utifrån informanternas svar med hjälp av våra teoretiska 
perspektiv. Till en början lästes därmed materialet igenom ett antal gånger vardera för att 
få en klar och övergripande bild av intervjuerna. Utifrån materialet kunde sedan olika 
teman urskiljas. Dessa teman kategoriserades genom att de transkriberade texterna gavs 
olika färgkoder (Bilaga III). Kvale & Brinkmann (2014) framhåller att kategorisering av 
information gör det möjligt att tyda den data som framförts i intervjun samt att kunna 
omvandla följande data på ett relevant sätt i en studie. För att ytterligare framhäva 
informanternas individuella beskrivningar kring ämnet används även citat från 
intervjuerna i resultatdelen. 

3.2.6. Etiska riktlinjer 
När det gäller forskning i allmänhet brukar det talas om två huvudregler: forskningskravet 
och individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2003). Då forskning är viktigt för både 
samhällets och individers utveckling finns det ett krav som innebär att forskningen ska 
vara relevant samt hålla hög kvalité. Detta kallas forskningskravet och går ut på att 
ständigt förbättra befintliga kunskaper och metoder. Individskyddskravet däremot finns 
till för att undvika negativa konsekvenser för undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare. 
Vetenskapsrådet (2003) delar upp detta individskyddskrav i fyra kategorier: 
informationskravet, samtyckes-kravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.	
För att uppfylla informationskravet skrevs ett missivbrev som innan intervjuerna 
skickades ut till samtliga informanter. Där förklarades studiens syfte och vilken roll 
informanterna förväntades uppfylla. En önskan om att spela in intervjuerna framfördes 
också. Det tydliggjordes dock att informanternas deltagande var frivilligt och att de när 
som helst kunde välja att avbryta sin medverkan. Det klargjordes även att såväl 
informanten, företaget de representerar och dess geografiska läge kommer att förbli 
anonyma. Slutligen poängterades det att deras medverkan endast skulle användas till 
denna studie och att studien i sin helhet kommer att publiceras i DiVA. Alla dessa steg 
gicks återigen igenom vid varje intervjutillfälle för att säkerställa att informanterna 
förstått sina rättigheter och syftet med deras medverkan i studien (Vetenskapsrådet, 
2003).	
Samtyckeskravet uppfylldes genom att informanterna både inför och i samband med 
intervjuerna godkände att informationen de delade med sig av fick användas i studien. 
Informanterna fick även möjlighet att avbryta intervjun, avböja frågor samt välja ifall 
någon viss information skulle strykas eller behållas. Då ingen av oss hade någon personlig 
relation till informanterna fanns heller inte något beroendeförhållande (Vetenskapsrådet, 
2003). 	
Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att ingen av informanternas namn, företag eller 
dess geografiska lägen publicerades. I studien anonymiserades även vissa delar av citaten 
som skulle kunnat avslöja informanterna. Inspelningarna lagrades dessutom på ett sådant 
sätt att ingen annan än vi själva hade möjlighet att ta del av dem. De raderades sedan så 
fort studien publicerats (Vetenskapsrådet, 2003).	Slutligen uppfylldes nyttjandekravet 
genom att informanternas medverkan endast användes till denna studie och ingenting 
annat (a.a.).	
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4. RESULTAT 
I detta avsnitt presenteras studiens resultat. Det empiriska materialet som utvunnits av 
intervjuerna ligger som grund för studiens resultat samt analysen av detta. Studiens syfte 
och frågeställningar kommer att besvaras med det empiriska materialet. Under analysens 
gång identifierades olika återkommande teman med hänsyn till studiens forsknings-
frågor. Avsnittet är indelat i rubriker baserade på följande teman som valdes ut; 
”utvecklingsmöjligheter”, ”inflytande och delaktighet”, ”personlig dialog och 
feedback”, ”öppet arbetsklimat”, ”närvarande ledarskap”, ”belöningar och förmåner” 
och ”tillhörighet och gemenskap”. 

4.1. Utvecklingsmöjligheter 
Möjlighet till utveckling på arbetsplatsen framhålls som en viktig del i att kunna 
vidareutveckla och behålla sina medarbetare inom företaget. Det framkommer tydligt att 
alla informanter främst vill utveckla sina befintliga anställda istället för att rekrytera ny 
personal. Informanterna menar att det finns flera fördelar med att utveckla befintlig 
personal. Dels är det mer lönsamt samtidigt som medarbetarna redan känner till 
verksamheten och företaget känner således medarbetarna, men det ger även medarbetarna 
en chans till att visa framfötterna.  
 

.. och att det finns många olika vägar att vandra, inom bolaget eller vidare 
från och tillbaka till bolaget. Och det tror jag gör att man blir aldrig 
egentligen statisk. Och det tror jag gör att man väljer att stanna.  

- Informant 6 
 
Informant 3 framhåller att om det inte hade funnits utvecklingsmöjligheter hade hen inte 
velat stanna kvar. Samtliga företag satsar på såväl interna som externa utbildningar för 
sina medarbetare, samt att förse medarbetarna med utmanande uppgifter och ansvar i det 
dagliga arbetet. Samtidigt belyses även vikten av att respektera de medarbetare som är 
nöjda med sin tillvaro. Nedan återfinns ett citat ifrån en informant om hur de arbetar med 
utvecklingsmöjligheter. 

	
Man kan ju skicka iväg dem om man då ser att de saknar något.. sen finns 
det ju de som visar intresse för att vilja lära sig mer då och då kan man ju 
skicka iväg han på lite kurser och så.. vi har ju även internt lättare 
utbildningar som vi gör kanske av säkerhetsskäl eller liknande.. 
liftutbildningar och såna enklare. Ibland plockar vi in extern hjälp med som 
håller utbildningar här. 

- Informant 3 

	
Flera av informanterna menar att utveckling i arbetet kan ha mer eller mindre betydelse 
från individ till individ och därför anpassas möjligheterna för utveckling utefter den 
enskilda individen. Informant 4 uppfattar även att det är viktigare för tjänstemän än 
arbetare att utvecklas och se karriär. Flera av informanterna beskriver hur medarbetarnas 
möjligheter till utveckling grundar sig i så kallade kompetensmatriser, där det finns 
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definierat olika krav och specifika arbetsuppgifter för individen.  I citatet nedan beskriver 
en av informanterna hur de arbetar med dessa kompetensmatriser. 

