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Syftet med studien är att analysera vilka strategier sex olika 

organisationer har för att behålla medarbetare. Kvalitativ metod har 

använts. Sammanlagt har sex personalansvariga chefer intervjuats 

med hjälp av en strukturerad intervjuguide. Resultatet visar vilka 

strategier cheferna använder för att behålla sina medarbetare. Dessa 

områden är delaktighet, kommunikation och information, ut-

vecklingsmöjligheter samt lärande i arbete. Slutsatsen är att 

cheferna arbetar aktiv med att värna om sin personal. De anse om 

medarbetaren trivs på arbetsplatsen finns det stora möjligheter för 

medarbetaren att fortsätta att arbeta för företaget.  
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1.INTRODUKTION 
Det finns många intressanta fenomen som berör de pedagogiska forskningsfälten som 

man kan fördjupa sig i uppsatsen. Jag bestämde mig för att undersöka vad man gör i 

organisationer för att säkra kompetensförsörjningen på långsikt. Det finns många faktorer 

som påverkar kompetensförsörjning i en organisation. De faktorer som indirekt berör 

kompetensförsörjningen är till exempel arbetsgivarvarumärket, ”Employer branding”. 

Företagen använder employer branding som ett sätt att dels marknadsföra sig själva, 

(Käreman & Rylander, 2008) och dels för att skapa ett bra rykte för att attrahera nya 

medarbetare till sin verksamhet (Ambilo & Kocak, 2007). En annan faktor som också 

indirekt påverkar kompetensförsörjningen är ”Talent management”. Talent management 

handlar om att organisationen försöker hitta de rätta nyckelpersonerna för att sedan 

utveckla och behålla dem i organisationen, (Stahl et al., 2007). När organisationen hittar 

de rätta nyckelpersoner kan dessa nyckelpersoner bidra till kunskapsbildning i företaget 

och vice versa. Sedan finns det fenomenet ”Retention” som även indirekt påverka 

kompetensförsörjningen. Retention handlar om organisationens förmåga att behålla 

personalen. Det finns även andra faktorer som kan indirekt påverkar hur kompetens-

försörjningen bedrivs i ett företaget. Dessa faktorer är till exempel organisations-

strukturen - och kulturen samt rekrytering (Lindmark & Önnevik 2011). Med utgångs-

punkt i dessa olika aspekter har jag valt att fokusera på retention, alltså organisationens 

strategier för att behålla medarbetare. Ur ett pedagogiskt perspektiv har kompetens-

försörjningen en betydande roll för organisationens utveckling. Om kompetens-

försörjningen bedrivs kontinuerlig på ett positivt sätt kan det gynna individens motivation 

och attityd för lärande (Ahrenfelt 2017). Det omvända  kan leda till att individen inte vill 

stanna kvar i företaget på grund av organisationens begränsningar vad gäller kompetens-

försörjningen eller att kompetensförsörjningen inte ge något effekt alls på grund av 

felaktig rekrytering av nya medarbetare (Nillson, Wallo, Rönnqvist & Davidsson 2011). 

Utifrån detta är fokus för denna uppsats att studera hur sex olika organisationer har för 

strategier för att behålla medarbetare. Att få en djupare förståelse av verkligheten hur 

personalansvarig chef agera för att behålla personalen utifrån organisationens personal-

policy. 

 

1.1 Bakgrund  

I bakgrunden lyfter jag fram två centrala begrepp i uppsatsen, nämligen kompetens och 

kompetensförsörjning. 

1.1.2 Kompetens 

Det finns många definitioner för ordet kompetens. En definition av kompetens enligt 

Ellström (1992:60) är ”individens potentiella handlingsförmåga i relation till en viss 

uppgiftssituation eller kontext”. 

En annan definition av kompetens som Illeris (2013) förklara är att kompetens handla om 

vad vi kan och förmå att göra oberoende av kön, ålder, utbildning, yrke och ställning. 

Illeris (2013) beskriver i sin bok om en bild som bestå av en blomma. Illeris (2013) kallar 

blomman för kompetensblomman. Kompetensblomman beksriver Illeris (2013) att den 
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bestå av tre delar. Delarna är stjälken, innersta – och ytterstkransen. Stjälken utgör 

kapciteter, dispositioner och potentialer (Illeris, 2013). Illeris (2013) förklarar att 

kapaciteter är det individen kan och kan göra medan dispositioner utgör arvet. Arvet är 

det som individen har med sig genetiskt och som individen har möjligheter att utvecklas. 

Vidare menar Illeris (2013) att potentialer utgör miljöbetingelser som individen 

kontinuerlig utvecklas hela tiden genom anpassning till omgivningen. Illeris (2013) 

förklarar att det innersta kransen utgör den vanliga kompetensförståelsen som bestå av 

till exempel attityder, bedömningar och beslut, socialitet och samarbetsförmåga, 

kunskaper och färdigheter, medan den yttersta kransen utgör den utvidgade kompetens-

förståelsen som bestå av till exempel intution, empati, kreativitet, flexibilitet och 

kombinationsförmåga (Illeris, 2013). Vidare förklarar Illeris (2013) att kompetens före-

kommer på alla nivåer i alla möjliga sammanhang eller kontexter och att varje individ har 

specifika kompetenser inom några områden som individen är delaktig i och som individen 

lär sig att ta itu med. Illeris (2013) nämner att kompetens har att göra med det indivdien 

lär sig och utvecklas och bli bättre men det är alltid utifrån individens nivå och position 

som individen befinner sig på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

Figur 1. Kompetensblomman (Illeris 2013). 
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1.1.3 Kompetensförsörjning 

Kompetensförsörjning som helhet handla om hur olika aktiviteter har som mål att till-

godose organisationen med rätt kompetens (Nillson, Wallo, Rönnqvist & Davidson, 

2011). Författarna (Nillson, Wallo, Rönnqvist & Davidson, 2011) nämner också i boken 

en modell där kompetensförsörjning är uppbyggd av tre övergripande faser.  

