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Studien undersöker vad chefer gör för att behålla medarbetare inom 

organisationer och hur de översiktligt betraktar fenomenet. Med 

stöd av en semistrukturerad intervjuguide intervjuades sex personer 

som alla har någon form av chefsposition. Det insamlade materialet 

transkriberades och analyserades genom kvalitativ innehållsanalys, 

vilket resulterade i uppkomsten av vissa återkommande teman som 

sedan diskuterades. Resultatet visar att informanterna arbetar med 

vad tidigare forskning presenterar som passande områden för att 

kunna behålla sina medarbetare, även om det finns oväsentliga 

skillnader mellan de olika organisationerna. Avslutningsvis går det 

därmed att konstatera att cheferna riktar lämpligt fokus mot utvalda 

områden för att kunna motivera sina medarbetare till fortsatt 

anställning.   
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INTRODUKTION 
Det finns idag ett stort antal intresseväckande områden som kan kopplas till 

arbetslivspedagogik, vilket har lett till många funderingar och diskussioner kring 

tillhörande problematik. Vårt största engagemang har dock alltid grundat sig inom 

området ledarskap. En chef har ofta stort inflytande i en organisation, vilket vi själva har 

fått erfara på våra egna nuvarande arbetsplatser. I många situationer är det heller inte 

ovanligt att tänka eller önska att chefen borde agerat på ett annorlunda sätt. Att denne bör 

använda sin påverkningsförmåga i syfte att gynna sina medarbetare istället för att till 

störst del rikta fokus mot ekonomiska mål. Jacobsen och Thorsvik (2014) påpekar att 

satsa tid och resurser på sina medarbetare ökar motivationen och sedan 

prestationsförmågan hos dessa, vilket i sin tur kan leda till en mer framgångsrik 

organisation.  

I organisationer arbetar i många fall en mängd olika människor med olika personligheter, 

som kan ha varierande krav på sitt arbete och sin arbetsplats. Dessa krav och behov kan 

även påverka viljan att stanna kvar inom den aktuella organisationen. Människor 

spenderar många timmar av sitt liv på sin arbetsplats och det medför även att det är viktigt 

för många att trivas hos sin arbetsgivare. Individer är i många fall medvetna om sitt värde 

och sin kompetens, och tankar om att de förtjänar och kan hitta något bättre arbete är inte 

ovanligt. I nutidens globaliserade arbetsliv är det heller inte svårt att finna nya vägar och 

utmaningar på arbetsmarknaden. Detta innebär att det blir mer eller mindre viktigt för 

olika organisationer med tillhörande chefer att värna om sina befintliga medarbetare, även 

om vissa branscher idag präglas av hög personalomsättning, exempelvis inom 

snabbmatskedjor. Branscher av detta slag påverkas ofta i mindre omfattning när 

medarbetare slutar. 

Idag tenderar organisationer även att vara mer descentraliserade menar Granberg (2011) 

då många av cheferna som arbetar närmast personalen får hantera tyngre uppgifter som 

exempelvis rekrytering och andra personalrelaterade frågor. Det är därför ofta som chefen 

kan finna svårigheter i att veta vad medarbetare uppskattar och värdestätter högt nog för 

att vilja behålla sin anställning inom organisationen, då tiden många gånger inte räcker 

till. Enligt Kaye och Jordan-Evans (2000) blir därmed chefens förmåga att lyssna och 

reagera oerhört viktigt. Utan att veta varför medarbetare väljer att stanna kvar inom 

organisationer, kan vi heller inte veta varför de väljer att gå. Att ställa frågor till 

medarbetarna kan ge positiva effekter menar Kaye och Jordan-Evans (2000).  

Att hitta ”rätt” individer till organisationen redan från början kan vara bekymmersamt 

menar Kaye och Jordan-Evans (2000). Lyckas chefen med detta ökar redan då chanserna 

att behålla de nya medarbetarna. Vi förutsätter i den här studien att en god rekrytering har 

skett och väljer att fokusera på faktorer efter rekryteringsprocessen som kan influera till 

en fortsatt anställning inom organisationen.  

Med utgångspunkt i att medarbetare idag är oerhört betydelsefulla för organisationer och 

att de ofta är medvetna om sitt värde, men även i att chefer ofta har handlings- och 

påverkningsförmåga, är det intressant att ta reda på vad just chefer gör för att behålla sina 

medarbetare inom organisationen. Vi utgår som nämnts ovan från att de aktuella 

medarbetarna inom organisationen har den kompetens som krävs för att utföra 

arbetsuppgifterna och att chefen faktiskt vill behålla den aktuella personalstyrkan.  
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Bakgrund 

Sedan förfallet av sysselsättningen inom västvärldens industrier och antalet arbetare inom 

tjänsteproduktionen istället ökade med likvärdig kraft, har människor blivit den mest 

betydelsefulla resursen menar Jacobsen och Thorsvik (2014). Mänsklig arbetskraft istället 

för maskiner har kommit att ses som utmärkande och det är medarbetarnas kompetens 

som är värdefull och ofta avgörande för organisationens framgång.  

Enligt Granberg (2011) har även synen på arbete förändrats fram till idag. Arbete som 

tidigare var förknippat med nödvändighet och plikt betraktas idag som en rättighet. Förr 

var det ofria människor som var tvungna att arbeta och arbete sågs som en stor plåga. 

Människan betraktas i dagens samhälle som en social och driftig varelse med andra behov 

än förr. Granberg (2011) menar att känslan av plikt mot sitt arbete istället har bytts mot 

tankar kring arbetstillfredsställelse och människors rätt till arbete. 

Fram till idag har medarbetarna utvecklats till att bli en av många organisationers mest 

grundläggande byggstenar och en bidragande faktor till dess framgång. Även om dagens 

samhälle är till stor del präglat av avancerad teknik och komplicerade program, innebär 

det enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) i sin tur stor efterfrågan på fackkompetens. Sedan 

kunskapssamhället blev ett faktum hörs ofta ”de anställda är vår viktigaste resurs!”, vilket 

dock ofta kan misstolkas enligt Granberg (2011). Medarbetarna bör betraktas som just en 

resurs inom organisationen, dock ej den viktigaste. Detta då det i många fall är just 

medarbetarna som får lida vid exempelvis ekonomiska kriser. Det kan ske i form av 

exempelvis kostnadsreduceringar genom lönesänkningar och uppsägningar på grund av 

arbetsbrist menar Granberg (2011). Därför är det inte ovanligt att ledningen inom 

organisationer felaktigt betraktar medarbetarna endast ur ett ekonomiskt perspektiv.  

Idag finns dock fler arbetsmöjligheter tack vare ökade utbildningsmöjligheter och 

globaliseringen menar Fjaestad och Wolvén (2005). Medarbetare har även hjälp och stöd 

från varierande lagar när det gäller arbetslivet, vilket kan ge dem ett övertag i många 

arbetsrelaterade situationer. Förr i tiden hade arbetsgivaren rätt att anställa och avskeda 

medarbetare fritt, vilket idag istället är hårt reglerat. Därmed blir det viktigt att värna om 

kompetensen som de befintliga medarbetarna faktiskt besitter. Med utgångspunkt i Lagen 

om anställningsskydd (LAS) och Arbetsmiljölagen (AML) finns paragrafer som skyddar 

människor i arbetslivet. Bland annat existerar 7§ LAS ”Uppsägning från arbetsgivarens 

sida skall vara sakligt grundad” (Göransson & Garpe 2015, s. 91) och 3kp 1a§ AML 

”Arbetsgivaren och arbetstagaren skall samverka för att åstadkomma en god 

arbetsmiljö” (Göransson & Garpe 2015, s. 241) 

Däremot beskriver Granberg (2011) även de negativa sidorna av LAS. Ett vanligt 

förekommande argument som riktar stark kritik mot lagen är att den uppmuntrar individer 

till att stanna kvar inom organisationer där de inte har några utvecklingsmöjligheter eller 

goda framtidsutsikter.  

Det är nämligen inte ovanligt att de mest uppskattade medarbetarna inte längre trivs på 

sin arbetsplats menar Kaye och Jordan-Evans (2000). Dessa uppfinningsrika och 

ambitiösa individer behöver stimulerande arbetsuppgifter och möjligheter för att kunna 

utvecklas både på ett personligt plan och inom organisationen. Enligt Kaye och Jordan-

Evans (2000) är det i de flesta fall just dessa medarbetare som vill gå vidare och ta sig an 

nya utmaningar i arbetslivet när de inte erbjuds nödvändiga förutsättningar till att vilja 

arbeta kvar. De individer som inte tar steget och säger upp sig, och därmed ändå stannar 
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kvar inom organisationen, tenderar istället att bli oerhört oengagerade i sitt arbete påpekar 

Kaye och Jordan-Evans (2000). 

Det industrisamhälle som tidigare existerat har som det går att förstå, satt djupa spår i 

världen. Inte minst gällande synen på chefer och ledarskap inom organisationer menar 

Hasselmark (2014). På arbetsplatser i dagens samhälle finns många högutbildade 

individer som blickar framåt och ifrågasätter, istället för dåtidens medarbetare som 

slaviskt vandrade till arbetet varenda morgon. Hasselmark (2014) poängterar att dessa 

mer självmedvetna medarbetare väljer om de vill följa vissa människor eller ej. Det blir 

därmed betydelsefullt att chefen i fråga har förståelse för sina medarbetare och deras 

behov. I många fall där medarbetare har gjort uppror mot ledningen eller lämnat sitt arbete 

inom organisationen, upplevde de att deras chef inte var intresserade av dem och vad de 

ville menar Hasselmark (2014). 

Inom organisationer är det dock chefen som genom sin formella position innehar mest 

makt över bland annat medarbetarna. Enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) finns det 

varierande definitioner av makt, det går dock för enkelhetens skull förklaras enligt ”A” 

påverkar ”B”. Givetvis kan även andra faktorer påverka vad som gör att en individ 

erhåller makt i en organisation, dock riktas ofta fokus mot individer i ledande befattning. 

Vidare nämner Jacobsen och Thorsvik (2014) att kontinuerligt utnyttja sin maktposition 

kan leda till nedslående konsekvenser. Utöver den psykiska bördan maktutövning kan 

frambringa hos eventuella medarbetare, kan det enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) leda 

till motstånd vid exempelvis utförandet av arbetsuppgifter eller vid förändringar inom 

organisationen.  

Kaye och Jordan-Evans (2000) beskriver hur det har framkommit att de flesta chefer 

besitter tron att det är mestadels pengar som bidrar till att kunna behålla kompetenta 

individer inom organisationen. Att de många gånger har lockat medarbetare till fortsatt 

anställning genom att erbjuda högre lön, eller att de har låtit personal gå utan kamp på 

grund av oförmågan att justera löneskalorna till det bättre. Kaye och Jordan-Evans (2000) 

menar dock att den som har störst makt att värna om och behålla medarbetarna inom en 

organisation, är chefen själv. Detta på grund av faktorer som faktiskt kan styras och 

arrangeras av chefen, vilka även kan bidra till tillfredsställda och engagerade 

medarbetare. Kaye och Jordan-Evans (2000) beskriver hur en skicklig chef bland annat 

hjälper sina medarbetare att upptäcka dessa faktorer på sin arbetsplats, då nöjda 

medarbetare överlag tenderar att arbeta kvar inom organisationen.  