	
Sedan jobbar vi ju med kompetensmatriser, vi försöker kartlägga vart man 
är någonstans vid ett antal områden, så gör man en självskattning och sen 
tittar vi bara på den och bedömer så att den inte är uppåt väggarna på 
något håll. En del har ju en väldig förmåga att skatta sig högt och en del 
har en förmåga att skatta sig alldeles för lågt. Sen lägger man in den i 
systemet och ser vart vi är svaga och vart vi är sårbara och så försöker vi 
ju titta på dessa punkter och jobba med dessa för att bli bättre totalt sett 
men också på individnivå givetvis. 

- Informant 1 

4.2. Inflytande och delaktighet 
Samtliga informanter arbetar för att medarbetare ska känna sig delaktiga, både i det 
dagliga arbetet och i organisationen. Både Informant 2, Informant 4 samt Informant 5 
beskriver att personalen alltid är inblandad och är med och beslutar om det som rör deras 
dagliga jobb. Att få möjlighet att påverka sitt egna arbete skapar en känsla av inflytande 
och delaktighet. 

	
.. vi är ett team och jobbar alltid för det..  rent konkret.. att aldrig exkludera 
någon grupp utan att alla hela tiden får vara med i diskussionen och att 
man måste lyssna på alla.. 

- Informant 1 

	
I citaten nedan ger Informant 3 och Informant 4 konkreta exempel på hur de arbetar med 
delaktighet bland sina anställda. 

	
Försöka så gott man kan involvera människor tidigt så de kan lämna 
synpunkter. Ha möjligheten i alla fall, men sen är det inte alltid det blir så 
ändå på grund av andra parametrar..	

- Informant 3	
	

.. tittar vi internt så låter vi alla medarbetarna sitta med i ledningsgruppen 
till exempel. I ledningsgruppen så tar vi strategiska beslut framåt hur vi ska 
jobba både i stort och smått, fördelar arbetet och framförallt fördelar 
ansvarområden jämnt över alla medarbetare som vill.. för att få alla att 
känna sig delaktiga och ha ansvar för just sitt lilla område. 

- Informant 4 
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Såväl Informant 4 som Informant 6 berättar om vikten av att ha en platt organisation för 
att få medarbetarna att känna sig delaktiga på arbetsplatsen. Informant 4 bygger vidare på 
det resonemanget och talar även varmt om frihet under ansvar. 
 

Vi har en ganska platt organisation där vi tycker det är viktigt att alla vågar 
och får komma till tals. Jobbat mycket med frihet under ansvar, vi anser att 
den dagen man skriver på ett anställningsavtal framförallt internt här hos 
oss då är det frihet under ansvar tills motsatsen är bevisad. 

- Informant 4 
 

.. vi försöker låta dem vara delaktiga och ha sina ansvarsområden för att 
bli en i gänget. Vi är det är som jag säger att vi försöker ha en ganska platt 
organisation, låta alla komma till tals. Vi ser oss lite som en familj både på 
gott och ont höll jag på att säga, mest på gott. Men vi vill att alla ska komma 
till tals och ha sina ansvarområden, känna sig delaktiga. 

- Informant 4 
 

Informant 6 menar att två nyckelord kring medarbetarnas inflytande och delaktighet är 
tillit och rättvisa. Genom att backa sina medarbetare och påtala att det är tillåtet att göra 
fel, växer deras självförtroende och leder till att de vågar ta större ansvar på arbetsplatsen. 
Rättvisa nås genom att ha ett högt rättvisetänk i arbetsfördelningen. För känner en 
medarbetare att den inte blir rättvist behandlad jämfört med en annan, så kommer de inte 
kunna ha ett bra samarbete. Men det vilar också ett stort ansvar på medarbetarna själva. 
 

.. alla har ansvarsområden som berör hela vår region, som berör hela vår 
affär. Och det är väldigt, väldigt tydligt hos oss att allting man gör och det 
man har framför sig så har man ett eget ansvar. Du har ett eget ansvar att 
säga ”jag vill göra mer”, du har också ett eget ansvar att säga ”nu måste 
jag säga stopp en stund”. Så mycket bygger på eget ansvar. Eget ansvar att 
kunna styra sin tid, eller styra sin tillvaro och sina arbetsuppgifter skapar 
en större känsla av delaktighet och engagemang och motivation. 

- Informant 6 

4.3. Personlig dialog och feedback 
I intervjuerna framkommer det att kommunikationen har en stor betydelse för att få 
medarbetare att stanna kvar och utvecklas. Kommunikationen bör enligt informanterna 
vara direkt och tydlig. Det är även viktigt att ha en löpande och transparent dialog med 
sina medarbetare. Alla informanter anser att just den personliga dialogen är den 
viktigaste. Informant 3 och Informant 5 beskriver att de har en daglig kontakt med sina 
medarbetare genom möten och liknande. Informant 1 och Informant 2 beskriver att det 
handlar om att få se varandra i ögonen och verkligen mena det man säger, det är också 
den svåraste biten enligt Informant 1. Samtliga informanter ser feedback och återkoppling 
som en viktig aspekt för att behålla sina medarbetare, detta uppnås genom bland annat 
kontinuerliga medarbetarsamtal.  
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Vi har ett samtalsår där det är baserat på utvecklingssamtal, separata 
lönesamtal. Sen har vi RAK-samtal var sjätte vecka. RAK-samtal är ett 
samtal som går utifrån resultat, aktivitet och kvalité, med ansvarsområden, 
tidsramar där man tydligt kan se produktionen. Egentligen så är det ju 
underlaget över tolv månader som leder fram till ett utvecklingssamtal. 

- Informant 6 

	
Informanterna förklarar även att det är viktigt att ha en fortgående vardagskommunikation 
med sina medarbetare, som inte nödvändigtvis behöver ske genom formella möten.  

	
Den personliga kontakten är ju alltid den viktigaste.. sen kan det ju ske över 
en arbetsbänk i produktionen eller över en kopp kaffe i ett fikarum.. men det 
är alltid den här öga mot öga som är den viktigaste delen.	

- Informant 2 
 

Informant 5 framhåller att det är just genom medarbetarsamtal som den anställdes 
utveckling lyfts fram. Genom att ha täta dialoger med sina anställda kan hen få en bättre 
bild av deras ambitioner. 

 
Jag tror det är väldigt viktigt.. dels tycker jag att det kostar ganska lite att 
kommunicera och ha en dialog och det är väl väldigt mycket så jag jobbar 
i alla fall i mitt ledarskap, att man har väldigt mycket dialog och att man är 
lyhörd och pratar och har sig.  