Första fasen handla om att attrahera och rekrytera medarbetare. Attrahera innebär i detta 

fall att företaget bygger upp sitt arbetsgivarmärke för att därmed skapa ett gott rykte om 

sig själva samt även för att väcka ett intresse för den planerade målgruppen att söka jobb 

där. Rekrytera handlar om att organisationen i första hand ser till att antalet sökande till 

den aktuella tjänsten är tillräcklig samt att de individer som söker har rätt kompetens för 

tjänsten. Den andra fasen berör behållning och utveckling. Amstrong (2006) belyser att 

behålla personal innebär att organisationen tillgodoser bland annat med introduktions-

program till de nyanställda för att de nyanställda snabbt ska kunna börja prestera och att 

de ska känna sig välkommen och därmed vilja ska stanna kvar i organisationen. Ut-

veckling utgör dels att individen utvecklar sina förmågor och färdigheter som därmed 

stärker anställningsbarheten och dels för att matcha företagets och individens behov med 

tillgängliga resurser (Mankin, 2009; Nadler & Nadler, 1990). Sista fasen handlar om 

omställning och avveckling. Med omställning menar Tengblad (2002) att det handlar om 

strategier och metoder som företaget kan ta fram när det uppstå risk för uppsägningar. 

Meningen med dessa strategier och metoder är till för att stödja individernas interna eller 

externa rörlighet. När det gäller avveckling förklarar Hewitt (2008) att det är väsentlig 

för organisationer att i förväg se till att värdefull kunskap och kompetens bevaras och inte 

går förlorade om individen skulle lämna företaget. Armstrong (2009) belyser även att 

kompetensförsörjning utgår från bilden av att de anställda är företagets viktigaste 

strategiska resurs samt att kompetensförsörjning oftast relaterar till att matcha resurser 

med verksamheten. Attila (2005) nämner att kompetens-försörjning alltid utgör en på-

gående naturlig del av verksamheten. Kompetensförsörjning förekommer i alla miljöer 

som till exempel i ett nystartat företag, på enskilda arbetsenheter samt inom multi-

nationella koncerner. Vidare förklara författaren:  

en av det viktigaste förutsättningarna för en effektiv kompetensförsörjning 

är en gemensam syn hos ledning och medarbetare på kompetenskrav, 

befintlig kompetens, aktuella behov och prioriteringar (Attila s.43, 2005) 

Detta kan uppnås enligt Attila (2005) genom kompetens planering. Vidare förklara Attila 

(2005) att effektivitet i kompetensförsörjningen är mycket viktig för företagets utveckling 

och resultat. För företagen som har behov av stora förändringar är kompetens-

försörjningen helt av görande om en förändring ska ske inom avsedd tid och med avsedd 

effekt.             
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Figur 2. Kompetensförsörjningsprocessens tre faser (jfr Beer .fl., 1984, samt Pinnonton 

& Edwards, 2005). 

  

1.2 Syfte och frågor 

Syftet med studien är att analysera vilka strategier sex olika organisationer har för att 

behålla medarbetare. 

Vad tycker personalansvarigchef är viktigt för att behålla sin personal? 

1.3 Tidigare forskning 

Shannon (2015) poängtera i tidigare forskning att strategier för att behålla personalen är 

genom chefernas regelbundna support och uppmuntran till medarbetarna samt att chef-

erna uppmuntrar medarbetarna att anpassa sig till organisationskulturen på företaget. 

Benson och Brown (2007) belyser att det finns skillnader att behålla hög - respektive 

lågutbildade personal. För högutbildade medarbetare med lång arbetslivserfarenhet ska 

känna sig engagerad att stanna kvar i företaget krävs det från ledarna att ge dessa 

medarbetarna mer frihet till att bestämma och kunna utföra sitt arbete obehindrat. De 

lågutbildade medarbetarna med kort arbetslivserfarenhet krävs det från organisationen att 

hålla en låg personalomsättning och dessutom att man ger goda anställningsförmåner till 

dessa lågutbildade medarbetare (Benson & Brown 2007). Vidare nämner Prachi och Sajid 

(2017) i tidigare forskning att det finns skillnader inom privata- och offentliga sektorn 

vad gäller medarbetarens beteende och attityder för att stanna kvar i ett företaget. För-

fattarna (Prachi & Sajid 2017) menar att skillnaderna är att de anställda som jobbar inom 

offentliga sektorn har tendens att vilja stanna kvar i organisationen. Prachi och Sajid 

(2017) förklarar att de anställda som jobbar inom offentlig sektorn visar oftast större 

lojalitet mot organisationen för att de anställda får i gengäld ett tryggare anställnings-

förhållande och bättre förmåner från organisationen än om de anställda skulle har arbetat 

inom privata sektorn (Prachi och Sajid 2017).  

Vidare menar Firth et al. (2004) i tidigare forskning att stress som relaterar till arbets-

uppgiften och organisationens brist för engagemang till medarbetarna bidrar till att 

medarbetarna inte vill stanna kvar på företaget. Magner et al. (1996) belyser att det finns 

större chans för medarbetarna att stanna kvar på företaget om medarbetarna är involverad 

i beslutsfattande som relaterar till deras arbetsuppgifter. I tidigare forskning nämner Birt 
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et al., (2004) att faktorer som gynnar medarbetarna att stanna kvar i organisationen är till 

exempel meningsfulla arbetsuppgifter, möjlighet att göra karriär, förhållningsätt som 

baseras på delaktighet och ansvar i själva arbetsprocessen. Författarna Birt et al., (2004) 

poängtera också att förutsättningarna för att få medarbetarna att stanna kvar på företaget 

är att kommunikationen är tydlig och öppen, vilket genomsyra hela hierarkin inom 

organisationen samt även nya möjligheter och utmaningar som relaterar till arbets-

uppgiften. Aiken et al., (2011) belyser även att medarbetarna som får stöd från ledaren 

och att medarbetarna får vara en del av beslutsfattande gör att de har viljan att stanna kvar 

på företaget. Vidare nämner författarna Ernst och Young (2015) att äldre generationerna 

har svårare att anpassa sig till flexibla arbetsmiljöer om man jämför de yngre 

generationer. För att äldre generationer föredrar en traditionell arbetsplatsmiljö där 

lojalitet (D'Amato & Herzfeldt, 2008), laganda, (Sirias, Karp, & Brotherton, 2007) samt 

att vara närvarande i sitt jobb utgör grunden för dessa äldre generationer att ha viljan att 

kvar på företaget (Bierla, Huver, & Richard, 2013). Författarna Döckel, (2003), Joao 

Coetzee, (2012) och Lesabe & Nkosi, (2007) nämner att förutsättningarna för att 

medarbetaren att vilja stanna kvar i företaget är att organisationer som bidrar till balans 

mellan arbetsliv och fritidsliv och även att upprätthålla individuella handlingsplaner för 

kompetensutveckling samt att identifiera varje medarbetares förutsättningar för att uppnå 

ett gott resultat för utfört arbete. I tidigare forskning poängterar författarna Barber et al., 