Human resource mangagment (HRM) behandlar bland annat detta område, vilket kan 

vara hjälpsamt för chefen som arbetar närmast medarbetarna. Jacobsen och Thorsvik 

(2014) påpekar hur HRM utgår från de resultat som organisationen vill uppnå och från 

dess strategier, för att kunna utnyttja den mänskliga arbetskraften på bästa möjliga sätt. 

Jacobsen och Thorsvik (2014) betonar vikten för organisationer att attrahera, utveckla 

och behålla sina medarbetare för att kunna säkerhetsställa mängden av reell kompetens 

inom organisationen. HRM handlar i hög grad om att hålla kvar de medarbetare som anses 

som värdefulla och därmed minska deras eventuella avsikter att säga upp sig i framtiden. 

Dugliga medarbetare ger ett konkurrensövertag enligt Kaye och Jordan-Evans (2000). Att 

förlora en anställd kan ge stora kostnader, exempelvis i form av nyrekrytering, 

marknadsföring och nya lönekrav. En förlorad medarbetare kan även innebära 

försäljnings- och produktionskostnader samt förlorade kunder. Det kan därtill finnas olika 

skäl till varför medarbetare väljer att avsluta sin aktuella anställning inom organisationer 
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menar Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidsson (2011). Det kan vara både spontant och 

oplanerat till planerat och frivilligt, vilket kan påverkas av både externa och interna 

faktorer. Nilsson et al (2011) påpekar hur organisationer kan hamna i oerhört 

ogynnsamma lägen när medarbetare försvinner och eventuellt inte har tid eller råd att 

rekrytera ny personal. Organisationen går även miste om möjligheten att överföra 

individens kunskap till de övriga medarbetarna. Därmed går enligt Nilsson et al (2011) 

även värdefulla erfarenheter förlorade.  

 

Centrala begrepp 

I detta avsnitt ges en kort definition av betydande begrepp som använts i studien. 

 

Arbetslivspedagogik 

Arbetslivspedagogiken präglas till stor del av pedagogiska processer hos de invider som 

finns inom organisationer. Utbildning, utveckling och lärande sker med anslutning till 

den aktuella verksamheten. (Söderström, 2011) 

 

Organisation 

”En organisation är ett socialt system som är medvetet konstruerat för att lösa särskilda 

uppgifter och uppnå bestämda mål”. (Jacobsen & Thorsvik, 2014 s 13) 

 

Chef 

En chef är utvald av organisationens ledning med uppgift att nå uppsatta mål. Chef är 

därmed en formell titel och har formella funktioner. (Granberg, 2011) 

 

Human resource mangagment 

HRM behandlar de frågor som rör medarbetarna i en organisation. Utifrån mål och 

strategier utvecklas och utnyttjas den mänskliga resursen på bästa möjliga sätt. (Jacobsen 

& Thorsvik, 2014) 

 

Kompetensbegreppet 

Kompetens handlar om handlingsmässiga potentialer i de situationer individen befinner 

sig i. Med andra ord ger sig kompetens först till känna i den aktuella situationen. (Illeris, 

2013) 

 

Tidigare forskning  

Ekonomiska belöningar 

I tidigare forskning kring att behålla medarbetare går det i många fall att identifiera något 

som är välkänt inom arbetslivet; pengar. Enligt Dey (2009) har en hög lön och andra 
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ekonomiska förmåner mindre inverkan på medarbetares vilja att arbeta kvar än andra 

omständigheter. De två studier som där har diskuterats indikerar i hög grad att pengar inte 

har något samband med medarbetares eventuella uppsägning. 

Medarbetare idag har visat sig behöva mycket mer i sitt arbetsliv än förr för att vara 

tillfredsställda med sin arbetssituation menar Davis (2015). Idag finns fler behov än 

enbart lön. Enligt Davis (2015) förväntar sig medarbetarna också att utvecklas snabbt 

inom organisationen i form av befordran och utbildningsmöjligheter. Arbetsgivare 

förväntar sig dock ändå lojalitet, engagemang och goda resultat även om nämnda 

utvecklingsmöjligheter inte existerar, vilket skapar en klyfta mellan arbetsgivare och 

medarbetare menar Davis (2015). Däremot har tidigare forskning också visat att 

befordran i många fall är kortsiktig och upplevs inte som en del av medarbetarens 

karriärsutveckling. Detta då en befordran i många fall är omotiverad och påskyndad enligt 

Davis (2015).  

Hausknecht, Rodda, och Howard (2009) visar i sin studie att det dock är viktigt för de 

anställda att få rätt ersättningar, så som pension, hälsofördelar och rättvisa löner. 

Anställda som inte får rättvisa ersättningar ser företaget som oseriöst och otryggt, då dessa 

faktorer anses som viktiga för att försäkra en trygg framtid hos organisationen. 

 

Chefens betydelse 

Chefens roll och ansvar gällande att behålla medarbetare har i många tidigare fall visat 

sig vara oerhört betydande menar George (2015). Tidigare studier har visat vikten av ett 

gott och tydligt ledarskap där chefen kan inspirera medarbetarna till en fortsatt 

anställning. Enligt George (2015) har ledarskap som influeras av deltagande varit mycket 

betydelsefullt inom det aktuella området. Det är viktigt att visa tillit till medarbetarna och 

visa dem att de är värdefulla för organisationen och dess utveckling. Evans och Huxley 

(2009) nämner i sin forskning att orsaker till att medarbetare lämnar organisationer var, 

utöver hög arbetsbelastning, stress på arbetsplatsen och låg lön, även brist på uppskattning 

och att medarbetaren känner sig tagen för givet. Enligt Valenzuela (2007) är det oerhört 

vanligt att chefer inte lyssnar på sina medarbetare. Eller att de faktiskt lyssnar men sedan 

inte tar initiativ till eventuella åtgärder. Det är då medarbetarna tappar tilltron till 

ledningen, då de inte känner att chefen bryr sig om deras problem menar Valenzuela 

(2007). I många organisationer är det vanligt förekommande att tro att uppskattning och 

andra belöningar behöver vara kostsamma menar Valenzuela (2007). I de flesta 

situationer kan dock små gester av uppskattning ha stor betydelse för medarbetares 

välmående och trivsel på arbetsplatsen. Ett sämre ledarskap och bristfällig support från 

chefen kan ha negativ inverkan hos medarbetare menar Evans och Huxley (2009), då de 

kommit fram till detta i sin undersökning. Det beskrivs som en väldigt vanlig bidragande 

faktor till att medarbetare väljer att säga upp sin tjänst 

 

Att bli sedd och hörd   

Något som är vanligt förekommande i tidigare forskning är just medarbetarnas behov av 

att känna sig sedda och behövda. Bagga (2013) menar att det är oerhört viktigt att få 

medarbetare att förstå sin övergripande roll inom organisationer. Hur de alla fyller ett 

syfte i ett bredare spektrum för organisationens struktur och mål. Många HR-specialister 

och chefer saknar dessvärre en emotionell relation till sina medarbetare, vilket kan 
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försvåra och förhindra känslan av att känna sig behövd inom organisationen. Bagga 

(2013) förespråkar specifika utbildningar inom området för att säkerhetsställa det aktuella 

behovet och anser att ledningen bör skapa en mer tillförlitlig relation med sina 

medarbetare. Om medarbetare inte vet vad de bidrar med i en organisation eller hur de 

ska uppnå mål i sin karriär, kan det bli en bidragande faktor till varför de blir oengagerade 

menar Bandura (2014). Hausknecht et al (2009) belyser också vikten av att visa 

medarbetare att de faktiskt bidrar till organisationens utveckling. Detta motiverar 

medarbetare till att arbeta hårdare och att de känner sig uppskattade på sin arbetsplats.  

Det som framkommit i tidigare forskning enligt Bandura (2014) är att merparten av 

tillfrågade medarbetare skulle säga upp sig från sitt nuvarande arbete om de skulle bli 

oengagerade i det de gör. Även Bandura (2014) rekommenderar ledningen inom 

organisationer att mer noggrant informera om medarbetarnas syfte angående vision och 

mål som finns uppsatta för att förhindra detta.  

Shemdoe, Mbaruku, Dillip, Bradley, William, Wason och Hildon (2016) visar att de 

gånger medarbetare avslutar sin anställning inom organisationer delvis beror på bristande 

ledning och kommunikation mellan arbetstagare och chefer. Att ledningen inte har god 

relation till sina medarbetare och att det är dålig kommunikation mellan dem, kan leda till 

att medarbetarna inte upplever uppskattning i sitt arbete. 

 

Karriärsmål och utveckling 

Forskning har tidigare visat att den främsta anledningen till att stanna kvar inom den 

aktuella organisationen har varit möjligheter till att få använda innehavande kunskap och 

kompetens menar Bandura (2014). Forskningen har även visat att en stor orsak till att 

medarbetare slutar på sitt arbete är att de inte kan avancera uppåt i sin karriär. Davis 

(2015) pekar också ut bristen på karriärsmål som en stor orsak till varför medarbetare blir 

otillfredsställda i sitt arbete och drar sig vidare mot nya utmaningar i arbetslivet.  

George (2015) kopplar samman medarbetarnas vilja att arbeta kvar med de eventuella 

möjligheter organisationer kan ge för att medarbetare ska växa både i arbetet och som 

individer. I många fall då medarbetare slutar är det kopplat till karriären. George (2015) 

påpekar hur organisationer som lyckas behålla sina medarbetare fokuserar till stor del på 

ett fortsatt lärande och en fortsatt utveckling inom organisationen. Dessa faktorer kan öka 

chanserna till att medarbetare väljer att arbeta kvar. Professionella medarbetare behöver 

få möjlighet till att bredda och fördjupa sin kompetens menar George (2015).  

Ledning och chef bör ha en öppen kommunikation med sina medarbetare angående 

karriärsutveckling för att kunna sätta upp mål för medarbetarna och följa upp vid 

eventuella problem menar Davis (2015). Faktorer som indikerade på missnöje bland 

medarbetarna i studien av Evans och Huxley (2009) var bland annat hög belastning från 

ledningen och omotiverade arbetsuppgifter. Hög arbetsbelastning skapade även stress hos 

medarbetarna, vilket i sin tur ledde vidare till att medarbetarna upplevde brist på 

uppskattning från ledningen. Hausknecht et al (2009) redovisar ett resultat som 

övergripande visar skillnad mellan hög- och lågpresterande medarbetare i en 

organisation. Generellt sett menas att högpresterare tenderar att stanna längre på en 

arbetsplats i jämförelse med lågpresterare. Detta på grund av att de känner större 

arbetstillfredsställelse, då de tar fler möjligheter till att utvecklas och motiveras till högre 
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prestationer. Lågpresterande medarbetare är mer benägna att lämna organisationer på 

grund av upplevd brist på varierande arbetsuppgifter och investeringar i personalfrågor.  