- Informant 5	
	

Informant 6 belyser vikten av att man kommunicerar med varandra snarare än på vilket 
sätt man kommunicerar.   

	
Så jag tror att ATT vi kommunicerar är viktigare än HUR vi kommunicerar, 
sen tror jag att ingen form passar alla. Jag som ledare kan inte anpassa 
mig till tio individer, en del får töja lite på sitt kommunikationskrav medan 
jag kanske får töja lite på mitt sätt att kommunicera. 

- Informant 6 

	
Slutligen nämner Informant 6 att en avgörande faktor för att kunna ha en god 
kommunikation med sina medarbetare är att hålla förväntningarna på rätt nivå. 
 

.. man måste lägga förväntningarna på rätt nivå. När man anställer en ny 
individ, oavsett om man är äldre eller yngre, varit länge eller kort tid på 
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arbetsmarknaden, så behöver man ställa in förväntningarna. Så att jag som 
chef och ledare vet vad jag kan förvänta mig av individen, och vad individen 
kan förvänta sig av mig som chef, så att man är nånstans kalibrerad i de 
förväntningarna.. gör man det på rätt sätt så tror jag att då är det enklare 
att kommunicera. 

- Informant 6 

4.4. Öppet arbetsklimat 
Flera av informanterna nämner vikten av ett öppet arbetsklimat på arbetsplatsen. 
Informanterna menar att trevliga kollegor och en positiv stämning kan vara en bidragande 
faktor till att personalen väljer att stanna kvar i organisationen. Samspelet med kollegor 
är något som sker dagligen och blir därför en viktig del för trivseln på arbetsplatsen. 
Informant 6 menar att det är viktigt att man får visa känslor, oavsett om man är arg, glad 
eller ledsen. Nedan återfinns tre citat för att ge exempel på hur informanterna uppfattar 
och arbetar för ett öppet arbetsklimat. 

	
Det man kan göra är att försöka bidra till en positiv stämning så att säga 
och eh.. att få folk att må bra..	

- Informant 5	

	
Man skall ha självklart trevliga arbetskamrater.. även om man älskar inte 
alla, man kommer överens med vissa sen finns det de man inte klickar lika 
bra med. Men att man bemöter varandra med respekt och hänsyn även om 
man inte är ens favoritmänniska alla gånger av olika orsaker då.. 

- Informant 3	
	

Att folk tittar en i ögonen när man möter dem i fabriken.. man behöver inte 
alltid vara kompis med varandra på det sättet. Men man behöver kunna 
respektera varandra, det är en förutsättning med för att det ska kunna 
fungera det här.. 

- Informant 2	

	
Vidare lyfter Informant 4 fram betydelsen av att som chef vara en god förebild och ge 
energi istället för att ta energi. Hen går själv och träffar en motivationscoach för att hitta 
de små sakerna som gör att man motiverar andra. Under intervjuerna framkom även andra 
strategier för att främja ett öppet arbetsklimat. I följande citat ges exempel på hur 
Informant 3 och Informant 4 arbetar för att främja ett öppet arbetsklimat på arbetsplatsen. 

	
Jag försöker väl vara positiv fast det känns väldigt mörkt stundtals för så 
är det ju ibland, alla uppgifter är ju inte superenkla.. det hjälper inte att 
man tycker att allt är skit för att det blir ju inte bättre utav det, snarare 
värre.. man försöker ändå vara konstruktiv och hitta på lösningar 
egentligen. Försöka peppa personer, men försöker ha en positiv inställning 
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till det mesta.. att man är noga med bemötandet i gruppen, man får skoja 
och stimma absolut.. men det får vara på en nivå där det är okej då så att 
man inte kränker någon.	

- Informant 3 

	
Har infört en grej här, vi sitter i en gammal 1600-talskåk, ett ganska unikt 
hus, där vi har infört en sån grej att alla tar av sig skorna. För vi satt och 
diskuterade nån gång att man hör hela tiden att alla trivs ”det är så skönt 
att jobba hemma, jag får så mycket gjort”, säger alla. Och då försökte vi 
liksom plocka in de här grejerna så vi sitter i en villa som är inredd i stort 
sett.. nu sitter jag i ett av kontoren och där har vi en soffa och två fåtöljer 
och ett litet bord. Alltså vi har försökt att inreda det som hemma och där är 
en sån sak som att ta av sig skorna, och det gör man ju hemma, eller hur? 
Få en hemmakänsla nånstans. 

- Informant 4 

4.5. Närvarande ledarskap 
En aspekt som återkom i flera av informanternas utsagor var det närvarande ledarskapet. 
För att kunna upprätthålla en god kommunikation och ha möjlighet att känna av sin 
personal krävs en närvaro och tillgänglighet ute på arbetsplatsen. Informant 6 går så långt 
som att hävda att en närvarande chef ofta är den avgörande faktorn till att medarbetare 
väljer att stanna kvar i organisationen. 

	
.. sen att man inte bara pratar jobb här.. utan pratar även om saker som 
händer utanför arbetstiden.. att jag visar mig i fabriken med hela tiden.. jag 
får inte bli sittande på kontoret.. det är inte bra, viktigt att jag är tillgänglig 
så att säga.. 

- Informant 2 

	
Vidare lyfter Informant 3 fram att det är den direkta kontakten med medarbetarna som är 
viktig och att det också är den som är enkel att ge. 

	
Jag träffar ju mina killar varje dag egentligen vi har ju produktionsmöte 
då, där vi går igenom hur det har gått.	

- Informant 3	
	
Att ha god personkännedom och kunna se och känna av sina medarbetare är något som 
Informant 4 framhåller som viktigt för att få personalen att stanna kvar. 

	
Jag försöker ha ett närvarande ledarskap, jag försöker finnas ute och 
coacha och vara lyhörd för mina kollegor. Jag tror att det är viktigt. Och 
som sagt vara lyhörd, känna in och känna av.. vi har ju.. peppar peppar ska 
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jag väl säga.. en ganska liten personalomsättning internt.. vi är ute och 
träffar våra konsulter mycket, det är ju en ganska stor utmaning att leda på 
distans. Vi har ett arbetsgivaransvar men vi arbetsleder inte våra konsulter 
ute hos kunderna, och det gör det ju än viktigare att vi faktiskt åker ut och 
tar oss tiden och är lyhörda. 