(1992) och Cole and Flint, (2004) att företagen gynnas av om man använder ett flexibelt 

och personligt förmånssystem där medarbetaren får vara med och bestämmer om för-

månerna än om man använder det traditionella förmånssystemet som är förbestämd av 

företaget. På så sätt blir dessa företag dels mer attraktiv och dels för att får medarbetarna 

att stanna kvar på företaget. Medarbetarna känner sig mer tillfredställd av dessa förmåner 

som de själva får bestämma över (Barber et al., 1992; Cole and Flint, 2004) samt att 

medarbetarna upplever att företaget bryr sig om sin personal (Dinc, 2015). Vidare 

förklarar författarna Luthans et al., (2008) att medarbetaren som snabbt får stöd på 

arbetsplatsen från sina arbetskollegor, chefer samt mellan avdelningarna leder till att 

medarbetaren blir engagerad och därmed trivs på sin arbetsplats. Ghosh och Sahney 

(2011) nämner att stöd från organisationen och organisationens infrastruktur samt 

personlig karriärsutveckling gynnar medarbetaren att stanna kvar på företaget. Men ockå 

stöd från ledningen och erfarna arbetskolleger, mellan avdelningar samt organisationens 

stöd vad gäller medarbetarens arbets - och fritidsliv (Ghost och Sahney 2011). Hart och 

Stone (2009) poängterar att organisationer med engagerade medarbetare bidrar till att 

medarbetaren är lyckligare och motiverade samt att medarbetaren upplever mindre stress 

och nedstämdhet. I tidigare forskning nämner författarna Abrams et al., (2008), 

Christiaensen et al., (2009), Kyndt et al., (2009) och Van Hamme, (2009) att möjligheter 

till lärande, ett gott arbetsklimat på arbetsplatsen samt att ledarna uppmuntrar det som 

medarbetaren är bra på och även låter medarbetaren ta eget initiativ i det dagliga arbetet, 

vilket gör att medarbetaren trivs på sin arbetsplats (Tjepkema and Verheijen, 2005). Dessa 

faktorer gör att medarbetaren vill stanna kvar på företaget. Författarna Hellman, (1997), 

Ito et al., (2001) belyser att yngre individer har en tendens att byta jobb oftare än äldre 

individer. 

2. METOD 

I detta avsnitt redogör jag först om metodologiska utgångspunkter och tillvägagångsätt 

Därefter redovisas planering och genomförande. 
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2.1 Metodologiska utgångspunkter 

2.1.1 Hermeneutik 

David och Sutton (2017) nämner att inom samhällsvetenskapliga metoder används 

symboliska interaktionismens, hermeneutikens samt etnometodologins teoretiska och 

metodologiska principer. 

Westlund (2009) menar hermeneutiken har sin grund i förståelsen, tolkning och för-

medling av människors upplevelser och handlingar som ske i olika situationer vilket som 

stämmer in med syfte för denna studie är att ta reda på hur beskriver personalansvarig 

chef genomförande av strategin. 

2.1.2 Induktiv metodansats 

Patel och Davidsson (2016) förklarar att inom metodansatsen finns det tre tillvägagång-

sätt som man kan använda för att relatera till teori och empiri. Dessa tre tillvägagångsätten 

är deduktion, induktion och abduktion. Deduktiv forskningsansats menar David och 

Sutton (2017) att man i grunden testa en hypotes och att det krävs en hög grad av före-

gripande struktur i datainsamlingsprocessen. Man kan till exempel testa en hypotes 

genom att jämföra olika variabler. Dessa variabler kräver någon form av metod för 

mätning av variationen och bestå av räkning och siffror. När det gäller induktiv 

forskningsansats förklarar David och Sutton (2017) att tillvägagångsättet är att utforska 

ett område. Induktiva forskningsmetoder är undersökande som betyder att man efter in-

samlande av data försöker bygga upp förklaringar som härleds från data. Det krävs inget 

i förväg att man gör upp mått och räknemetoder. För aduktiv forskningsansats är tillväga-

gångsättet en kombination av induktion och deduktion (Patel & Davidsson, 2017). 

Tillvägagångsättet för abduktiv forskningsansats är att man i först utgår från ett induktivt 

förhållningssätt och som sedan övergår till deduktivt förhållningssätt och som slutligen 

gör att teorin eller hypotesen kan utvecklas och utvidgas för att bli mer generell. David 

och Sutton (2017) påtalar också att kvantitativ forskning förknippas med deduktiv ansats 

medan kvalitativ forskning förknippas med induktiv ansats. 

Induktiv metodansats tillämpas i denna studie genom att tillvägagångsättet är att samla in 

och analysera företagens policy och utifrån det bygga upp en teori som härleds från 

policyn. 

 

2.1.3 Kvalitativ forskningsmetod 

David och Sutton 2017 belyser att inom kvalitativ forskning fokuserar man på ord snarare 

än kvantifiering av insamling och analys av data. Genom att använda den kvalitativa 

metoden får man en bättre förståelse på det specifika fenomenet som studeras samt en 

djupare bild av verkligheten vilket stämmer överens med syftet för denna studie. Eftersom 

syfte med studien är att få en djupare förståelse på vilka strategier sex olika organisationer 

har för att behålla medarbetare. I denna studie är det inte lämplig att använda kvantitativ 

metod för att den kvantitativa metoden går ut på att mäta data som omfatta numerisk form, 

som till exempel bestå av tabeller, procenttal (David & Sutton 2017) samt att resultatet 

baseras på generalisering.   
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2.2 Planering och genomförande 

I följande avsnitt beskriver hur jag har gått tillväga för att få fram relevant forsknings-

litteratur, val av informanter, vilket instrument som har använts, insamling av material 

samt vilka etiska avgörade som gjorts. 

2.2.1 Litteratur – och artikelsökning 

Genomsökning av litteraturböcker påbörjades i första hand för att ta reda på vad begreppet 

kompetensförsörjning innebar och vilken betydelse har kompetensförsörjning i det 

dagliga arbetet. Det var svårt att hitta ett engelskt begrepp som motsvarar kompetens-

försörjning. I stället identifierades andra begrepp och sökord i syfte för att finna svar på 

frågeställningen. Sökningen gjordes på Linnéuniversitets bibliotek. Sökningen gjordes 

genom databaserna ”psychinfo”, ”libris”, ”swepub” och ”social science collection”. De 

begrepp och sökorden som användes var talent management, employee branding, 

employee rentention, strategy, organization, organization climate, working conditions, 

qaulity of worklife, benefits, private sector och public sector samt kombinationer mellan 

dessa termer. Sammanlagt identifierades ett tjugotal vetenskapliga artiklar genom att läsa 

artiklarnas abstract och nyckelord. Till slut valdes tio relevanta vetenskapliga artiklar ut 

som berör studien. 