 

Arbetsklimat 

George (2015) menar i sin studie att en faktor som kan vara avgörande för att behålla sina 

anställda är arbetsklimatet. I studien påpekas vikten av att ständigt arbeta för att bibehålla 

ett trevligt och öppet klimat att arbeta inom. Enligt George (2015) tenderar medarbetare 

att avsluta sin tjänst inom organisationen ifall de heller inte trivs på sin arbetsplats. Det 

är även viktigt för de anställda att kunna trivas med sina kollegor och att de upplever 

känslan av trygghet. Enligt George (2015) är det därför betydelsefullt att avsätta tid till 

att kollegor ska lära känna varandra så att de tillsammans kan skapa ett öppet arbetsklimat 

och därmed även trivas i sitt arbete. Att också ha flexibilitet i arbetet är en faktor som 

bidrar till ett gott arbetsklimat på arbetsplatsen menar George (2015).   

Govaerts, Kyndt, Dochy, Baert (2011) betonar också i sin studie vikten av ett öppet 

arbetsklimat där medarbetarna får möjlighet att lära sig och utvecklas av varandra. Då 

skapas förutsättningar till att de tillsammans kan lösa problem som kan uppstå i det 

dagliga arbetet. Detta bidrar även till ett gott arbetsklimat genom att relationen mellan 

medarbetare stärks, vilket vidare gör att de känner trygghet och trivs på arbetsplatsen 

enligt Govaerts et al (2011). Evans och Huxley (2009) menar att missnöje och förtryck 

på arbetsplatsen ofta förknippas med medarbetares avsikter om att lämna företaget.  

Avslutningsvis menar Bandura (2014) att det är svårt att generalisera insamlad empirisk 

data överlag då faktorer som påverkar medarbetarnas vilja att arbeta kvar i många fall är 

situationsbaserade.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är ge ökad insikt i hur organisationer kan behålla medarbetare ur 

ett chefsperspektiv. Studien ämnar söka kunskap i vad chefer inom organisationer 

övergripande gör för att medarbetare ska välja att stanna kvar på arbetsplatsen. Intresset 

för dessa frågor grundar sig i om det finns vissa områden chefer bör ge mer 

uppmärksamhet för att kunna behålla sina medarbetare eller om fokus idag faktiskt riktas 

mot lämpliga aspekter inom organisationen.  

Vidare leder detta oss till två problemformuleringar: 

 

 Hur ser chefer på att behålla medarbetare? 

 

 Hur arbetar chefer med att behålla sina medarbetare? 

 

METOD 
I metodavsnittet redogörs för studiens metodologiska utgångspunkt och tillvägagångssätt 

gällande undersökningsinstrument, samt val av deltagare och analysmetod presenteras. 
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Vidare beskrivs i detta avsnitt utformandet av etiska ställningstaganden med hänvisning 

till de forskningsetiska principerna.  

 

Metodologiska utgångspunkter 
Vår metodologi har en hermeneutisk utgångspunkt då studien består av en kvalitativ 

ansats. Den hermeneutiska metoden innebär enligt Patel och Davidson (2011) 

tolkningslära. Genom metoden kan en forskare studera, tolka och därefter skapa en 

förståelse för människans agerande i olika situationer. Hermeneutik handlar även om att 

forskare söker kunskap om människans verklighet och livsvärld genom dennes 

erfarenheter och tolkningar (Ödman, 2007). Vi anser att en hermeneutisk metod är av 

relevans i denna studie då vi vill generera en bredare och djupare förståelse för 

respondenternas upplevelser och tankesätt kring det aktuella ämnet som studien berör.  

 

Forskningsansats 

I studien används en induktiv forskningsansats. Bryman (2011) menar att den induktiva 

ansatsen innebär att det inte finns en teori eller att det har gjorts en hypotesformulering 

innan genomförandet av studien. Enligt DePoy och Gitlin (1999) ska forskare som arbetar 

med en kvalitativ studie använda sig av en induktiv forskningsansats för att kunna bilda 

sig en uppfattning om ämnet under studiens gång. Vi valde därför att använda oss av den 

induktiva forskningsansatsen då vi ansåg den som mest lämplig för vår forskningsprocess. 

Empirin samlades in genom semistrukturerade intervjuer där det fördes diskussion kring 

det aktuella ämnet. Genom att intervjua chefer inom organisationer kunde vi skaffa oss 

en förståelse för ämnet och erhålla en teoretisk bild av deras upplevelser av verkligheten.  

Bryman (2011) beskriver istället en deduktiv ansats som en process som utgår från teorier 

som kan medföra ett resultat. Då vi inte utgått från en teori eller hypotes innan påbörjandet 

av studien, kan det konstateras att denna typ av ansats inte är lämplig för vår studie. 

Genom tidigare forskning samt inläsning av ämnet fann vi däremot olika teorier som 

djupare beskriver tillvägagångssätt för att behålla medarbetare, som kan tolkas ur olika 

perspektiv. Detta gav oss en bredare synvinkel kring det aktuella ämnet, vilket vi sedan 

har kopplats ihop med den insamlade empirin. 

 

Kvalitativ metod 

Då denna studie syftar till att undersöka vad chefer kan göra för att behålla medarbetare, 

valdes ett kvalitativt förhållningssätt. Detta för att få en fördjupad bild av chefernas 

förståelse kring det vala ämnet, vilket vi ansåg inte skulle vara möjligt om vi valde en 

kvantitativ metod då den mest samlar in ytlig information. En kvalitativ metod kan 

beskrivas enligt följande:  

Att vissa frågor kan man bara få svar på genom kvalitativa studier. Dessa frågor rör 

framför allt människors upplevelser av olika saker eller deras syn på verkligheten. Man 

är intresserad av att beskriva, förklara och tolka. (Hedin 1996, s. 3)  
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Enligt Bryman (2011) ska den kvalitativa forskningen beskriva individer och dess sociala 

verklighet kring ett visst ämne. Det innebär att den kvalitativa metoden ska bidra med en 

ökad förståelse för hur vissa människor genom deras egna erfarenheter och tankar ser och 

uppfattar olika forskningsfrågor. Med detta i bakgrund anser vi att den kvalitativa 

metoden lämpar sig att använda i denna studie.  Kvalitativ forskning lämpar sig när man 

vill få fördjupad förståelse om respondentens egen uppfattning av verkligheten. Det finns 

ett intresse i att få reda vad som ligger bakom det aktuella fenomenet, istället för enbart 

använda sig av statistisk information. Vid användning av kvalitativa metoder erhålls med 

andra ord djupare information som inte går att erhålla vid kvantitativ forskning. 

 

Forskningsetik  

Vetenskapsrådet har formulerat fyra grundläggande etiska principer som en forskare 

måste förhålla sig till vad gäller utförandet av undersökning med utomstående deltagare. 

Dessa principer fungerar som ett skydd för deltagarna under undersökningstiden. Vi har 

under vårt forskningsarbete tagit hänsyn till dessa fyra krav och förhållit oss till dessa 

under studiens gång. Det första kravet är informationskravet och innebär att vi bör 

informera deltagarna om syftet med studien och även ge information om att deltagandet 

i studien är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Detta är något 

som vi har informerat om vid både samtal innan intervjun och vid intervjutillfället. Det 

andra kravet är samtyckeskravet, som innebär att deltagarna har rätt att själva välja om de 

vill delta i studien eller ej, vilket vi givetvis tagit hänsyn till genom att meddela dom 

studien i förväg. Medverkande i studien har även garanterats till största möjliga mån 

konfidentialitet och deras personuppgifter blir förvarade på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av dem, vilket benämns som konfidentialitetskravet. Deltagandet i vår 

studie var anonymt, vilket vi även har informerat deltagarna om innan intervjuerna 

genomförts. Slutligen har insamlade uppgifter om enskilda personer endast använts för 

forskningsändamål, vilket beskrivs genom nyttjandekravet. Vi har inte haft andra 

intentioner med den insamlade informationen än att använda denna till vår studie. 

(Vetenskapsrådet, 2002) 

 

Planering och genomförande 

Urval 

Vi valde att använda oss av strategiskt utvalda intervjupersoner, vilket därmed innebär att 

vårt urval varit målinriktat. Detta då vi redan innan intervjuerna förbestämde deltagarna 

till studien. Vi valde att intervjua sex deltagare från fem olika organisationer. Dessa 

deltagare innehar alla någon form av chefsposition med visst inflytande i organisationen, 

vilket gav möjligheten till en djupare förståelse inom det aktuella ämnet. Vi baserade vårt 

val av intervjupersonerna på ett antal kriterier som vi eftersökte. Dessa kriterier var att 

respondenterna måste vara en individ i någon form av ledande befattning, exempelvis en 

avdelningschef eller personalchef. Vi valde att försöka nå ut till både större och mindre 

organisationer i landet för att få ett bredare perspektiv inom området. Därefter skickade 

vi ut ett missiv som vidare följdes av ett telefonsamtal där vi sedan bestämde 

intervjutillfälle med respektive chef.  
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Vår strategiska urvalsplan ledde även sedan till ett snöbollsurval då de förbestämda 

intervjupersonerna skickade oss vidare till andra chefer som kunde tänka sig delta i 

studien. Ett snöbollsurval innebär enligt Bryman (2011) att vi kontaktade en tilltänkt 

intervjudeltagare som sedan hänvisade oss vidare till en annan kontaktperson som vi 

därefter kontaktade och sedan intervjuade.  

Den första organisationen som granskats i denna studie är en större kommun i södra 

Sverige. Vi intervjuade IT-chefen och omsorgsförvaltningens chef, som båda har god 

överblick över personalfrågor. Den andra organisationen som granskats är en 

kommunalägd enhet inom äldreomsorgen. Informanten är i detta fall enhetschef och har 

därmed den största insynen på arbetsplatsen. Kommunchefen från en mindre kommun i 

södra Sverige intervjuades även. Vi valde också att komma i kontakt med två 

organisationer inom handelskedjan, där två personalchefer intervjuades. Nedan följer en 

tabell för att ge ökad förståelse för urvalet och underlätta för läsaren. 

 

 

Intervjuperson 

(IP): 

 

Typ av 

organisation: 

 

Ansvarsområde: 

 

Antal 

medarbetare: 

IP 1 Kommun IT-avdelningen Ca 40 

IP 2 Kommun Kommunchef Ca 1000 

IP 3 Handelsbranschen HR-chef Ca 650 

IP 4 Handelsbranschen HR-chef Ca 580 

IP 5 Äldreboende Enhetschef Ca 35 

IP 6 Kommun Omsorgsförvaltningen Ca 2300 

 

Instrument 

Vi har som nämnts valt att använda oss av kvalitativa forskningsintervjuer som 

undersökningsmetod i den här studien. Detta då vi anser att genom intervjuer kan vi få 

djupare förståelse för hur vissa ledare upplever sina tillvägagångssätt gällande att kunna 

behålla medarbetare. En kvalitativ forskningsmetod anser vi lämplig till studien då det 

enligt Kvale & Brinkman (2014) ger oss möjlighet att kunna skildra intervjupersonernas 

livsvärld och därefter tolka deras innebörd. 

Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer för möjligheten till att kunna ställa 

följdfrågor eller addera ytterligare frågor som eventuellt kan uppstå vid intervjutillfällena. 

Den semistrukturerade intervjun är av relevans då det bidrar till möjligheten till att en 
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diskussion skapas. Detta gör även att respondenten kan känna sig trygg och ges därmed 

det utrymme som behövs för att fritt beskriva sina upplevelser och erfarenheter kring det 

aktuella ämnet. Enligt Bryman (2011) kan ordningen på frågorna i en semistrukturerad 

intervju variera, vilket gör att vi vid de aktuella intervjutillfällena kunde välja fritt i vilken 

ordning frågorna skulle ställas för ett lämpligt tillvägagångssätt.  

Intervjuguiden baseras på fyra förbestämda teman. Dessa teman är utveckling, 

arbetsklimat, delaktighet och chefskap. Vår tanke med dessa teman var att de ska fungera 

som stöd då vi vid intervjutillfällena ville diskutera kring dessa områden. Till respektive 

tema formulerade vi sedan frågor som vi kunde utgå från under intervjuernas gång.  

Kvale & Brinkman (2014) tar upp vikten av kategorier som kan ses som användbara i en 

intervjuguide. Exempelvis inledde vi intervjuguiden med övergripande frågor, vilket 

skapar möjlighet för respondenten att beskriva området övergripande. Detta bidrog även 

till att vi kunde bilda oss en uppfattning kring vad respondenten ansåg som väsentliga 

aspekter kring området. Vår strävan var att använda oss av öppna frågor för att kunna ge 

mer utrymme till respondenten till att besvara frågorna fritt och bidra med sina 

reflektioner. Vi har använt oss av inledningsord så som vad, hur och vilka i våra frågor 

då det bidrar till öppenhet i frågorna. Gällande språket i intervjuguiden och vid respektive 

intervjutillfälle valde vi att använda oss av ett enklare vardagsspråk. Detta för att undvika 

misstolkningar eller oförståelse som kan uppstå vid mer komplicerat akademiskt språk.  

Vi valde att spela in intervjusamtalen eftersom vi ville ha möjlighet vid analysen av det 

insamlade materialet kunna gå tillbaka till respektive intervju och bearbeta informationen 

på ett lämpligt sätt. Detta tillvägagångssätt valdes ut för enkelheten att kunna lyssna flera 

gånger på det som sagts vid intervjutillfällena samt för att få möjlighet till att kunna 

transkribera intervjuerna. Vi anser att om vi enbart hade antecknat det som sagts, hade 

det blivit svårt att hänga med i samtalet och vi hade eventuellt kunnat missa viktig 

information. Vi anser att det tar för lång tid att anteckna för hand, vilket även kan skapa 

missnöje hos respondenten. Samtliga intervjuer skrevs sedan ut för att möjliggöra vidare 

bearbetning av materialet i form av tolkning och analys.  

 

Reliabilitet 

Bryman (2011) menar att reliabilitet innebär att en undersökning är pålitlig och att 

genomföring av studien på nytt inte ska kunna ändra studiens resultat. Reliabilitet kan 

undersökas genom tre begrepp: stabilitet, intern reliabilitet och 

internbedömarreliabilitet. Dessa innebär bland annat att studien kan genomföras flera 

gånger utan att det påverkar resultatet, att mätinstrumentet som används i studien är 

pålitligt och att det finns en överstämmelse mellan forskare och tolkning av det insamlade 

materialet. Vi försäkrade oss kring reliabiliteten genom att exempelvis använda frågor 

som inte riskerade att påverka respondentens svar. Vi använde oss heller inte av ledande 

frågor, då vi inte ville riskera att respondenterna svarar enligt vad man ”bör” svara på. 

Därmed använde vi oss av forskningsintervjuer som mätinstrument för att kunna få 

förståelse för hur cheferna faktiskt väljer att göra för att behålla sina medarbetare inom 

organisationen. För att stärka vår reliabilitet ytterligare valde vi att genomföra 

intervjuerna tillsammans för att undvika olika tolkningar av respondenternas svar. 

Därmed blir resultatet inte påverkat eller styrt från en av oss, utan vi strävade efter en 

gemensam uppfattning av den insamlade empirin.  
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Validitet 

Bryman (2011) beskriver att mätinstrumenten som används i en studie ska mäta det som 

avses att mäta. Därmed beskriver han vidare att om det som undersöks inte är reliabelt så 

kan det därmed inte heller en hög grad av validitet. Validiteten kan undersökas genom 

olika sätt och vi valde att använda oss av samtidig validitet. Detta innebär att forskaren 

använder sig av ett kriterium som ska fungera som en reflektion av den nutida forskningen 

inom ämnet. Vi tog därför först reda på hur forskning beskriver det aktuella området innan 

intervjuerna genomfördes. Sedan kopplades empirin ihop med forskningen för att se om 

dessa stämmer överens. Stämmer resultatet med forskningen inom ämnet så innebär detta 

att undersökningen har en hög validitet. Då vi anser att respondenternas svar var oerhört 

lika de viktiga delar vi fann inom forskningen, anser vi att studiens resultat har hög 

validitet.  

 

Insamling 

Insamlingen av data skedde vid sex olika tillfällen, då vi som nämnts intervjuade sex 

personer inom fem organisationer. Alla sex respondenter innehar en chefsposition med 

visst inflytande i sin aktuella organisation. Det är viktigt enligt Starrin och Svensson 

(1994) att informanterna känner sig trygga under intervjutillfällena, så att de på ett enkelt 

sätt kan dela med sig av deras erfarenheter och åsikter. Respondenterna fick därför själva 

bestämma var intervjuerna skulle ske, vilket ledde till att vi möttes hos respektive 

organisation för genomförandet. På så sätt kunde vi se till att respondenterna fick som de 

önskade och att intervjuerna kunde ske ostört. Att hålla de olika mötena i en bekant miljö 

hos respondenterna själva såg vi som fördel då de på så sätt kan öppna upp och dela med 

sig av sina egna erfarenheter och tankar inom ämnet. Innan på påbörjandet av 

inspelningarna informerades respondenterna om de fyra forskningsetiska kraven som 

närmare beskrivits ovan under rubriken forskningsetik. Ett missiv skickades till varje 

respondent innan intervjuerna skedde, där information om syfte och vad som undersöks i 

vår studie. I brevet beskrev vi även vilka forskningsetiska krav som vi skulle ta hänsyn 

till samt kontaktuppgifter till oss båda fanns med. Detta följebrev finns som bilaga I. 

Därefter påbörjades intervjuerna och de varade i ca 30-45 minuter. Vi valde båda att 

närvara vid alla intervjutillfällen för att kunna undvika att tolka svaren på olika sätt. Vi 

anser att det annars skulle kunna påverka resultatet av insamlingsmaterialet och därmed 

analys av detta.  

 

Analys 

Vid analys av de valda artiklarna kring tidigare forskning användes ett analysschema med 

tillhörande kategorier, så som studiens syfte, metod, analys och resultat. Detta för att 

kunna granska artiklarna enskilt och särskilja värdefull information till vår egen studie. 

Analysschemat underlättade processen och gav oss en välfungerande struktur för 

insamling av resultat. Backman (2016) beskriver också ett analysschema som fördelaktigt 

när en stor mängd resultat ska sammanställas i samma arbete. Det ger en god överblick 

när studier innehåller skillnader och olikheter gällande exempelvis metod, resultat och 

tidsaspekt. Enligt Backman (2016) kan ett sådant schema även bidra till att kunna avgöra 

vilken information som är betydelsefull och vad som är irrelevant för vårt arbete. 
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För att underlätta analysering av materialet från intervjuerna transkriberades dessa. Enligt 

Bryman (2011) är transkriberingen en lång och tidskrävande process som dock är 

fördelaktig vid analysen. Enligt Kvale & Brinkman (2014) finns det ingen standardform 

vid transkribering av intervjuer. Dock har forskare valmöjligheter, exempelvis kan 

forskaren välja att återge intervjun exakt eller att återge respondentens svar i formell 

skrift. Vi valde att transkribera intervjuerna ordagrant, vilket gjorde att transkriberingen 

skrevs som talspråk. Dock valde vi att inte redogöra för pauser, suckar eller skratt i 

transkriberingarna för att underlätta analys av det insamlade materialet.  

 

Efter att ha transkriberat intervjun, undersökte vi och bearbetade denna tillsammans för 

att kunna skapa en gemensam tolkning av resultatet. Vi övergick sedan till att försöka 

koda respondentens svar och påståenden. Vi hade redan innan i vår intervjuguide 

fokuserat på vissa utvalda teman som vi sedan kopplade samman med ytterligare teman 

som uppkom utifrån respondentens svar. Bryman (2011) benämner denna metod som en 

form av tematisering utifrån en matris. Viktigt att ha i åtanke är dock att vid kodning kan 

vissa delar av respondentens svar gå till spillo, då forskaren medvetet väljer ut fragment 

från det aktuella materialet. Vi använde oss av Google Highlights när vi genomförde 

kodningen. 

 

Generalisering 

Enligt Bryman (2011) kan resultatet av studien endast generaliseras till den aktuella 

urvalsgrupp som empirin är tagen ifrån. Därför kan vi inte generalisera vårt resultat av 

undersökningen då vi har för lite material för att kunna representera verkligheten. Vi kan 

endast generalisera vårt resultat efter vår utvalda urvalsgrupp. Då intervju som metod 

samlar in mycket information från få personer, blir det svårt att dra en generell slutsats 

från de aktuella svaren. Detta i jämförelse med exempelvis en kvantitativ metod med allt 

fler respondenter att generalisera resultatet ifrån.  

 

RESULTAT 
Med hjälp av tidigare forskning inom området gick det vid analys av det insamlade 

materialet, identifiera olika återkommande teman. Dessa teman utsågs även med hänsyn 

till de aktuella forskningsfrågorna baserat på dess relevans. De teman som utmärkte sig 

och sedan valdes ut var ”kompetensutveckling”, ”chefskap”, ”behov av uppskattning” 

och ”arbetsklimat”. Samtliga teman betonades som betydelsefulla av de aktuella 

informanterna men har även omnämnts i tidigare forskning. För att undersöka och få svar 

på hur cheferna också ser på att behålla medarbetare överlag, diskuterades främst 

medarbetarnas syfte. Det har funnits ett intresse att ta reda på hur medarbetare uppfattas 

av sin chef och om chefen i fråga är medveten om vilket värde medarbetare har. Hur 

chefer betraktar sina medarbetare kan möjligen påverka hur de väljer att gå tillväga för 

att behålla dem. 
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Medarbetarens syfte 

Övergripande framställs medarbetarna av sina chefer som ett oerhört viktigt element i de 

olika organisationerna och det är medarbetarna som driver organisationerna till 

utveckling. Detta bidrar med en förståelse för chefernas tillvägagångssätt för att behålla 

sina medarbetare, då de alla är överens om att medarbetarna är oerhört värdefulla för dem.  