- Informant 4 

4.6. Belöningar och förmåner 
Andra aspekter som informanterna anser vara en viktig del i att få medarbetarna att vilja 
stanna kvar på arbetsplatsen är lön och de förmåner organisationen kan erbjuda. Alla 
informanter tror dock inte att det är den avgörande komponenten men att den ändå spelar 
roll och bör ligga på en skälig nivå. De menar istället att extra ersättningar och andra 
förmåner såsom friskvård, pension, försäkringar och flexibla arbetstider är en betydande 
del i att behålla sina anställda. Informant 1 framhåller dock att lön har blivit en allt 
viktigare fråga men att de tyvärr inte kan erbjuda alltför stor individuell lönesättning. Det 
har enligt informanten lett till att förmåner och andra detaljer runt omkring blivit allt 
viktigare att tillhandahålla. 

	
När vi jobbar eftermiddagsskift så har vi ju fredagsfika, jag köper kaffebröd 
eller en fruktkorg eller något annat som alla får ta del av och det är också 
ett sätt att visa uppskattning för det man gör. På sommaren kör vi lite glass 
emellanåt.. eller drickor, inga konstiga grejer.. enkelt och jag tror att det 
uppskattas, många säger att de tycker det i alla fall. Vi har ju en fenomenal 
matsal där man kan äta billiga både frukost och lunch om man känner för 
det.. möjligheten att vara med i klubbar i företaget där man kan hålla på 
med jakt, fotboll, innebandy och liknande.. 

- Informant 2 

	
Flera av informanterna beskriver att bonussystem är en aspekt som de arbetar med för att 
behålla sina anställda. Informant 6 säger att de ibland delar ut en projektpeng som ett 
slags tillfälligt påslag på lönen när en medarbetare gjort något utöver sitt vanliga 
ansvarsområde.  Informant 4 beskriver att de arbetar med ett mer generellt bonussystem 
som ska verka för att engagera och motivera de anställda. 

	
Ja vi jobbar med bonus, gör vi.. som är satta utifrån våra budgetmål. När 
vi uppnått vår budget så faller det ut bonus till alla medarbetarna.. 
procentuellt. 

- Informant 4	
	

Det kan man ju i högsta grad säga att vi gör.. vi har ju ett bonussystem då, 
som baserar sig i då dels prestation, kunskap, samarbets- och social 
förmåga helt enkelt. Hur man är mot sina arbetskollegor och alltihopa så 
där har vi ju ett bonussystem som gör att man kan bli väldigt väl premierad 
då..	
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- Informant 5 

	
Informant 6 berättar att hen aldrig går in och löneförhandlar retroaktivt om en 
medarbetare kommer och talar om att den har blivit erbjuden ett nytt jobb.  
 

.. för då skulle jag ha en medarbetare som stannar kvar för att den får lite 
mer i lön, och sitter och funderar på hur det hade varit om jag hade gått 
dit. För då sjunker motivationen. Och sen tänker jag som såhär att om inte 
jag kan kasta upp ett antal pengar till för att den personen ska stanna hos 
mig, då har ju den personen haft fel lön hela tiden. 

- Informant 6 

4.7. Tillhörighet och gemenskap 
För att skapa en välmående arbetsgrupp och en stark organisationskultur krävs enligt 
informanterna att medarbetarna trivs med varandra både på och utanför arbetsplatsen. 
Därför arbetar flera av informanterna för att på olika sätt stärka gemenskapen och för att 
skapa en känsla av tillhörighet bland medarbetarna. Informant 4 nämner att de försöker 
gå på bio, ha after work och glöggkvällar, men även en kick-off utomlands en gång om 
året. 

	
.. jag brukar använda uttrycket ”älska sitt jobb”. Jag tycker det är ganska 
viktigt, och för att kunna göra det så tror jag att det är viktigt att man trivs 
med varandra också. Och ibland måste man nog kunna släppa jobbet och 
lära känna varandra och se varandra som individer. Alla har sina roller på 
jobbet, själva eller om de är tilldelade så är det så att man är en annan 
person privat. Jag tycker det är viktigt att skratta, gråta och involveras med 
varandra i den mån kollegan och medarbetaren tillåter det såklart, alla är 
olika. 

- Informant 4  
 

Informant 2 ser det som ett gott tecken när man börjar ses utanför arbetstid för att umgås. 
 
Vi har ju lite såna här.. bowlingkvällar.. utanför arbetstid då, hitta på lite 
såna grejer, från gång till gång..	

- Informant 2	

	
Även Informant 6 försöker se till att samla ihop medarbetarna och träffas utanför arbetet, 
även om det inte blir så ofta. Istället använder hen sig av viljan att tävla för att skapa 
samhörighet och gemenskap inom gruppen. Detta genom att synliggöra och dela alla 
mätbara mål så att medarbetarna kan jämföra sig med varandra. Just synligheten är något 
Informant 6 trycker hårt på. 
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Jag tror att synligheten är viktig, att man blir sedd. Och att man har en 
stolthet för det man jobbar med. Det är nog det som gjort att man har 
stannat.. 
.. alltså lite kanske att alla är lika rättvist synliga i gruppen. Att man känner 
sig lika mycket värd.. alla är lika mycket värda men jag tror att känslan av 
att vara mer eller mindre viktig.. 

- Informant 6 
 

Informant 2 och Informant 3 menar att det är viktigt att ha möjlighet till aktiviteter utanför 
arbetstid för att öka sammanhållningen. Har man en god relation med kollegorna ökar 
även arbetstrivseln. 

 
.. en annan sak är att man.. inte alla men vissa, kanske de lite yngre 
förmågorna de träffas ju mycket utanför arbetstid.. det tror jag också är 
någonting som är ganska viktigt att man kan få det.. då tror jag det är ett 
ganska gott arbetsklimat om man börjar även ses utanför arbetet och på 
fritiden.	

- Informant 2	
	

Vi hitta på saker utanför jobbet... det är gott och hänga lite utanför jobbet 
med då för det skapar en lagkänsla då, kanske knyta an till din... dom olika 
individer, sen är det ju dom de olika projektgrupper som man syr ihop... 
 

- Informant 3 

	
Att känna sig sedd och behövd är något som samtliga informanter är eniga om att 
medarbetarna behöver i sitt arbetsliv. Likaså kan de själva relatera till det i sin egen roll 
som chef. Det har visat sig att de aktuella organisationerna ger medarbetarna chansen att 
bli sedda och att det i sin tur ger uppmärksamhet och uppskattning för deras arbete, vilket 
återges av Informant 1 och Informant 3 i följande citat nedan. 
 