För att få aktuellt underlag avgränsade de vetenskapliga artiklarna inom tidsintervallet 

med start från år 2008 och framåt. Dessutom för att få reliabilitet på de vetenskapliga 

artiklarna var ”peer review ” i kryssat. Målet var i första hand att hitta de vetenskapliga 

artiklarna som berör norden och europa och därefter övriga världen. Det var svårt att hitta 

vetenskapliga artiklar inom norden som handlade om kompetensförsörjning inom av-

gränsningen strategier för att behålla medarbetare. 

2.2.2 Urval 

I varje företag brukar det oftast finnas någon eller några personer som har det yttersta 

ansvaret för kompetensförsörjning. I etablerade medelstora och stora företag brukar HR 

chefen har det övergripande ansvaret för kompetensförsörjning. Beroende på 

organisationstrukturen- och kulturen, branschtillhörigheten samt om det är inom privata 

och offentliga sektorn, kan det finnas andra personer som har dets strategiska ansvaret för 

kompetensförsörjningen. 

Syftet med studien är att analysera vilka strategier sex olika organisationer har för att 

behålla medarbetare. Genom litteraturstudier har urvalskriterier för informanter avgränsat 

till personalansvarig chef. Det är personalchefen som har det yttersta ansvaret för att 

organisationen kan behålla sin personal. Urvalet i detta fall baseras på selektivt urval. 

Selektivt urval baseras på de informanter som har relevant kunskap och kompetens inom 

de fenomen som studeras (David & Sutton, 2017). De informanter som jag tänkte 

intervjua hade jag ingen direkt personlig eller yrkesmässig relation till dem. Med tanke 

på tid och resurser samt tillgänglighet från informanter fick jag till slut ihop sex intervju-

personer. Först kontaktades dessa sex intervjupersoner för att få ett godkännande om de 

vill medverka i studien. Därefter skickades missivbrevet ut till samtliga intervjupersoner 

(bilaga 1). Alla dessa sex intervjupersoner har en chefsbefattning med personalansvar. 

Nedanför finns en tabell för förtydligande av urvalet. 
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Deltagande Typ av bransch Position i 

organisation 

Antal 

medarbetare 

  

Informant 1 Verkstadsindustri Operation manager Ca   60 

Informant 2 Offentlig sektor HR- Chef Ca   2800 

Informant 3 Detaljhandel Butikschef Ca   24 

Informant 4 El Koncernledningen Ca   400 

Informant 5 Detaljhandel Butikschef Ca   60 

Informant 6 Tillverkningsindustri HR - Ansvarig Ca   130 
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2.2.3 Instrument 

Eftersom jag saknar erfarenhet av personalansvar behövde jag en bred förståelse innan 

jag formulerade mina frågor. Det visade sig att offentlig sektor hade en omfattande 

personalpolicy. Däremot hade många av företagen inte någon sådan personalpolicy. Jag 

formulerade en intervjuguide (bilaga 2) som utgjort grunden för intervjun av de sex 

organisationer. Intervjuguiden är strukturerad. Jag gjorde en strukturerad intervjuguide 

för insamling av data. Genom en strukturerad intervjuguide får man ett precisare svar som 

utgår från företagets policy (David & Sutton, 2017). Vissa delar av de intervjuer som jag 

genomfördes har trots att intervjuguiden är strukturerad varit mer av semistrukturerad 

kararktär. Semistrukturerad innebär att man låter informanterna mer fritt beskriver sina 

uppfattningar och arbetslivserfarenheter som handla om företagets strategier för att 

behålla medarbetaren. På detta sätt kan man ställa följdfrågor till informanten om svaret 

man får från informanten inte är tydlig. Meningen med följdfrågor är att svaren bli mer 

djupgående än det som har sagts från början av respondenten under intervjutillfället 

(David & Sutton, 2017). Den inledande delen av intevjun består av öppna frågor. Detta 

gjordes för att skapa förtroende till respondenten (David & Sutton, 2017). 

2.2.4 Insamling 

Det är inte bara utformningen av intervjufrågorna som är väsentligt även intervjumiljön 

har stor påverkan för insamlingen av datan från informanten. David och Sutton (2017) 

förklarar att en del intervjuer gynnas om det görs i naturliga och välbekanta miljöer medan 

vissa intervjuer där teman kan utgöra känsliga frågor bör man anordna speciella miljöer 

för detta ändamål. Vidare nämner David och Sutton (2017) att tid är också en väsentlig 

aspekt att ta hänsyn till vid intervjun. Det är viktig att man håller utsatt tid vid 

intervjutillfället annars finns det risk för att informanten blir stressad på grund av till 

exempel att hen har en tid att passa vad gäller möten som är inbokade för dagen, 

sportaktiviteter eller hämtning av barnen på förskolan. I denna studien hölls intervjuerna 

på samtliga informanternas arbetskontor. Samtliga intervjuntillfällen var femtio minuter 

lång. För att kunna ta till sig all information från informanterna under intervjutillfällena 

användes inspelning för denna studie. Inspelningen har den fördelen att man i efterhand 

kan lyssna på det inspelade materialet igen för att inte missa något ord som har sagts 

under intervjun med informanten och dessutom får man en helhetsbild av själva intervjun 

(David & Sutton, 2017). Nackdelen som kan uppstå om man använder inspelning är att 

rösterna är otydliga eller att man hör mycket ljud i bakgrunden (David & Sutton, 2017). 

2.2.5 Etiska överväganden 

Forskning som bedrivs är både viktigt för samhället och individen. Samhället och 

individen har rätt att bedriva forskning som berör väsentliga frågor och ha hög kvalitet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Det finns två grundregler när det gäller forskning. Dessa två 

grundprinciper är forskningskravet och individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Forskningskravet handlar om att tillgängliga kunskaper ska utvecklas och fördjupas samt 

även metoder ska förbättras. Individkravet finns till för att skydda individen mot otill-

börlig insyn samt även för att individen inte ska utsättas för psykisk- och fysisk skada, 

förödmjukelse och kränkning. 