 

Det finns ju ett grundbehov någonstans. Det finns ett behov utifrån och då organiserar 

vi oss givetvis efter det här behovet på olika sätt. Därför behöver vi medarbetare, de är 

den viktigaste resursen för att kunna fylla ut det behovet”. (IP 1) 

 

Medarbetarna är ju vår verksamhet. Utan våra medarbetare så har vi ingen verksamhet. 

De fyller ju alla funktioner i verksamheten, då det är dem som främst får arbetet gjort. 

De bidrar med kompetenser och engagemang till att driva verksamheten framåt. (IP 3)  

 

IP 2 beskriver medarbetarna kort och koncist som att ”Det är de som levererar 

välfärden. Det är medarbetarna som ser till att arbetet verkställs och att det blir 

kvalité”. IP 5 påpekar att utan sina medarbetare skulle chefsrollen vara obefintlig. 

Att utan medarbetarna blir det omöjligt att bedriva den befintliga verksamheten 

och den nuvarande befattningen skulle inte kunna existera. 

 
Om mina anställda inte fanns så är ju jag ganska överflödig. Jag skulle absolut inte klara 

av att hålla uppe verksamheten själv. Det är ju de människorna som utgör allt detta. Jag 

är ju bara den som styr dem i rätt riktning och finns där för att hålla dem och 

verksamheten samman. (IP 5) 

 

Ämnet pengar har förts på tal otaliga under studiens gång. Det visade sig vid intervjuerna 

finnas en uppfattning om att en hög lön och andra ekonomiska belöningar, inte är det mest 

betydelsefulla i en individs arbetsliv. Enligt IP 1 är ett motsatt synsätt även ett föråldrat 

sådant. Samtliga informanter benämner ämnet som mer eller mindre oviktigt i dagens 

arbetsliv. 

 

Vi vet att det har utvecklats på så sätt att medarbetare idag har andra krav än för kanske 

30 år sedan. Mycket handlar nu om att man ska må bra på jobbet och trivas med det man 

gör. Hur mycket man tjänar är inte så relevant nu, man vill ha ett trevligt jobb helt 

enkelt.(IP 2) 

 

Vi tar in väldigt många nya medarbetare som faktiskt kommer från en mycket högre lön. 

De tackar alltså nej till pengar för att få byta till ett roligare arbete. Man tar lite fler 

risker idag där man vågar testa på andra jobb där man kanske tjänar mindre.(IP 1) 

 

En önskvärd men likväl ouppnåelig situation menar samtliga informanter, hade varit en 

obegränsad mängd resurser för att säkerställa att kompetens i form av medarbetare stannar 
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kvar inom organisationen. Det talas både om resurser i form av pengar, men även 

möjligheten att som chef kunna ge mer uppmärksamhet till medarbetarna. 

 

Vissa dagar vill jag låsa in mig på kontoret för det är så mycket att göra. De dagarna ser 

inte heller mina kollegor så mycket av mig. Hade jag haft fler timmar på dygnet så hade 

vi ju alla kunnat ägna mer uppmärksamhet åt sådana saker. (IP 6) 

 

I allmänhet tycker jag inte att äldreomsorgen får så mycket pengar. Det mesta går till 

skola och utbildning. Så i en fantasivärld hade vi kunnat göra många fler saker för att få 

personalen att stanna kvar, så som aktiviteter och evenemang eller förbättringar av 

ergonomiska hjälpmedel. Då tror jag fler också hade stannar kvar på sitt jobb. (IP 5) 

 

Överlag menar informanterna att det finns möjligheter att förbättra områden som på lång 

sikt kan leda till att medarbetare väljer att arbeta kvar på den aktuella arbetsplatsen, men 

att de däremot är nöjda med vad de åstadkommer inom området i nuläget. IP 4 beskriver 

dock hur det kan vara svårt att anstränga sig för att behålla medarbetare som uppvisar 

tendenser till att säga upp sig, då individen ofta inofficiellt redan har tagit ett beslut kring 

detta. 

 

Kompetensutveckling 

Vikten av kompetensutveckling för medarbetarnas vilja att stanna kvar inom 

organisationen är något som genomsyrar samtliga intervjuer. Att det är betydelsefullt att 

medarbetarna har möjlighet att utvecklas och känna att de kan sträva efter nya kunskaper 

inom sitt arbete, är något som alla informanter är eniga om. Inte bara när det gäller 

organisationens översiktliga mål och utveckling, men även för att kunna behålla de 

värdefulla medarbetare som arbetar inom organisationen.  

Enligt IP 2 är kompetensutveckling något organisationen arbetar i hög grad med, främst 

för att bibehålla hög motivation bland medarbetarna. I den aktuella organisationen anses 

motivation som en övergripande och väsentlig faktor för att medarbetarna ska vilja arbeta 

kvar.  

Kompetensutveckling i praktiken kopplas i samtliga intervjuer samman med möjligheter 

till utbildning och kurstillfällen. IP 1 beskriver hur medarbetarnas möjligheter till 

kompetensutveckling grundar sig i vad de inom organisationen kallar för 

kompetensprofilen, där det finns definierat specifika arbetsuppgifter men också 

egenskaper hos individen. IP 1 har förståelse för att kompetensbegreppet har vida 

definitioner men väljer att fokusera på vad som benämns som yrkesskicklighet, vilket 

förklaras vidare som potentialen till att utföra sitt arbete på ett så effektivt sätt som 

möjligt.   

 

Gällande yrkesskicklighet kanske utbildning är bäst. Vilket är vanligast. Annars är det 

bra att delta i något projekt eller förändringsarbete. Annars kanske åka iväg på ett 

föredrag eller en seminarieserie. Att byta position och få nya arbetsuppgifter kan också 

bidra till ny kunskap. (IP 1) 
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I organisationen som IP 2 är chef för åsidosätts en större mängd pengar för att möjliggöra 

olika verktyg för kompetensutveckling för medarbetarna. IP 2 påpekar även fördelen med 

att arbeta inom en större organisation där fokus på kompetensutveckling faktiskt existerar 

och att alla är eniga om att det är ett värdefullt område för att hålla medarbetarna 

tillfredsställa i sitt arbete.  

 

I verksamheten har vi till nästa år en stor budget som är tänkt att läggas åt 

kompetensutveckling. I dagsläget tänker vi oss att budgeten kommer gå åt till tre områden 

där det första handlar om att utveckla ett ledarprogram. Det andra området som vi ska 

satsa på är arbetsplatsutveckling och tredje området är bygga upp en modell som hjälp 

till just kompetensutveckling. Det tredje området handlar främst om att vidareutveckla 

eller utbilda personalen. (IP 2) 

 

IP 3, som är kopplad till den största av de aktuella organisationerna, uttrycker sig 

annorlunda gällande kompetensutveckling. Trots att utbildningar erbjuds åt medarbetarna 

är kompetensutveckling främst behovsinriktat. 

 

Vi kompetensutvecklar främst efter behov där vi ser om medarbetaren har brist på en 

viss kompetens eller kunskap inom ett visst område. Vi har utvecklingsmöjligheter för 

alla som vill. Till exempel för säljare har vi säljarutbildningar som syftar till att utveckla 

säljteknik eller att avsluta ett köp. (IP 3) 

 

Efter kompetensutveckling inom organisationerna som granskats, följer inom samtliga 

även någon form av uppföljning eller återkoppling. Detta anses som mer eller mindre 

viktigt beroende på vilken typ av kompetensutveckling som har genomförts. 

Medarbetarsamtal är den mest förekommande formen av återkoppling men sker dock i 

högre grad i regelbundna intervaller under årets gång. Beroende på organisationens 

storlek uppfattas denna del vara av varierande vikt. IP 1 menar dock att ” i verkligheten 

är det oftare och då ser vi om en kurs har givit resultat, vilket blir tydligt senare i bland 

annat lönekriteriebedömningen”. IP 1 betonar betydelsen av att ha regelbunden god 

kommunikation med sina medarbetare, som kan fungera som daglig uppföljning utöver 

de schemalagda medarbetarsamtalen. 

 

Varje chef jobbar mycket med feedback med medarbetarna och mellan varandra, så det 

är kontinuerligt. Något som hjälpt oss mycket har varit ett värdegrundsarbete som 

genomfördes i koncernen för cirka ett år sen, vilket har gett oss en värdegrund att stå på 

och få hjälp av gällande feedback. Det har blivit ett verktyg för att visa att ”vi kan 

jobbet”. Det handlar mycket om ömsesidig respekt. (IP 1) 

 

I många fall där utbildningar av diverse slag inte är obligatoriska, uppkommer dock 

svårigheter att engagera medarbetarna i dessa. IP 1, IP 2 och IP 3 beskriver ett delat ansvar 

gällande både dess tillfällen och viljan att stanna kvar inom organisation i helhet.  
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Eftersom utbildningar inte är ett måste hos oss är det ju viktigt för medarbetarna att 

förstå vikten av att utveckla sin egen kunskap och kompetens, även om jag som chef också 

gärna driver på mycket. Det gäller att de förstår att kunskap kan utökas och att det är 

kul att lära sig. (IP 3)  

 

IP 3 poängterar dock vikten av att försöka engagera medarbetarna i största möjliga mån i 

aktuella utbildningar för att kunna säkerhetsställa god kvalité på deras arbete. 

 

Chefskap 

Även om det i slutändan kan vara medarbetarens val om denne avslutar sin anställning 

inom organisationen eller ej, förespråkar majoriteten av informanterna med om ett delat 

ansvar gällande området. De anser att chefen inte är den som borde bli anklagad när 

medarbetare väljer att söka nya arbetsmöjligheter. Att medarbetare idag borde ta för sig 

mer och inte enbart förlita sig på att chefen eller organisationen överlag ska se till att göra 

arbetet så givande som möjligt. 

 

Det är ju ett delat ansvar för att de ska stanna, även om chefens ansvar är stort. Det är 

viktigt att förstå individens drivkraft och motivatorer, och försöka sätta dem i ett 

sammanhang i den här verksamhetens behov. Är det något annat än vi kan tillhandhålla 

är det lika viktigt att arbeta med avveckling och hitta en väg ut för individen så den inte 

kör fast. (IP 1)  

 

Hur en god chef övergripande bör verka för att på bästa sätt kunna behålla sina 

medarbetare, råder det stor enighet om bland informanterna. De mest förekommande 

orden och egenskaperna handlar mycket om kommunikation, engagemang och förståelse.  

 

Det är så klart viktigt att chefen är öppen för nya förslag och har god kommunikation i 

organisationen. Utan en god kommunikation faller organisationen, då det inte finns goda 

riktlinjer att följa, en uppmuntrande och engagerande chef som stöttar medarbetarna 

under olika omständigheter. (IP 3) 

 

Det är viktigt at jag som chef är närvarande och visar att jag finns där för de anställda. 