...en del klarar sig själva och en del andra behöver ju ha mycket beröm och 
uppskattning och känna att dom blir sedda.	

- Informant 1	
	

Att man kan känna sig behövd tror jag är väldigt viktigt, känna att man 
bidra med något, att man inte bara är här. Blir man inte sedd eller hörd då 
tror jag att de flesta skulle tappa intresset.	

- Informant 3 
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5. DISKUSSION 
I följande avsnitt presenteras en resultatdiskussion där det empiriska resultatet diskuteras 
i relation till de teoretiska perspektiven samt tidigare forskning. Därefter görs 
reflektioner gällande val av studiens metod och vad som kunde gjorts annorlunda. 
Avslutningsvis redogörs slutsatser för arbetet och diskussion om intressanta aspekter 
kring framtida forskning inom detta fält. 

5.1. Resultatdiskussion 
5.1.1. Utvecklingsmöjligheter 
Utvecklingsmöjligheter i arbetet var något som informanterna beskrev som en viktig del 
i att vidareutveckla och behålla sina medarbetare i organisationen. Enligt tidigare 
forskning finns det kopplingar mellan möjlighet till utveckling och viljan att stanna kvar 
på arbetsplatsen (Kyndt m fl. 2009; Govaerts m fl. 2011; Hausknecht m fl. 2009). I linje 
med Govaerts m fl. (2011) beskrev informanterna vikten av att främst utveckla befintlig 
personal framför att rekrytera ny personal. Informanterna framhåller att utvecklingen till 
stor del planeras utifrån individens önskemål och engagemang. Organisationerna 
genomför främst planerad kompetensutveckling där de använder sig av både formellt som 
informellt lärande. Kock & Ellström (2011) beskriver att en integrerad strategi för 
kompetensutveckling där man använder sig av formellt och informellt lärande är mer 
gynnsamt för kompetensutvecklingen, än att enbart använda sig av formell utbildning. 
Att få utvecklingsmöjligheter kan vi även se genom Herzbergs tvåfaktorsteori bidrar till 
motivation och trivsel (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Detta kan därmed tolkas som en 
bidragande faktor till att medarbetarna väljer att stanna kvar på arbetsplatsen.  

5.1.2. Inflytande och delaktighet 
Samtliga informanter såg inflytande och delaktighet som en betydande del i att utveckla 
och behålla sina anställda i organisationen. Kock & Ellström (2011) beskriver att det är 
viktigt att låta medarbetarna vara delaktiga i planering av kompetensutveckling och andra 
utvecklande processer i organisationen. Informanterna lyfter fram medarbetarnas 
möjlighet att vara med och påverka sitt egna arbete som en viktig faktor för att skapa en 
känsla av inflytande och delaktighet. Genom att visa sina medarbetare tillit och låta dem 
göra fel, ökar deras självförtroende och leder till att de vågar ta större ansvar. Här kan 
kopplingar dras till det transformativa ledarskapet som syftar till att skapa en känsla av 
värde och delaktighet hos varje enskild individ (Nilsson m fl. 2018). Större ansvar leder 
till högre delaktighet och mer inflytande vilket enligt informanterna gör att medarbetare 
i högre grad väljer att stanna kvar på arbetsplatsen. Detta stämmer väl överens med 
Hausknechts (2009) resonemang om att de medarbetare som visar ett högt organisatoriskt 
engagemang och som delar organisationens mål och visioner sannolikt kommer att förbli 
i organisationen. 

5.1.3. Personlig dialog och feedback 
En framkommande aspekt i resultatet som var viktig för att kunna utveckla och behålla 
sina medarbetare var kommunikationens olika karaktärer såsom personlig dialog och 
feedback. Det visade sig att det var av stor vikt att en dialog ska vara direkt, tydlig och 
transparent samt att den ska ske löpande. Kock & Ellström (2011) beskriver att feedback, 
återkoppling och reflektion har en stor påverkan när det gäller att skapa lärande för 
anställda, likväl att det avsätts tid och stöttning för lärande. Just stöttning och coaching är 
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även centralt i det transformativa ledarskapet (Nilsson m fl. 2018). Resultatet i studien 
visar på att samtliga informanter ger stöttning, feedback och återkoppling genom att bland 
annat planera in medarbetarsamtal. Nilsson m fl. (2018) beskriver att medarbetarsamtalet 
är ett välanvänt verktyg för att ta tillvara på individens och organisationens behov. Att 
föra en kontinuerlig dialog med sina anställda om deras framtid ökar deras förtroende och 
lojalitet för organisationen (Kyndt m fl. 2009). Det framkommer även i studien att 
feedback, återkoppling och uppmuntran sker löpande i det dagliga arbetet. Slutligen 
nämner en av informanterna att det är viktigt att chefer och medarbetare är kalibrerade 
när det kommer till förväntningar. Genom att tidigt ha en dialog där det klargörs vad som 
förväntas av varandra blir det enligt informanten lättare att bibehålla en god 
kommunikation med sina medarbetare. Detta stöds av Shuck & Wollard (2008) som 
förklarar vikten av att ledningen kommunicerar och tydliggör de förväntningar som ställs 
på medarbetarna och att ledningen även lyssnar till medarbetarnas egna synpunkter. Detta 
leder till att medarbetarna känner sig delaktiga och integrerade i organisationen och i 
förlängningen väljer att stanna kvar på arbetsplatsen. 

5.1.4. Öppet arbetsklimat 
Ett öppet arbetsklimat framkommer i empirin som en viktig aspekt gällande 
medarbetarnas vilja att stanna kvar på arbetsplatsen. Informanterna menar att trevliga 
kollegor, positiv stämning och att få visa känslor kan vara bidragande faktorer till att 
personalen väljer att stanna kvar i organisationen. Govaerts m fl. (2011) framhåller att ett 
öppet arbetsklimat ger möjlighet för medarbetarna att lära sig och utvecklas av varandra. 
Detta kan i sin tur bidra till att medarbetarnas relationer mellan varandra stärks, vilket gör 
att medarbetarna blir trygga och därmed känner trivsel på arbetsplatsen (Govaerts m fl. 
2011). För att bidra till ett öppet arbetsklimat lyfter informanterna fram vikten av att som 
ledare vara en god förebild. Att försöka skapa en god arbetsmiljö är också ett sätt att öka 
trivseln och klimatet på arbetsplatsen, vilket ligger helt i linje med Herzbergs 
tvåfaktorsteori (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 