Utöver dessa två grundregler som nämns har även Vetenskapsrådet (2002) delat in i fyra 

forskningsetiska principer: 
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Informationskravet innebär att forskaren ska ge information till berörda informanter som 

ska vara med i den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Forskaren ska även ge upplysning 

till berörda informanter om att studien är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin 

medverkan när som helst. Innan intervjuerna påbörjades har informanterna blivit 

informerad om deras uppgift med studien samt deras rättigheter vid deltagande i studien. 

Därefter har missivbrevet skickats ut till samtliga informanter. I missivbrevet blev 

informanten informerad om syfte med studien och att det är frivilligt för hen att medverka 

i undersökningen samt att informanten har rätt att avbryta sin medverkan när som helst. 

Vid intervjutillfället upprepades informationen till informanten angående syfte med 

informantens medverkan i studien samt informantens rättigheter (Vetenskapsrådet, 

2002). 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt att bestämma om hen vill vara med i 

undersökningen. I visst fall måste förälder eller vårdnadshavaren godkänna under-

sökningen om den berörda personen är under 15 år samt att undersökningen utgör etisk 

känslig karaktär. Deltagarna har även rätt att bestämma hur länge och på vilka villkor de 

skall delta samt att deltagarna har rätt att avbryta sin medverkan utan att få negativa 

konsekvenser med sig. Dessutom får deltagarna inte utsättas för påverkan eller på-

tryckning om deltagarna inte vill vara med mer eller inte vill deltaga mer i undersökning-

en. Beroendeförhållanden ska heller inte förekomma mellan forskaren och deltagarna 

eller uppgiftslämnaren. Enligt samvetskravet har hänsyn har tagits till samtliga intervju-

deltagarna att innan och efter intervjun har de blivit informerad om att deras medverkan 

är frivillig och att intevjudeltagarna behöver inte svara på alla intervjufrågor eller att de 

kan när som helst avbryta intervjun. Samtliga intervjudeltagarna har även i för väg fått 

information om att intervjun kommer att spelas in med ljudupp-tagning (Vetenskapsrådet, 

2002). 

Konfidentialitetskravet handlar om att berörda deltagarna som är med i undersökningen 

skall ges största möjliga konfidentialitet och även deltagarnas personuppgifter ska 

förvaras på ett säkert förvar. Ingen obehörig kan ta de del av dem, speciellt uppgifter som 

uppfattas vara etisk känsliga. Med detta menas i praktiken att det är omöjlig för utom-

stående att komma åt uppgiften. Konfidentialitetkravet innebär i denna studien att 

undersökningsdeltagarna har blivit informerad om att varken deras identitet och 

organisationen de jobbar i kommer att redovisas i studien. Dessutom har informanterna 

fått information om att ljudfilerna som spelades in kommer att vara i säkert förvar. Ingen 

obehörig kan komma åt ljudfilerna. Ljudfilerna kommer att raderas med detsamma när 

studien är klart och har blivit publicerad. Undersökningsdeltagarna kommer att framstå 

som anonyma när studien ska redovisas inför lärare och studerande studenter 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

Nyttjandekravet innebär insamling av uppgifter från berörda informanter som är med i 

undersökningen får bara användas för forskningsändamål. Dessa uppgifter får heller inte 

användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra ändamål som inte baseras på 

vetenskapliga studier. Dessutom när det gäller personuppgifter som har samlats in för 

forskningsändamål får de inte användas för vid beslut eller andra åtgärder som direkt 

påverkar deltagaren utan efter särskilt godkännande av deltagaren. Det gäller till exempel 

vård, tvångsintagning med mera. Det insamlade informationen om undersöknings-

deltagarna kommer bara att användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 

Utöver dessa grundregler och principer finns rekommendationer som nämns av 

Vetenskapsrådet (2002) som förhållningssätt i forskningsprocessen. Den första 
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rekommendationen är att forskaren bör ge deltagaren och uppgiftslämnaren samt andra 

berörda möjligheter att ta del av till exempel etisk känsliga avsnitt och kontroversiella 

tolkningar i forskningsrapporten innan den publicera. Den andra rekommendationen 

innebär att forskaren vid passande tillfälle frågar deltagaren, uppgiftslämnaren och andra 

berörda personer om de är intresserade av att få veta var forskningsresultaten kommer att 

publiceras samt kunna ta del av rapporten eller sammanfattningen av undersökningen. 

2.2.6 Analys 

Det finns många tillvägagångsätt när man gör en kvalitativ analys beroende av ändamålet 

på undersökningen. Syfte med denna studie är att göra en innehållsanalys av det inspelade 

materialet. Innehållsanalys i detta fall innebär att identifiera och grupperar meningsfull 

information från de sex olika organiationernas styrdokument. Efter varje avslutad 

intervjun med respektive informant är det viktigt att inte drar ut på tiden vad gäller trans-

skribering av det inspelade materialet, annars är det lätt hänt att man tappa fokus på 

helhetsbilden vad gäller transkriberingen av det inspelade materialet. När transkribering-

en är gjord kommer det inspelade materialet att spelas upp igen. I samband med tolkning 

av textmaterialet ske identifiering av teman samt vad som är betydelsefull i textmaterialet. 

Därefter identifieras likvärdiga teman som utgör av ord, uttryck samt innebörder (David 

& Sutton, 2017). Därefter skapas ett överordnat tema över dessa likvärdiga teman. 

Slutligen grupperas likvärdiga citat till respektive teman. 

 

3. RESULTAT 

3.1 Delaktighet 

I intervjuerna framgår att delaktighet främst handlar om att vara involverad i arbetsupp-

gifterna och att ta ansvar för sina arbetsuppgifter samt att man trivs på arbetsplatsen. 

3.1.1 Inolverad 

En av informanterna lyfter vikten av kommunikation och att den är transparant. 

Det handlar mycket om kommunikation och dels är vi väldig transparanta 

i vi har vissa mål som vi följer, och det kommunicerar vi ut hela tiden med 

leveransprecision, produktivitet, effektivitet. (Informant 1). 

En annan menar att delaktighet handlar om att vara närvarande i verksamheten. 

Hur jag gör i det dagliga arbete är att jag finns närvarande här, jag försöker sitta där jag 

sitter nu då i stolen, sitta så lite så möjligt och vara så mycket så möjligt ute i driften för 

att höra hur det går (informant 3). 