De ska veta att de kan prata med mig om det är något de undrar över och lita på att jag 

förstår dem.(IP 6) 

 

”Goda chefer ser till att medarbetarna trivs och att de är engagerade i sitt arbete” 

konstaterar IP 2. Hur detta engagemang ska skapas och bibehållas kan dock ofta vara 

svårt. Då det är många individer det handlar uppkommer svårigheter kring att veta vad 

som gör alla nöjda menar majoriteten av informanterna.  
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Behov av uppskattning 

Att känna sig sedd och behövd är något samtliga informanter kan relatera till i sin egen 

roll som chef, men även är eniga om att medarbetarna behöver i sitt arbetsliv. Det har 

visat sig vara betydelsefullt i de flesta av de aktuella organisationerna att medarbetarna 

får chansen att bli sedda och att deras goda arbete ges uppmärksamhet och uppskattning.  

 

Medarbetare blir mer motiverade i sitt arbete när chefer visar att de uppskattar arbetet 

som medarbetarna utfört. Att chefer visar att de uppskattar det medarbetarna 

åstadkommit i deras arbete blir allt mer viktigare för medarbetare att vilja stanna kvar 

på arbetsplatsen. (IP 2) 

 

Jag tycker det extremt viktigt att de vet om att allt de gör uppskattas. Vi är ju inte alltför 

många anställda i den här delen av verksamheten, så det blir enklare för mig att visa att 

alla behövs för att hålla igång allt. Ibland räcker det att bara ge några peppande ord på 

morgonen för att visa uppskattning. (IP 5) 

 

Att chefen talar om att du gör ett bra arbete uppskattas mer än att konstant få höra allt 

man gjort dåligt. Motivationen att utvecklas kommer från att visad uppskattning, att 

arbetet som utförts är okej och bra. En chef ska stötta och arbeta förebyggande, inte visa 

uppmärksamhet bara vid negativa saker. Vi fokuserar mycket på belöningar, till exempel 

presentkort eller bonus till lönen.(IP 3) 

 

Det visade sig dock finnas vissa svårigheter överlag gällande uppskattning och bedriften 

kring att visa medarbetarna att de fyller ett behov. Detta speciellt inom de större 

organisationerna med många anställda runt om i landet. Inom ledningen fokuseras istället 

mycket på att nå ut till de chefer som arbetar närmare medarbetarna i de olika butikerna.  

 

För mig är det jättesvårt att nå ut till alla medarbetare. Därför jobbar vi mycket med att 

skapa en genomgående känsla av uppskattning. Att i den här verksamheten syns man. 

Det är jätteviktigt att få veta att man fyller ett syfte. Jag tror inte någon vill gå runt på 

jobbet och känna sig överflödig i det man gör. Vi skickar ofta ut peppande mail till våra 

butiker när det gäller olika kampanjer för att visa att de behövs för att klara målen. 

Annars litar jag väldigt mycket på de butikschefer som finns där ute. (IP 4) 

 

IP 4 beskriver även hur ”medarbetarna även bör visa uppskattning mot varandra för att 

alla ska trivas på jobbet”. Ibland kan det vara svårt att ge den uppskattning som behövs 

som chef menar IP 4. Det är ofta ont om tid för större tecken på att arbetet som utförs 

uppskattas, men många gånger räcker små gester långt.  

 



 

19 

Arbetsklimat  

Det visade sig vara enbart två informanter som anser att arbetsklimatet är den mest 

värdefulla aspekten för medarbetarnas fortsatta vilja att arbeta kvar inom organisationen, 

dock betonandes den som viktig i samtliga intervjuer. Det visade sig finnas större fokus 

på arbetsklimat än arbetsmiljö, så som trevliga och glada kollegor, tillmötesgående 

ledning och möjlighet till aktiviteter tillsammans utanför arbetstid.  

 

Vad som gör att medarbetare stannar kvar i organisationen är inte längre lönen som det 

var förr. Nu värdesätts trivsel och trygghet i organisationen mer än en hög lön. Man 

stannar nu för tiden kvar i organisationer främst för arbetskamraterna och för ett gott 

arbetsklimat som gör att medarbetarna funkar bra tillsammans. (IP 2) 

 

Att ha ett öppet och gott arbetsklimat ger breda möjligheter för organisationen. Både till 

att utvecklas framåt men även ger möjlighet för medarbetarna att skapa ett klimat som 

tillåter dem att kommunicera fritt och byta idéer, tankar och erfarenheter som gör att de 

utvecklas samt att de trivs ihop. (IP 6) 

 

I ett gott arbetsklimat beskriver informanterna att delaktighet är en väsentlig faktor. De 

beskriver vikten av att visa medarbetarna att de är med i verksamhetens utveckling och 

även bidrar till denna. I många fall använder de sig av arbetsrelaterade aktiviteter, dock 

förekommer tillfällen då aktiviteter även arrangeras på fritiden för att främja delaktighet. 

 

Vi samlas 10 min varje morgon för att gå igenom saker, så kallad daglig styrning. Kanske 

bara för att gå igenom vilka som är på plats, vad det viktigaste är att tänka på idag, vad 

funkade inte bra igår, vad vi kan göra bättre i morgon och så vidare. Det skapar ett forum 

för delaktighet där alla medarbetare är hörda. Det som kännetecknar vårt arbetsklimat 

är att det är högt i tak upplever personalen. Att dom kan tycka och tänka. Utifrån verkar 

vi har det väldigt glatt, ett glatt gäng, vilket stämmer. Vi har en aktiv festkommitté som 

ser till att vi hela tiden gör saker ihop.(IP 1) 

 

Vi arbetar med en fördjupad personalenkät som ska fungera som förebyggande. Här ser 

vi till att medarbetarna trivs både med arbetsklimatet samt med sina arbetsuppgifter. Vi 

gör detta varje år och sedan sammanställer och undersöker vi hur vi kan utvecklas eller 

göra saker och ting annorlunda i organisationen. Givetvis är det också ett måste den här 

tiden på året att äta julbord tillsammans.(IP 2) 

 

IP 2 uttrycker även en önskan kring att kunna arrangera fler aktiviteter 

tillsammans med sina medarbetare för att i ännu högre grad kunna bidra till högre 

trivsel på arbetsplatsen. Det är dock viktigt att medarbetarna uttrycker denna 

önskan också menar IP 2. 

 



 

20 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

I metoddiskussionen behandlas valet av metod i studien och genomförandet av denna. 

Diskussion förs kring huruvida de gjorda valen har varit relevanta för studiens syfte och 

om ett annat tillvägagångssätt hade varit att föredra.  

Vi är i det stora hela nöjda med vårt mätinstrument, då vi anser att vi har fått ett 

användbart material att koppla ihop med tidigare forskning för sedan kunna analysera 

sambandet mellan dessa. I efterhand kan vi dock konstatera att flera förbättringar hade 

kunnat utföras gällande exempelvis bokningarna av intervjuer. Då vi leddes in i ett 

snöbollsurval tog det längre tid än planerat att boka de aktuella intervjuerna. Detta 

resulterade även i att det tog längre tid innan vi kunde koda och analysera vårt insamlade 

material. Vi kunde även analyserat resultatet individuellt för att sedan jämföra varandras 

analyser, då vi kan ha riskerat att missa viktiga iakttagelser när vi gjorde analysen 

tillsammans. Dock ser vi ändå en gemensam analys som fördelaktig då vi annars skulle 

slösat bort värdefull tid som kunnat användas vid andra moment i undersökningen. 

Backman (2016) redogör för vikten av att ha införskaffat sig en stabil och säker grund i 

form av förkunskap inom det valda ämnet. Genom litteraturgranskningen fann vi 

möjligheten att kunna skaffa oss en stabil bakgrund inom det valda området. 

Bakgrundsavsnittet är hämtad från litteratur inom det valda ämnet, och har sökts genom 

databasen ”One Search”. För att stärka vår studie har tidigare forskning även valts ut i 

form av vetenskapliga artiklar som behandlar det aktuella ämnet. Vårt urval gällande 

tidigare forskning är hämtad från databasen ”Academic Search Premier”.  I den här 

studien har det funnits svårigheter kring att finna relevant litteratur om att behålla 

medarbetare, vilket försvårade både sökning och sammanställning av bakgrunden. Detta 

för att det inte har funnits mycket litteratur som behandlar området. Våra sökord kan 

givetvis också bidra till att relevant litteratur har varit svår att hitta. Valet av dessa 

påverkar utkomsten av våra sökningar och kan leda till att vi stagnerar i sökandet. Vi har 

dock försökt undersöka vilka sökord som kan vara relevanta och vi anser att den funna 

litteraturen ändå har bidragit till studien. Det har varit enklare att hitta vetenskapliga 

artiklar som behandlar undersökningsområdet, då det funnits fler uppdaterade studier 

kring detta.   

Valet av semistrukturerad intervju som metod för insamling av data är relevant i denna 

studie i förhållande till syftet med undersökningen, då en bredare förståelse kring 

respondenternas upplevelser samt erfarenheter kring ämnet kunde skapas. De framtagna 

teman i intervjuguiden gjorde det lättsamt att föra en diskussion kring ämnet vid 

intervjutillfällena, där vi främst såg de förbestämda frågorna som hjälp och stöd. Valet av 

övergripande frågor skapade möjligheten att kunna ställa följdfrågor samt placera 

frågorna i den ordningen som uppkom under de olika intervjuerna. Vi anser därför att den 

semistrukturerade intervjuguiden skapade möjligheten att öppna upp en dialog kring vårt 

forskningsämne. En del av frågorna i intervjuguiden ansågs som överflödiga i efterhand, 

detta då respondenternas olika svar fyllde ut flera frågor samtidigt. Då vi i förväg inte 

kunde garantera lika utförliga svar under respektive intervju valde vi därmed att behålla 

intervjuguiden som den är utformad för att kunna få ett tillförlitligt resultat.  
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Till en början var det svårt att hitta chefer med visst inflytande inom organisationer som 

kunde medverka vår studie på grund den hektiska julperioden samt ledigheter. Efter 

utskick av följebrev samt tillhörande telefonsamtal bokades intervjutillfällena och 

genomfördes därefter med kort varsel. Studiens datainsamling upplevs inte som 

begränsad då sex intervjupersoner medverkade och skapade möjligheten att kunna 

besvara de huvudsakliga frågeställningarna. Dock anser vi att det kunde ha lagts ner mer 

tid åt att hitta fler intervjupersoner men på grund av bland annat den begränsade tidsramen 

gavs inte möjlighet till detta.  

Gällande intervju av just chefer inom denna studie kan innebära viss problematik. Det 

kan finnas en risk att cheferna förskönar sin organisation vilket kan bidra med felaktiga 

slutsatser. Eftersom vår studie är vinklad ur ett chefsperspektiv ansåg vi därför att vi inte 

kunnat göra på något annat sätt. Därför valde vi att använda oss av öppna och 

övergripande frågor som formulerats i intervjuguiden, vilket gav oss möjlighet att ändå 

kunna angripa ämnet på ett välfungerande sätt. Vi anser även att cheferna gav oss flera 

svar som var av stor betydelse för att kunna besvara våra problemformuleringar. 

Som tidigare nämnts är vårt syfte med studien inte att kunna generalisera fenomenet. Det 

finns heller ingen möjlighet att göra detta då vår urvalsgrupp är för liten för att kunna dra 

generella slutsater kring området. Däremot var det ett medvetet val att intervjua chefer 

inom olika organisationer för att kunna få mer information och djupare förståelse för hur 

de arbetar med att behålla medarbetare. Detta gör att vårt resultat kan generaliserar till 

den aktuella urvalsgruppen.  