5.1.5. Närvarande ledarskap 
För att skapa ett gott arbetsklimat med högt inflytande och delaktighet krävs enligt 
informanterna ett närvarande ledarskap. Det går i linje med teorin om det transformativa 
ledarskapet (jfr. Nilsson m fl. 2018). Genom att ständigt coacha och stötta sina 
medarbetare kan ledaren bidra till att skapa en lärande organisation där individer 
utvecklas och känner sig värdefulla och delaktiga (a.a.). En av informanterna påstår till 
och med att det närvarande ledarskapet kan vara den viktigaste faktorn för att få 
medarbetare att stanna kvar på arbetsplatsen. Detta stämmer överens med Shuck & 
Wollard (2008) och Shuck & Herd (2012) som båda menar att bristande ledarskap och 
support är en vanlig bidragande orsak till att medarbetare avslutar sin anställning. Att vara 
närvarande innebär att man som ledare integrerar sig själv med medarbetarna, vilket 
skapar en sammanhållning snarare än en “vi mot dem-känsla”. Flera informanter lyfter 
fram den dagliga interaktionen där man även pratar om saker som händer utanför arbetet 
eftersom det ger möjlighet att känna av sina medarbetare på ett djupare plan. Är man inte 
lyhörd och känner av sina medarbetare har man inte möjlighet att veta vad de vill och 
önskar av sin arbetsgivare. Jacobsen & Thorsvik (2014) framhåller bristen av 
hygienfaktorer som bidragande till att medarbetare känner vantrivsel på arbets-platsen. 
Genom att ha ett närvarande ledarskap ökar chansen till att skapa ett öppet arbetsklimat 
med goda sociala relationer, delaktighet samt utvecklingsmöjligheter och därav minskar 
risken för vantrivsel bland medarbetarna (a.a.). Därmed kan ett starkt samband urskiljas 
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mellan ett närvarande ledarskap och möjligheten för medarbetare att utvecklas och stanna 
kvar på arbetsplatsen. 

5.1.6. Belöningar och förmåner 
När det kommer till belöningar och förmåner menade majoriteten av informanterna att 
själva lönen inte spelade någon avgörande roll för att få medarbetare att stanna kvar på 
arbetsplatsen. Detta går i linje med Herzbergs tvåfaktorsteori som menar att lön och 
förmåner inte skapar trivsel, däremot skapar bristen på dessa vantrivsel (Jacobsen & 
Thorsvik, 2014). Informanterna framhöll istället diverse förmåner såsom bonusar, 
friskvård, pension, försäkringar och flexibla arbetstider som betydligt viktigare för att 
motivera sina anställda. Framförallt de små sakerna som exempelvis fredagsfika, glass 
eller dricka är något som kontinuerligt används som belöningar. Detta kan kategoriseras 
utefter de inre och yttre belöningsvärdena (jfr. Ulfsdotter Erikssons (2013). Berikande 
arbete, feedback, erkännande och möjlighet till utveckling faller inom ramen för inre 
belöningsvärden. Pengar, bonusar, optioner och andra ekonomiska åtgärder räknas in som 
yttre belöningsvärden (a.a.). I likhet med informanterna pekar Shuck & Wollard (2008) 
mot att de inre belöningsvärdena är klart viktigare att uppfylla i strävan efter att behålla 
sina medarbetare. 

5.1.7. Tillhörighet och gemenskap 
Att trivas med varandra samt känna sig sedd och behövd är aspekter som informanterna 
upplever som avgörande för att skapa en god organisationskultur. För att kunna trivas på 
jobbet anser informanterna att man också måste trivas med varandra. Får man 
medarbetarna att känna tillhörighet till arbetet och gemenskap med varandra så ökar också 
chansen att alla drar åt samma håll. Hausknecht m fl. (2009) menar att de medarbetare 
som identifierar sig och känner en stark tillhörighet med organisationen är de som 
sannolikt också kommer att stanna kvar i organisationen. Chansen till detta ökar om man 
ger medarbetarna uppskattning och visar hur var och en bidrar till organisationens 
framgång (Shuck & Wollard, 2008; Hausknecht m. fl. 2009). Särskilt en av informanterna 
lyfter fram känslan av att vara värdefull och bli sedd som viktiga för medarbetarna. 
Genom att ständigt ge feedback och synliggöra olika prestationer menar informanten att 
medarbetarna känner sig värdefulla och lika viktiga som alla andra. Detta tillvägagångs-
sätt liknar det transformativa ledarskapet som går ut på att just coacha och synliggöra den 
enskilde individen (Nilsson m fl. 2018). Det leder i slutändan till att man känner en 
stolthet för det man arbetar med, vilket gör att lojalitetsbanden till organisationen stärks. 
För att stärka just lojalitetsbanden och gemenskapen understryker informanterna att det 
är viktigt att ibland umgås även utanför arbetstid. Bowlingkvällar, after work, gå på bio 
och åka på kick-off är olika aktiviteter som informanterna använder sig av för detta 
ändamål. Även detta kan kopplas till Hertzbergs tvåfaktorsteori, där sociala relationer 
nämns som en hygienfaktor för att undvika vantrivsel (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 

5.2. Metoddiskussion 
5.2.1. Semistrukturerade intervjuer 
Kvale & Brinkmann (2014) beskriver att en hög validitet innebär att man mäter det som 
undersökningen syftar till att mäta. Vår intervjuguide skapades utifrån tidigare forskning 
och teori, varefter vi som författare ansåg att det var en relativt liten risk att intervjuguiden 
inte omfattade det ämne vi sökte. Kort efter att intervjuguiden godkänts genomfördes den 
första intervjun. Intervjuguiden som utformats för denna studie är av semistrukturerad 
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karaktär för att kunna formulera så öppna frågor som möjligt kring ämnet. Följdfrågor 
lades till under samtalets gång som till största del handlade om att utveckla svaren eller 
för att få konkreta exempel. En brist vi insåg med intervjuguiden var att vissa frågor borde 
utvecklats bättre eftersom några av informanterna inte riktigt förstod vad frågan syftade 
till, vilket ledde till att vi fick ge en bättre förklaring på frågan. Dock ser vi inte att 
resultatet påverkats negativt av detta. I efterhand lade vi till en kompletterande fråga i vår 
intervjuguide om hur lång tid informanten haft en ledande position i arbetslivet. 
Anledningen till detta var att vi ansåg att det är mer relevant för läsaren att veta hur lång 
erfarenhet informanterna har, snarare än vilken utbildning de genomgått. 