3.1.2 Ansvar för arbetsuppgifer 

En informant inom detaljhandeln nämner att hen ger de anställda frihet under ansvar i det 

dagliga arbetet. 

/…/ dom får själva skriva ner sina rutiner, låter vi personalen var med 

och arbetar fram det och sen så har vi uppföljningar, hur går det, även 

positiv och negativ feedback få man vara med och bestämma på det, så 
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åter igen, frihet under ansvar som gör att det blir roliga att jobba, man 

blir mer motiverad (Informant 5). 

3.1.3 Trivsel på arbetsplatsen 

En av informanterna säger att det ska vara roligt att jobba. 

Att man har tillit till varandra, man ska ha roligt, det ska alltid vara roligt 

att jobba, ibland är det tufft, man ska har roligt att jobba då blir det väldig 

bra (Informant 4). 

En informant från detaljhandeln nämner att hen försöker att få alla att trivas och ha roligt 

på arbetsplatsen. 

Mycket är alltså att försöka, försöka få alla att egentligen bara vara 

glada, dom ska tycka, dom kommer hit för att det är roligt (Informant 2). 

 

3.2 Kommunikation och information 

Ett annat tema är kommunikation och information. Av intervjuerna framgår att temat 

handlar om regelbundna möten och informella och formella avstämningar 

3.2.1 Regelbundna möten 

Informanten i detaljhandeln lyfter fram vikten av regelbundna möten. De har möten varje 

dag klockan tio. 

Vi kommer tillbaka till det där att vi har 10-mötet /…/ vi går igenom lite 

hur det går, sen har vi alltså är X eller då X [som] älskar excel, så vi får 

excel filer alltså. (Informant 3.)  

3.2.2 Informella och formella avstämningar 

En av informanterna menar att formella avstämningar sker när organisationen kontinuer-

lig ge information till de anställda om hur verksamheten ligger till. 

Vi jobba rätt mycket med att vi dela information, alltså vi ser till att folk 

vet, så mycket så möjligt om bolaget. (Informant 4.) 

En annan från tillverkningsindustrin nämner att organisationen ger även ut informell 

information till personalen via intranät om vad som händer i nuläget för företaget. 

sen så har vi också kommunikation via intranätet, vi försöker lägga ut så 

mycket nyheter så möjligt den vägen. (Informant 6.) 

3.3 Personliga utvecklingsmöjligheter 

En del av intervjuerna som berör personliga utvecklingsmöjligheter visa det sig att det 

handla om interna utbildningar och medarbetarsamtal. 

3.3.1 Interna utbildningar 

En informant från verkstadsindustrin nämner att företaget regelbundet intern utbilda både 

befintliga och nya medarbetare. 
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Intern så har vi våra konstruktörer som jobbar med ritningsläsnings-

utbildningar. /…/inne på det här med ritningsläsning form och läge 3 

dagars kurs på X som vi har skickat några där tycker vi att vi är rätt så 

uppdaterade (Informant 1). 

En annan informant nämner att företagen erbjuder mycket interna utbildningar som 

fungerar som ett slags verktygslåda för att utveckla sina anställda. 

/…/ sen jobbar vi ganska starkt med någonting som heter X det är vår 

liksom interna utbildningsprogram global som vi jobbar med och det är 

koncernledningen som styr det och man kan säga det är en form av 

verktygslåda för att utveckla medarbetarna på X. Och då har vi 

utbildningar om ledarskap, försäljning, inköp samt teknik (informant 6). 

3.3.2 Medarbetarsamtal 

En av informanterna säger att företaget har varje år medarbetarsamtal med samtliga 

anställda. I medarbetarsamtalen får medarbetaren berätta vad hen vill göra och vilka mål 

medarbetaren har i framtiden. 

men också det är medarbetarsamtalen som jag har, där man pratar om 

vad vill du utvecklas, vad vill du göra, det är ju en del i det här (Informant 

2). 

En annan informant inom detaljhandeln säger att i medarbetarsamtalet vill hen ta reda på 

hur medarbetaren mår och trivs på sin arbetsplats. 

Det är jätteviktig med medarbetarsamtal. /…/ hur individen själv mår i 

företaget. Hur mår den med sina medarbetare, sin närmsta chef och lite 

sådär. Där är det viktig att personalen är sanningsenliga, säger vad dom 

tycker (Informant 5). 

En informant från detaljhandeln nämner att medarbetarsamtalet är en viktig del för med-

arbetarens personliga utveckling i det dagliga arbetet. 

Det är jätteviktig med medarbetarsamtal och stöd både när det går bra 

och dålig. Nu vi går in i januarimånad då är det sex man som får nya 

tjänster. /…/ vi följer upp dom dagligen, liksom utvärderar varje dag/…/. 

På det viset blir personalen sedda och hörda och då får dom större 

självförtroende och dom vågar att ta mer egna initiativ, och där är ju 

medarbetarsamtalet jätteviktig del där man följer upp ett helt år 

(Informant 5). 

3.4 Förmåner för de anställda 

Ett annat tema är förmåner för de anställda. Av intervjuerna framgår att temat handlar 

om flex - och arbetstid, hälsofrämjande aktiviteter och åtgärder samt att fira framgångar. 

3.4.1 Flexibel arbetstid 

En av informanterna nämner att organisationen erbjuder generösa arbetstider för sina 

anställda. 



 

15 

Vi har rätt bra förmåner, för det första har vi väldig generösa arbetstider, 

flex, man kan flexa både plus och minus, som gynnar till exempel 

barnfamiljer och pendlarna, det är en del som är väldig omtyckt som jag 

vet, som dom är måna om att behålla dessa (Informant 1). 

En annan inom offentliga sektorn säger att organisationen erbjuder extra semesterdagar 

det år medarbetaren fyller fyrtio år. 

Det finns ju förmåner som man har som anställd, jag tror inte att man vet 

om alla förmåner som man har, att man får 31 semesterdagar när man 

fyller 40 till exempel, det har man inte i alla verksamheter (Informant 2). 

En informant från elbranschen nämner att företaget har säsongsarbetstid vilket betyder att 

man är mer ledig under sommarperioden men att man jobbar lite mer under vinter-

perioden. 

vi har säsongsanpassad arbetstid i vissa fall, och det kan man ses som en 

förmån eller som en nackdel egentligen beroende på hur säsongen är, men 

i vårt fall så är det gynnsamt, att man är lite mer ledig på sommaren, den 

varma perioden på året, och jobba lite mer på vintern då (Informant 4). 