 

Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen granskas resultaten från de aktuella intervjuerna i relation till den 

tidigare forskning som påträffats inom området. Resultaten jämförs sedan med den 

tidigare forskningen för att tydliggöra eventuella mönster och olikheter. 

Resultatdiskussionen uppdelas efter de aktuella problemformuleringarna och även 

underrubriker kopplade till funna teman i resultatdelen. Detta för att skapa en följsam 

struktur och underlätta för läsaren.  

 

Hur ser chefer på att behålla medarbetare? 

Den insamlade empirin från samtliga intervjuer präglas av medarbetares höga värde inom 

organisationerna. Informanterna förmedlar en förståelse för att medarbetare idag är en 

betydelsefull resurs inom många organisationer, inte minst inom den egna verksamheten. 

IP 3 menar att det är medarbetarna som utgör själva verksamheten de alla arbetar i och 

att de bidrar till organisationens utveckling i majoriteten av områden. IP 1 förklarar 

medarbetarnas syfte enligt ett behov som finns utifrån, från samhället, och medarbetarna 

tillfredsställer det aktuella behovet. Arbetet som chef skulle vara tämligen överflödigt om 

inte medarbetarna existerade för att driva verksamheten framåt enligt IP 5. Ingen av 

informanterna talar dock något annat än övergripande om medarbetarens syfte och 

betydelse, och deras svar upplevs som upprepande och igenkännande. Det finns 

säkerligen en förutfattad mening kring hur chefen bör beskriva sin verksamhet med 

tillhörande medarbetare, med tanke på hur samhället ser ut idag med sin höga 

tjänsteproduktion och präglat av kunskap. Samtliga informanter beskriver även 
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medarbetarna ur ett större perspektiv. Nästan som att dessa individer gör sitt arbete och 

levererar goda resultat, utan chefens eller någon annans inblandning, vilket förstärker 

känslan av ett förutbestämt ideal.  

Även om den här studien utgår från att cheferna faktiskt vill behålla sina medarbetare, 

visar resultatet att cheferna ändå lägger stor vikt vid att genomföra en god avveckling av 

de medarbetare som uppenbart inte vill arbeta kvar inom organisationen. Majoriteten av 

informanterna påstår att det kan vara lika förödande att tvinga en oengagerad medarbetare 

att stanna kvar, som att mista en engagerad sådan. Därmed blir det oerhört betydelsefullt 

att som chef vara lyhörd och ha en förståelse för medarbetarnas tankar och känslor. Detta 

för att kunna veta om situationen kräver en avveckling eller om chefen bör kämpa 

ytterligare för att behålla individen inom organisationen. IP 4 förmedlade dock vid 

intervjun annorlunda tankar kring fenomenet.  Informanten menar att om en medarbetare 

uppvisar tendenser till att vilja avsluta sin anställning på arbetsplatsen, finns ingen 

mening att tvinga denne till att arbeta kvar då beslutet inofficiellt redan har tagits av 

individen. En sådan attityd kan få många konsekvenser både för arbetsgivare och för 

arbetstagare. Det kan eventuellt leda till att organisationen i hög grad mister en stor mängd 

kompetens och värdefull kunskap. Detta istället för att faktiskt undersöka varför 

medarbetaren är omotiverad i sitt arbete, och sedan kämpa för att bevara och behålla 

kompetensen. Som medarbetare kan även en sådan situation påverka individen negativt, 

då denne kan uppfatta sig själv som utbytbar och mindre viktig. IP 4 förklarar dock att 

det inte är ofta som medarbetare avslutar sin anställning på grund av negativa anledningar 

så som psykisk ohälsa. Utan det handlar i många fall om en önskan om nya 

yrkesmöjligheter eller byte av geografisk plats.  

Empirin som samlats in visar även att chefer överlag önskar att resurserna för arbete i 

större omfattning för att kunna behålla värdefulla medarbetare, bör vara mycket större. 

Samtliga uttrycker dock en förståelse för att det kan finnas stora svårigheter kring detta, 

både ekonomiskt och tidsmässigt. 

Informanterna var vidare eniga om att en hög lön och andra ekonomiska fördelar eller 

belöningar, inte är det som driver medarbetare till fortsatt anställning i dagens samhälle. 

Pengar ska ha mindre inverkan till detta än andra omständigheter menar även Dey (2009). 

Att tro något annat tyder på ett föråldrat synsätt enligt IP 1. Inom den aktuella 

organisationen nyanställer de många individer som kommer från en högre lön i ett tidigare 

arbete. IP 1 menar att medarbetarna är medvetna om detta och ser situationen istället som 

en chans till ett roligare och mer givande arbete.  

 

Hur arbetar chefer med att behålla sina medarbetare? 

Kompetensutveckling kan enligt den insamlade empirin ses som det mest betydelsefulla 

området när det gäller att behålla medarbetare inom organisationen. En intressant aspekt 

är att majoriteten av de aktuella informanterna uppvisade en vag uppfattning om hur 

kompetens definieras och hur begreppet används mer än i vardaglig form. Kompetens 

likställs med kunskap enligt dem och inte mycket mer utöver detta. IP 1 är den informant 

som uttrycker en förståelse för att kompetens faktiskt är oerhört mångsidigt. IP 1 väljer 

att definiera begreppet enligt ”yrkesskicklighet”, men kopplar dock sedan detta till 

kunskap som kan utökas genom utbildning. Detta tyder däremot på en insikt kring att 



 

23 

kompetensbegreppet kan uppfattas som situationsanpassat, då medarbetarna har 

möjlighet att använda sin befintliga och nyfunna kompetens i sitt dagliga arbete. 

Utan möjlighet att få utnyttja sin kompetens i arbetet, är det inte sällan som medarbetare 

väljer att söka nya arbetsmöjligheter där de får chans till detta enligt Bandura (2014). 

Detta är något som de aktuella informanterna är mycket medvetna om och arbetar i stor 

omfattning med. Enligt IP 2 används kompetensutveckling delvis som en 

motivationsfaktor för medarbetarna, då motivation upplevs som bidragande till att behålla 

medarbetare. IP 2 menar att det är fördelaktigt att arbeta inom en organisation som riktar 

stort fokus mot just kompetensutveckling. Detta gör att de får möjlighet att ålägga 

området större resurser och därmed högre chans att behålla värdefulla medarbetare. Enligt 

George (2015) har organisationer som prioriterar utveckling för sina medarbetare även en 

lägre personalomsättning, vilket ofta gynnar organisationer. Det IP 2 inte talar om är hur 

pass stora resurser procentuellt åläggs åt komptensutveckling, vilket gör det svårt att 

granska detta ur ett större och mer sanningsenligt perspektiv.  

IP 3 beskriver hur de inom den aktuella organisationen främst arbetar med 

kompetensutveckling vid behov. Komplikationer kan då uppstå vid felaktiga 

bedömningar av detta behov. I en mer omfattande verksamhet går det även att föreställa 

sig svårigheten kring att ta reda på vad medarbetarna vill ha eller behöver utvecklas i. IP 

3 uttrycker sig som att utbildningar finns tillgängliga för de medarbetare som är 

intresserade och villiga att utöka sin kunskap. Dessa medarbetare kan möjligtvis beskrivas 

som högpresterare då de väljer att ta fler chanser där de kan vidareutvecklas. Enligt 

Hausknecht et al (2009) kan denna typ av medarbetare uppvisa fler tendenser till att vilja 

arbeta kvar inom organisationen. I de fall som chefer inte väljer att lägga pengar och tid 

på att motivera övriga medarbetare till exempelvis utbildningar, är det svårt att tänka sig 

att dessa fortsätter att vara engagerade och motiverade i sitt arbete. Hausknecht et al 

(2009) menar nämligen att lågpresterare ofta är otillfredsställda i sitt arbetsliv och 

behöver eventuellt därav mer motivation till att vilja arbeta kvar.  

Det har i resultatet även framkommit att merparten av informanterna anser att det är ett 

delat ansvar som är aktuellt huruvida medarbetare väljer att arbeta kvar inom 

organisationen eller inte. Medarbetare borde med andra ord inte lägga hela sitt öde i 

chefens händer. Möjligtvis kan detta fenomen variera beroende på situation eller 

organisation, dock är enligt George (2015) chefens syfte oerhört viktigt överlag. Då 

tidigare forskning visar att ett tydligt ledarskap kan bidra till att medarbetarna väljer att 

arbeta kvar, är detta något som de aktuella organisationerna bör fokusera mer på i 

framtiden. Däremot kan det vara värdefullt att inom organisationerna diskutera vad som 

uppfattas som just ett tydligt ledarskap, då själva innebörden av fenomenet givetvis kan 

variera. Det är betydelsefullt att som chef vara medveten om vilken ledarstil och attityd 

som bör anammas och som är välfungerande i den aktuella organisationen. 

Samtliga informanter förespråkar vidare att chefen ska ha god och öppen kommunikation 

med sina medarbetare, och även vara öppen för nya idéer och förslag från dessa. IP 4 

poängterar att kommunikation och visad förståelse kan skapa trygghet hos medarbetarna, 

och att de bör ha vetskap om att de kan tala med chefen vid eventuell problematik. Inom 

arbetslivet är det dock tyvärr vanligt att chefer inte lyssnar på sina medarbetare menar 

Valenzuela (2007). Det är därmed heller inte ovanligt att medarbetarna tappar förtroendet 

för sin chef om denne inte lyssnar på problem eller åtgärdar dessa. Shemdoe et al (2016) 

pekar också på betydelsen av god kommunikation mellan de olika parterna inom 
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organisationer. Finns många brister i relationen mellan dessa kan det ha stor inverkan på 

varför individer säger upp sig. IP 3 talar om att ifall de inte hade haft den typen av 

kommunikation med sina medarbetare som finns idag, saknas också riktlinjer att följa, 

vilket i sin tur kan göra att organisationen fallerar. Det är av stor vikt att chefen är 

uppmuntrande och engagerad i sina medarbetare. IP 2 konstaterar dock vissa svårigheter 

kring att hålla alla medarbetare glada och nöjda, vilket kan tyda på att nya 

tillvägagångssätt kring kommunikation och uppföljning bör konstrueras.  

En engagerad chef leder ofta övergripande även till att medarbetare även känner sig 

uppskattade av denne. Empirin visar att de aktuella informanterna har likvärdig åsikt när 

det gäller medarbetarnas behov av uppskattning i sitt arbete. IP 5 är mycket medveten om 

detta och anser det vara enormt viktigt att visa att medarbetarnas hårda slit faktiskt lönar 

sig. Evans och Huxley (2009) menar att känslan av att vara förtryckt eller betydelselös på 

arbetsplatsen kan ha inverkan på medarbetarnas eventuella val att lämna organisationen. 