5.2.2. Urval 
Att finna chefer med ett visst personalansvar till vår studie var inte något större problem 
då vi relativt snabbt fann dessa genom kontakters kontakter. Efter att missivbrev skickats 
ut bokades intervjutillfällena och genomfördes kort därefter. Valet att göra sex intervjuer 
beror till stor del på tidsramen för uppsatsskrivandet. Dock upplevs inte det insamlade 
materialet som begränsat då det skapat möjlighet att besvara frågeställningarna. Urvalet 
av cheferna hade kunnat utföras på ett annorlunda sätt för att få större variation gällande 
exempelvis bransch och kön men på grund av bland annat den begränsade tidsramen gavs 
inte möjlighet till detta. Gällande valet att intervjua just chefer kan medföra en viss 
problematik. Att låta chefer intervjuas kan innebära en viss risk att de förskönar sin 
organisation och sitt sätt att arbeta, vilket kan resultera i felaktiga slutsatser. Men vi ansåg 
att vi inte hade kunnat göra på något annat sätt eftersom vår studie är ur ett chefs-
perspektiv. Vi anser att cheferna gav oss flera svar som varit av stor betydelse för att 
kunna besvara studiens problemformuleringar. Eftersom vår urvalsgrupp är liten kan vi 
inte dra några generella slutsatser kring fenomenet. Däremot går det att generalisera vårt 
resultat till den aktuella urvalsgruppen. 

5.2.3. Vetenskapliga artiklar och litteratur 
I början av vårt sökande efter artiklar upplevde vi en svårighet i att hitta artiklar med en 
pedagogisk vinkling i att behålla medarbetare. De artiklar vi fann till en början var mer 
kopplade till ekonomiska fördelar för organisationer. Detta gjorde att vi omarbetade vårt 
syfte och problemformulering för att få en mer pedagogisk synvinkel. Det ändrade syftet 
och problemformuleringen gjorde att vi fann sex stycken vetenskapliga artiklar som 
kunde kopplas till forskningsområdet. En intressant aspekt vi upptäckte var att flera av de 
vetenskapliga artiklar vi fann var kvantitativa undersökningar. Därav valdes en kvalitativ 
metod då det mest tillämpats kvantitativa metoder inom området tidigare. 

5.2.4. Transkribering 
Med anledning av det omfattande arbetet med intervjuer, transkriberingar och 
tematisering delade vi upp arbetet oss emellan. Av logistiska skäl höll vi intervjuerna 
enskilt. Vi har dock lyssnat på varandras respektive intervjuer för att säkerställa att ingen 
viktig information gått till spillo. Efter det fortlöpte transkriberingarna som lades in i 
Google Docs. På så vis har vi löpande kunnat följa varandras arbete genom hela 
processen.  

5.2.5. Analys 
I denna studie har vi använt oss av kvalitativ metod, vilket inte enbart innebär fördelar. 
Det förekommer alltid risk att författaren lägger egna värderingar när den tolkar och 
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analyserar materialet då alla har sina egna individuella bakgrunder och åsikter. Vi anser 
dock att vi begränsat denna risk genom att använda oss av en teoretiskt grundad kvalitativ 
innehållsanalys. Med hjälp av de teoretiska perspektiven har vi haft möjlighet att 
distansera oss från personliga uppfattningar i analysen. Kategorisering av intervju-
materialet påbörjades redan efter att vi båda tagit del av den första intervjun och gjordes 
med hjälp av olika färgkoder för att underlätta för oss själva. Det landade sedan i sju 
kategorier som presenterades under varsin rubrik i resultatdelen. Förhoppningen var att 
dessa rubriker tydligt skulle presentera den information som informanterna gett oss. 

5.3. Slutsatser och implikationer 
Syftet med studien var att utveckla kunskap om chefers uppfattningar om villkoren för att 
medarbetare ska stanna kvar på arbetsplatsen. Särskilt fokus kom att läggas på synen på 
kompetensutvecklingens roll. För att uppnå syftet togs följande forskningsfråga fram: 
På vilket sätt arbetar chefer för att behålla sina medarbetare?	
Slutsatserna som kan dras utifrån studiens resultat är att cheferna ser sina medarbetare 
som värdefulla resurser. De lägger därmed stor vikt vid att värna om sin personal och 
arbetar aktivt för att främja flera faktorer som de upplever har en betydande roll för att 
utveckla och behålla medarbetarna på arbetsplatsen. Dessa faktorer är utvecklings-
möjligheter, inflytande och delaktighet, personlig dialog och feedback, öppet 
arbetsklimat, närvarande ledarskap samt tillhörighet och gemenskap. När det kommer till 
utvecklingsmöjligheter menar cheferna att det inte alltid behöver utnyttjas, men det bör 
alltid finnas tillgängligt. Annars ökar risken för att medarbetare söker sig till andra 
organisationer för att utvecklas. Vidare eftersträvar cheferna i studien en så platt 
organisation som möjligt, där alla får vara med och komma till tals. Kommunikationen 
mellan chefer och medarbetare bör vara direkt och transparent. Det är även viktigt att ha 
tydliga och rimliga förväntningar på varandra. Ett gott arbetsklimat anses vara ett öppet 
arbetsklimat med positiv stämning och trevliga kollegor med vilka man hittar på saker 
med även utanför arbetet. Att som chef vara lyhörd och närvarande bland sina 
medarbetare lyfts också fram som viktiga aspekter för att skapa en god sammanhållning 
på arbetsplatsen. Belöningar och förmåner nämns också, men där råder delade 
uppfattningar kring lönens betydelse. Merparten av cheferna upplever nämligen att det är 
andra förmåner såsom bonusar, friskvård, pension, försäkringar och flexibla arbetstider 
som medarbetarna värdesätter. 	
Förhoppningen är att chefer i framtiden ska kunna använda dessa riktlinjer som verktyg 
för att utveckla och behålla sina medarbetare. För att fördjupa förståelsen om ämnet skulle 
vidare forskning inom området kunna göras ur ett medarbetarperspektiv kring vad som 
får dem själva att vilja stanna. Förslag på forskningsfrågor inom det ämnet skulle kunna 
vara: 
Vilka faktorer anser medarbetare får dem själva att vilja stanna kvar på arbetsplatsen? 	
Hur upplever medarbetare sitt värde i organisationen? 	
Hur upplever medarbetare arbetet med att behålla dem inom organisationen? 	
Önskas ett bredare urval och därmed chansen till större generaliserbarhet skulle även 
kvantitativa undersökningar kunna göras. 
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BILAGA I. MISSIVBREV 
Hej!	
	