3.4.2 Hälsofrämjande aktiviteter och åtgärder 

En informant från verkstadsindustrin nämner att företaget erbjuder massage till de 

anställda. Informanten säger att det gynnar särskild de medarbetarna som jobbar inom 

produktionen, för att det förekommer vissa moment som innebär tunga lyft i det dagliga 

arbetet. 

Varannan månad har vi en sjukgymnast som kommer, och kommunicerar 

och pratar med personalen om man har några krämper eller problem 

(Informant 1). 

En av informanterna berättar att företaget erbjuder också massage för att vissa arbets-

platser inom produktionsavdelningen är väldigt statiska. 

 Sen har vi massage, vi har en person som kommer in och erbjuder 

massage, vi har det i gång per månad. /…/ och det är också för att vi har 

en situation där vi våra arbetsplatser i vår produktion är väldig statiska, 

därför bli det en lite förebyggande grej av det hela då (Informant 4). 

En annan menar att hälsofrämjande handlar att man helt enkel bryr sig om varandra och 

har roligt tillsammans. Hälsofrämjande kan ske både på - och utanför sin arbetstid. 

vi tänker på oss här så handla hälsofrämjande att bryr sig om varandra, 

att ha roligt tillsammans, och det kan var liksom det dagliga, det kan vara 

att man hitta på något kul tillsammans, gå ut och äter efter jobbet eller så 

att det kan var olika saker (Informant 2). 

En informant från tillverkningsindustrin nämner att företaget erbjuder friskvårdsbidrag 

till personalen. 

Vi har vårt friskvårdsbidrag och vi får, vi ger 2000 kr per år till dom 

anställda. /…/ så har vi faktiskt nu gått in och har blivit sponsorer för X 

tennisklubb vilket innebär att man ska kunna spela tennis och squash och 

hela en biten. (informant 6). 
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3.4.3. Att fira framgångar 

En av informanterna säger att företaget regelbunden fira sina framgångar. 

Vi firar framgångar med tårta, lite luncher sådär, och det är uppskattat, 

väldig uppskattat (Informant 4). 

3.5 Lärande i arbetet 

I intervjuerna framgår att lärande i arbete handlar främst om att anlita konsulter, att 

medarbetarna lär och stödjer varandra deras arbetsuppgifter samt att medarbetarna 

utvecklas i sin egen erfarenhet. 

3.5.1 Konsulter 

I av informanterna menar att organisationen vid behov anlita externa konsulter. 

 Vi har en konsult som vi använder där vi jobba med gruppdynamiken i 

vår ledningsgrupp kan man säga och det har påverkat gruppen väldig 

mycket, tror jag utan att veta riktigt, det har påverkat en hel del när det 

gäller ska man säga förtroende frågor, öppenhet emellan varandra, att 

släppa revirtänk (Informant 4). 

 En annan nämner att företaget köper in mycket externa utbildningar till företaget. 

/…/ sen köper vi mycket utbildning extern, vi har en tre dagars 

mätmaskinutbildning nu (Informant 1). 

3.5.2 Lära och stödja av varandra i det dagliga arbetet 

En informant från tillverkningsindustrin nämner att arbetsledarna har som regel att vara 

tillgänglig för sina personal samt att organisationen har en portal via intranät för att stödja 

medarbetaren i sitt lärande i det dagliga arbetet. 

/…/ hela tiden försöker arbeta på plats att vi undviker att sitta hemma och 

på så sätt bli alla medarbetare, dom blir liksom lätt tillgängliga, behöver 

man stöd från någon så vet dom att vi finns här. 

/…/ sen har vi också en portal på vårt intranät som heter X och det kan 

man också säga att det är en form av plattform för styrning av våra 

interna processer, det vara till exempel söker jag någon form av 

information så ska jag i X kunna gå in och hitta detta då för att också får 

hjälp och stöd i mitt arbete (Informant 6). 

 

3.5.3 Utveckla sin egen erfarenhet 

En av informanterna belyser att de anställda får möjligheter till att söka tjänster intern via 

organisationen. Informanten nämner också att det finns stora möjligheter för de med-

arbetarna som har vilja, kunskap och erfarenhet att utvecklas inom företaget. 
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/…/vi rekryterar människor nästan alltid kan man säga, och det gör vi ju 

också internt då, det finns många exempel på där vi rekryterar människor 

internt och lyckas väldig bra med det, där man kanske går ifrån har varit 

kollektivanställd person i produktionsverksamhet till kanske bli en 

tjänsteman på något sätt, man för något slags av leda roll eller, någon 

expertroll som passa den här individen. (Informant 4). 

 

En informant från verkstadsindustrin säger att företaget låter medarbetarna på kollektiv-

sidan att söka tjänster som faller inom tjänstemannasidan. 

Sen har vi också så att när vi rekryterar folk så går vi alltid ut med den 

tjänsten intern först, nu söker vi snart en innesäljare exempelvis, det kan 

vi ge möjligheten till personalen, kollektiverna kan söka tjänsten 

(Informant 1). 

 

4. DISKUSSION 
I följande avsnitt diskuteras metodval och de resultat som framkommer i studien. 

4.1 Metoddiskussion 

Det har varit svårt att få tag på tillgängliga informanter för att intevjua dem eftersom några 

av informanterna kunde inte ställa upp under december månaden på grund av att de hade 

mycket att göra innan årsskiftet samt att några av informanterna har inte den kunskapen 

om personalpolicyn för företaget. Några av informanterna ville därför inte ställa upp för 

en intervju eftersom de inte tyckte att de kunde ta ansvar för en sådan intervju. Dessutom 

hade några av informanterna inte befogenheter att ställa upp för intervjun som handlade 

om personalpolicyn. I så fall hade jag fått åka till huvudkontoret för att någon informant 

där kunde ställa upp för en eventuellt intervjun som berör personalpolicyn för företaget. 

En av de sex intervjuerna hade jag svårt för att fokusera på samtalet med informanten. 

För att informantens jobbtelefon var påslagen under hela intevjutillfället. Dessutom 

ringde det ett antal gånger på informantens jobbtelefonen under intervjun samt att en 

medarbetare kom in under pågående intervjun för att diskutera med informanten. 

Det hade varit en fördel om man använder enkäter istället för att intervjua informanterna.  