Att känna sig behövd och uppskattad för det arbete som en individ utför, kan även öka 

dennes motivation till att fortsätta arbeta hårt eller arbeta ännu hårdare. IP 2 beskriver att 

inom deras organisation har det blivit allt viktigare att visa medarbetarna uppskattning, 

då detta visat sig bidra till att deras medarbetare faktiskt stannar kvar på arbetsplatsen i 

större omfattning.  

Det är dock bara enstaka av informanterna som går in på vad de faktiskt gör för att visa 

uppskattning mot sina medarbetare. IP 3 talar om hur de lägger stort fokus på exempelvis 

ekonomiska belöningar för att öka bland annat motivationen. Däremot visade det sig även 

i resultatet att de större organisationerna upplever vissa svårigheter med att nå ut till alla 

sina medarbetare som är utspridda över landet. IP 4 beskriver detta fenomen men menar 

att de ändå vill försöka förmedla en genomgående känsla av uppskattning. Det är viktigt 

att medarbetarna vet att de fyller ett större syfte inom organisationen, vilket givetvis kan 

vara oerhört svårt. Bandura (2014) påpekar vikten av att medarbetarna vet vad de bidrar 

med i organisationen och för dess utveckling. Motsatsen kan leda till likgiltighet bland 

medarbetarna och leder i många fall vidare till avslutad anställning. IP 4 påpekar även att 

medarbetarna bör visa uppskattning mot varandra för att kunna skapa en trygg arbetsplats.  

Arbetsklimat kan i den insamlade empirin bedömas som en betydande aspekt gällande de 

anställdas vilja att stanna kvar i organisationen. Enligt IP 2 värdesätts trivsel och trygghet 

i arbetslivet före en hög lön. Att fungera ihop med sina kollegor anser IP 2 därmed som 

viktigt för motivationen till att utföra sina arbetsuppgifter på ett välfungerande sätt. Den 

insamlade empirin visar större fokus på arbetsklimatet i jämförelse mot arbetsmiljön, då 

aspekter så som trevliga och glada kollegor, möjlighet till aktiviteter utanför arbetstid 

samt en tillmötesgående ledning prioriteras. George (2015) poängterar att ett öppet 

arbetsklimat stärker relationerna mellan medarbetarna, vilket gör att de känner sig trygga 

och därmed trivs bättre inom organisationen. Det är nämligen inte ovanligt att 

medarbetare lämnar organisationer på grund av de inte trivs på arbetsplatsen enligt 

George (2015). Detta är även något som framfördes av IP 2 och IP 6. Enligt IP 2 är det 

viktigt att skapa ett arbetsklimat som tillåter arbetskamraterna att fungera ihop som ett 

team. IP 6 förespråkar ett öppet och gott arbetsklimat med möjligheter som gör att 

medarbetarna fritt kan utbyta idéer med varandra och utvecklas framåt. Detta menar även 

Govaerts et al (2011) kan bidra till att organisationer utvecklas genom att medarbetarna 

utbyter sina kunskaper och erfarenheter mellan varandra.  
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En faktor som visade sig vara betydelsefull i ett gott arbetsklimat var delaktighet. Enligt 

IP 1 är det mycket viktigt för medarbetarna att känna sig delaktiga i verksamhetens 

utveckling. Hausknecht et al (2009) belyser det faktum att engagera medarbetare i att 

bidra till organisationens utvecklig skapar motivation till hårt arbete. Att känna sig 

behövd och delaktig utgör därför en betydande del av arbetsklimatet. IP 1 beskriver daglig 

styrning som en mycket uppskattad metod att inleda arbetspasset med. Här skapas 

möjlighet för medarbetarna att delta i en öppen kommunikation där de tillsammans 

utvärderar gårdagens arbetsdag och diskuterar hur de eventuellt kan utföra 

arbetsuppgifterna på ett mer lämpligt sätt. Detta skapar förutsättningar för ledningen att 

visa medarbetarna att de är sedda och hörda på arbetsplatsen, och att de därmed också har 

möjlighet att utveckla varandra och organisationen. IP 2 beskriver att de arbetar årligen 

med en fördjupad personalenkät som undersöker huruvida medarbetarna trivs med 

arbetsklimatet och sina arbetsuppgifter. Komplikationer kan dock tänkas uppstå då vissa 

medarbetare inte lägger ned tillräcklig mycket tid att besvara dessa enkäter, vilket kan 

bidra med felaktiga slutsatser. Detta kan vidare medföra att åtgärder som är till för att 

förbättra medarbetarnas arbetsliv inte blir tillräckliga eller uteblir helt.  

 

Slutsatser 

Denna studie syftar till att ge ökad insikt i hur organisationer kan behålla medarbetare ur 

ett chefsperspektiv, och bidra till ökad förståelse överlag för vad chefer inom 

organisationer verkligen gör i dagsläget för att behålla sina medarbetare. Vidare finns 

därmed intresse i att undersöka om detta område bör förbättras inom organisationer för 

att inte riskera att förlora värdefull kompetens.  

Det gick genom den insamlade empirin bilda sig en uppfattning om hur samtliga chefer 

inom de aktuella organisationerna betraktar medarbetarnas syfte. Informanterna är 

medvetna om medarbetarnas höga värde för organisationens existens och utveckling, 

vilket bidrar med viljan att lägga större resurser åt berörda viktiga områden. Det kan dock 

vara svårt att få en sanningsenlig bild av hur högt chefer verkligen värdesätter sina 

medarbetare, då dessa eventuellt vill försköna organisationen för utomstående.  

I empirin gick det även att urskilja vissa återkommande teman som också i tidigare 

forskning inom området, utmärkte sig som mer betydelsefulla för att kunna behålla 

medarbetare. Kompetensutveckling är det område som cheferna inom de aktuella 

organisationerna betonar som mest betydelsefull för att motivera medarbetarna till en 

fortsatt anställning. Det är också det område som är mest förekommande vid diskussion 

kring att kunna behålla medarbetare, samt i tidigare forskning. Det är av stor vikt att 

chefer både är medvetna och arbetar med detta för att medarbetarna ska välja att arbeta 

kvar. Givetvis finns det tendenser hos vissa av de aktuella organisationerna som visar att 

chefen borde fokusera mer på detta område, istället för att betrakta det som ett 

behovsinriktat fenomen. Vidare bör kompetensbegreppet inom organisationer studeras 

och uppmärksammas i större mån av chefer för att kunna identifiera värdefull kompetens 

och värna om denna. 

Chefskap och medarbetarnas behov av uppskattning är två teman som kan betraktas som 

sammanlänkande. En god chef har till stor del visat sig vara en lyhörd chef med förståelse 

för medarbetarnas behov. Empirin visar att cheferna har god insikt kring att dessa två 

områden kan vara betydelsefulla att lägga vikt vid för att behålla medarbetare. Dock kan 
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det vara fördelaktigt för cheferna i de större organisationerna att utveckla och förbättra 

sina tillvägagångssätt för att i större omfattning nå ut till alla sina medarbetare.  

Empirin visar även på att de aktuella cheferna inriktar sig till viss del mot delaktighet, 

vilket indikerar på ett gott arbetsklimat inom organisationerna. Dock är arbetsklimat inte 

ett område samtliga chefer betonar som mest betydelsefullt för att medarbetarna ska vilja 

arbeta kvar. Cheferna är ändå medvetna om att medarbetarna i hög grad värdesätter en 

trygg arbetsplats präglad av trivsel, vilket gör att de alltid har detta i åtanke.    

Samtliga av de aktuella cheferna inom organisationerna, arbetar mer eller mindre med 

alla de teman som har visat sig vara betydelsefulla. Vissa förändringar för att kunna 

förbättra några områden, exempelvis arbetsklimat, hade dock kunnat genomföras. 

Överlag upplevs cheferna ändå ha goda förutsättningar till att kunna motivera sina 

medarbetare till fortsatt anställning inom organisationen. Givetvis kan det finnas fler 

områden för chefer att fokusera på gällande detta fenomen, exempelvis beroende på 

organisationens karaktär och struktur. Dock kan det aktuella resultatet ge en god insyn i 

vad chefer överlag bör fokusera på och arbeta med för att öka medarbetenas vilja att arbeta 

kvar. 

 

Vidare forskning 

Efter att ha forskat inom det aktuella området på denna nivå, kan det i framtiden vara 

intressant att vidareutveckla forskningen för att få mer fördjupad information. Vår 

forskning är inte tillräckligt genomgripande för att kunna generalisera resultatet. Det hade 

varit av intresse att genomföra även en kvantitativ undersökning för att få ett bredare 

perspektiv och möjligtvis ett mer sanningsenligt resultat. Detta genom att exempelvis 

undersöka fenomenet ur medarbetares synvinkel och ta reda på hur dessa individer själva 

upplever sitt värde och arbetet med att behålla dem inom organisationen.  
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Bilaga I 

I 

Missiv 
 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser sista året på programmet Personal Och Arbetsliv på 

Linnéuniversitetet. Vi skriver nu vårt examensarbete i arbetslivspedagogik och har valt 

att undersöka konsten att behålla medarbetare sett ur ett ledarperspektiv.  

Det övergripande syftet med arbetet är att ta reda på hur ledare i organisationer arbetar 

både med att behålla och attrahera medarbetare. Med hjälp av litteratur och tidigare 

forskning har vi fördjupat oss i dessa frågor. Därmed vill vi gärna få chansen att intervjua 

dig som har erfarenhet och kunskap som är värdefull för oss och vårt arbete. 

Vi beräknar att intervjun tar en halvtimme att genomföra. Vi kommer att ta hänsyn till 

Vetenskapsrådet forskningsetiska principer, vilket innebär att deltagandet i intervjun är 

frivilligt och du har möjlighet att avbryta intervjun och därmed också ditt deltagande. Din 

identitet och organisationens namn kommer i studien att vara anonym och det uppkomna 

resultatet kommer enbart att användas i forskningsändamål. 

Vid frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss för mer information.  

 

Hoppas vi ses! 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Jenniefer Gustafsson jg222pf@student.lnu.se 

Manuella Toro mt222nu@student.lnu.se 
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Bilaga II 

II 

Intervjuguide 
 

Övergripande frågor 

 

 Vilket syfte har medarbetare i en organisation? 

 

 Vilka fördelar/nackdelar finns med en låg personalomsättning? 

 

 Hur skulle organisationer idealt förebygga hög personalomsättning? 

 

 Vad tror du att medarbetare värdesätter på sin arbetsplats? 

 

Utveckling  

 Vilka utvecklingsmöjligheter finns för medarbetarna? 

 

 Hur följer ni upp medarbetarenas utveckling? 

 

Arbetsklimat 

 Vad kännertecknar ett gott arbetsklimat? 

 

 Vad gör ni för att främja ett gott arbetsklimat? 

 

 Vad präglar ert arbetsklimat i nuläget? 

 

Delaktighet och engagemang 

 Hur skapar ni delaktighet i arbetet? 

 

 Hur ser ni på team-work? 

 

 Hur ser ni till att medarbetarna är engagerade? 

 

Chefskap  

 Vilka egenskaper är viktiga hos en bra chef? 

 

 Hur ofta visar du någon form av uppskattning mot de anställda? 
 

 Hur fungerar kommunikationen med era medarbetare? 
 