Våra namn är David Olausson och Rebecca Heilert. Vi studerar femte terminen på 
Personal- och arbetslivsprogrammet på Linneuniversitetet i Växjö med inriktning 
arbetslivspedagogik. Just nu har vi påbörjat vårt examensarbete med syfte att undersöka 
hur olika företag arbetar för att utveckla och behålla sin personal. För att få svar på vårt 
syfte har vi som ambition att hålla kvalitativa intervjuer med chefer på ett antal olika 
företag i olika branscher. Hos er skulle vi därmed vilja intervjua en chef som har en viss 
grad av personalansvar.	
	
Intervjun kommer att hållas antingen på plats eller via telefon, och beräknas pågå i ca. 30 
minuter. För att lättare kunna analysera samtalet vill vi redan nu tala om att intervjun 
kommer att spelas in. Då medverkan är frivillig kan informanten välja att avbryta sin 
medverkan när som helst. Informanterna och företaget de representerar kommer dessutom 
vara anonyma. För att minska risken att informanterna blir identifierade kommer inte 
heller företagets geografiska läge att nämnas i studien. Den färdigställda studien kommer 
sedan att publiceras i databasen Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA).	

	
Vi skulle verkligen uppskatta om ni ville delta i vår studie. Vårt önskemål är att kunna 
göra denna intervju så snabbt som möjligt, från och med vecka 47 till och med vecka 49. 
Vi diskuterar gärna mer om studien på telefon eller via mail så kontakta oss gärna om 
medverkan eller vid eventuella frågor.	

	
Med vänliga hälsningar,	

	
David Olausson, Telefon: 0738-465626, Mail: do222dt@student.lnu.se	
Rebecca Heilert, Telefon: 0709-752623, Mail: rh222iq@student.lnu.se
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BILAGA II. INTERVJUGUIDE 
Intervjun är frivillig och kommer att endast användas för denna studien och dess syfte. 
Studien handlar om vad chefer gör för att utveckla och behålla sina medarbetare som vi 
kommer att ställa frågor kring. Intervjun är anonym, vilket innebär att inga namn kommer 
att nämnas eller att kunna identifieras. Det enda som kommer att beskrivas i studien är 
din ungefärliga ålder, utbildning, företagets bransch samt hur länge du haft en ledande 
roll. Intervjun kommer att spelas in för att säkerställa materialet och för att vi lättare ska 
kunna gå tillbaka. Om du någon gång under intervjun vill avbryta är detta okej. Dock kan 
det material som redan spelats in användas, om du ger samtycke till det. Efter det att 
uppsatsen är godkänd kommer intervjun att raderas. Om någon fråga är oklar, fråga gärna 
om ytterligare förklaring. 
 
Övergripande frågor 

• Ålder, utbildning? 
• Hur länge har du haft en ledande position i arbetslivet? 
• Vilken position har du i företaget? 
• Vill du kort beskriva vilken bransch företaget verkar i? 
• Hur många anställda har ni? 

 
Del 1 
1. Vilka utvecklingsmöjligheter finns för medarbetarna? Hur arbetar du med detta? 
2. Har ni något dokument eller liknande där det framgår hur företaget hanterar 
personalens kompetensutveckling? Om ja, utveckla! 
3. Vilken betydelse tror du att karriär- och utvecklingsmöjligheter har för att medarbetare 
ska stanna kvar i företaget? 
4. Hur följer du upp medarbetarnas utveckling? 
 
Del 2 
5. Vilken typ av kommunikation anser du är viktigast och hur arbetar du med detta?  
6. Vilken betydelse ser du att kommunikationen har för att få medarbetarna att stanna 
kvar? 
7. Hur ser du till att hålla dina medarbetare motiverade och engagerade? 
8. Gör du något för att skapa delaktighet i arbetet?   
9. Gör du något för att stärka samarbetet och “lagkänslan” bland personalen? 
10. Vad kännetecknar ett gott arbetsklimat? 
11. Gör du något för att främja ett gott arbetsklimat? 
12. Är belöningar och/eller andra förmåner något som du använder dig av för att behålla 
din personal och i så fall hur? 



 

 

 
Del 3 
13. Finns det något annat du gör för att behålla din personal? 
14. Vad ser du som de viktigaste faktorerna för att få personalen att stanna kvar? 
15. Finns det något mer du vill tillägga? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga II 

III 

BILAGA III. ANALYSSTEG VID TEMATISERING 
 

Informanter Rådata, citat, underlag för 
tolkning 

 

Beskrivande 
teman/ 
Kodning 

Huvudteman/ 
Kategorier 

Informant 2 ”.. personalen är alltid inblandad.. de kan 
vara med och besluta det som rör då det 
dagliga, det som de själva kan påverka 
om man säger så. Det skulle inte falla mig 
in att kliva över någon där, det är ju ändå 
deras långa och goda erfarenhet. Därför 
lutar jag mig alltid mot deras gedigna 
kunskap.” 
 

Alla har 
möjlighet att 
påverka 

Inflytande och 
delaktighet 

Informant 4 ”.. jag brukar använda uttrycket “älska 
sitt jobb”, jag tycker det är ganska 
viktigt, och för att göra det så tror jag 
det är viktigt att man trivs med 
varandra också. Och ibland måste man 
nog kunna släppa jobbet och lära 
känna varandra och se varandra som 
individer. Alla har sina roller på 
jobbet.. själva eller om de är tilldelade 
så är det så att man är en annan person 
privat. Jag tycker det är viktigt att 
skratta, gråta och involveras med 
varandra i den mån kollegan och 
medarbetaren tillåter det såklart, alla 
är olika.” (använt citat) 

Trivas med 
sitt arbete 
och 
varandra 

Tillhörighet 
och 
gemenskap 

Informant 5 ”Jag tror det är väldigt viktigt.. dels 
tycker jag att det kostar ganska lite att 
kommunicera och ha en dialog och det 
är väl väldigt mycket så jag jobbar i 
alla fall i mitt ledarskap att man har 
väldigt mycket dialog och att man är 
lyhörd och pratar och har sig.” (använt 
citat) 

Kommuni
cera, vara 
lyhörd 
och prata 

Personlig 
dialog 
och 
feedback 

 