Fördelen med utskick av enkäter är att man kan nå fler informanter. En annan fördel med 

utskick av enkäter är att det är mindre känslig för informanterna att besvara på enkät-

frågorna. Nackdelen med utskick av enkäter är att det kan vara många informanter som 

inte svarar på enkäten. Dessutom en annan nackdel med utskick av enkäterna är att jag 

inte kan ställa följdfrågor till informanterna om det råder oklarheter. Dessutom får man 

heller inte en lika djup och detaljrik uppfattning om informanternas svar om man  

använder sig av utskick av enkäter. 
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4.2 Resultatdiskussion 

I följande avsnitt diskuteras resultatet av studien i relation till tidigare forskning. 

4.2.1 Delaktighet 

Informanterna lyfte fram att delaktighet är viktig för medarbetaren att känna sig värdefull 

i organisationen. Det handlar främst om att involvera medarbetare, att se till att med-

arbetarna tar ansvar för sina arbetsuppgifter. Men också om att trivas på jobbet. Det lyfts 

också fram i tidigare forskning vad gäller medarbetarens delaktighet (Magner et al. 1996). 

Författarna Magner et al. (1996) menar att förutsättningen för att behålla arbetskraften är 

att involvera medarbetarna i beslutsprocessen. På samma sätt resonerar Aiken et al. 

(2011). 

4.2.2 Kommunikation och information 

Informanterna poängterade att kommunikation och information har betydelse för med-

arbetaren ska stanna kvar på företaget. Informanterna säger att det handlar om regel-

bunda möten och avstämningar i det dagliga arbetet. Det nämner även författarna Birt et 

al. (2004) att kommunikationen ska vara tydlig och utgör öppenhet inom organisationen 

för att medarbetaren ska stanna kvar på företaget. 

4.2.3 Personlig utvecklingsmöjligheter 

Informanterna menade att personlig utveckling är viktig för medarbetaren. Det handlar 

främst om internutbildning och medarbetarsamtal. I tidigare forskning  belyser författarna 

Ghosh and Sahney (2011) att karrärsutveckling är väsenligt för medarbetaren att stanna 

kvar på företaget. På samma sätt resonerar Birt et al. (2004). 

4.2.4 Förmåner för de anställda 

Här sa alla informanter att förmåner inte är viktig för att medarbetaren ska stanna kvar på 

företaget. Förmånerna i detta fall handlar främst om flex - och arbetstid, hälsofrämjande 

aktiviteter och åtgärder samt att fira framgångar. Men däremot i tidigare forskning belyser 

författarna Barber et al., (1992), Cole och Flint (2004) att de företag som använder 

flexibelt förmånsystem än det tradtionella förmånsystem som redan är förbestämd från 

företaget, kan gynna medarbetaren att stanna kvar på företaget. Vidare menar författarna 

Barber et al., (1992), Cole och Flint (2004) att medarbetaren känner sig mer tillfreds-

ställande om medarbetaren får vara med och bestämmer över förmånerna, för att 

medarbetaren upplever då att företaget bryr sig om sin personal (Dinc, 2015). 

4.2.5 Lärande i arbetet 

Informanterna nämnde att lärande i arbetet är viktig. Det handlar om att organisationen 

anliter både interna - och externa konsulter samt att medarbetarna får möjligheter till att 

lära och stödja varandra i sina arbetsuppgifter. Vidare menar informanterna att man 

utvecklas i sin egen erfarenhet. Det poängterade också författarna Abrams et al., (2008), 

Christiaensen et al., (2009), Kyndt et al., (2009), och Van Hamme (2009), att möjligheter 

till lärande på arbetsplatsen har betydelse för att få medarbetaren att stanna kvar på 

företaget. 
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4.3 Slutsatser och implikationer  

 Utifrån syftet har följande fråga formulerats. 

Vad tycker personalansvarigchef är viktigt för att behålla sin personal? 

Slutsatsen utifrån studien visar att cheferna värnar om sina medarbetare. De arbetar aktivt 

med att få medarbetarna att känna sig värdefulla i företaget. Cheferna lägger mycket tid 

på de områden som de anse får stor betydelse för att behålla sina medarbetare. De 

betydelsefulla områdena är delaktighet, kommunikation och information, utvecklings-

möjligheter samt lärande i arbetet. Med delaktighet menar cheferna att de låter med-

arbetaren ta eget initativ och ansvar för sina arbetsuppgifter istället för att de övervakar 

med jämna mellanrum och säger till vad medarbetaren ska göra efter varje arbetsmoment. 

Vidare nämner cheferna att delaktighet är att man bygger upp ett förtroende med 

varandra. De anser att det betyder oerhört mycket för medarbetaren att lita på sin chef. 

När det gäller kommunikation och information nämner cheferna att det är viktig att 

organisationen är transparent. Med transparent menar cheferna att de ger kontinuerlig ut 

information om vad som händer i verksamheten. Vidare säger cheferna att de strävar efter 

en så platt organisation så möjlig för att det underlättar att informationen snabbt ska nås 

ut till medarbetarna. På detta sätt gör att medarbetarna känner sig involverade i det som 

pågår i verksamheten. Med utvecklingsmöjligheter menar cheferna att det är oerhört 

viktig att medarbetarna får möjligheter till kompetensutveckling. Kompetensutveckling 

handlar främst om kunskap och praktisk kompetens. Dessutom är kompetensutveckling 

extra viktigt för de drivna medarbetarna som vill framåt. Annars finns det en risk för att 

de drivna medarbetarna söker vidare till andra företag som då kan ge dem bättre 

förutsättningar för att utvecklas inom organisationen. Med lärande i arbete menar 

cheferna att det är viktig att de är närvarande för sin personal vad gäller att lära och stödja 

i personalens arbete.  Lärande i arbete menar cheferna att organisationen med jämna 

mellan rum anliter både interna- och externa konsulter för att ge medarbetarna den 

spetskompetens som de behöver i deras arbete. 
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Bilaga I 

I 

  Missiv 
Hej!                                                        

Kompetensförsörjning har en betydande roll både för medarbetarnas personliga ut-

veckling och för företagets strategiska utveckling.  

Syfte i denna studien är att undersöka hur arbetsgivarna gör för att behålla sina med-

arbetare.  

Mitt namn är Jon Mach och jag studera inom utbildningen Personal och arbetsliv på 

Linnéuniversitet i Växjö. Denna studie är ett examensarbete på grundnivå och är en del 

av utbildningen. Undersökningen kommer att genomföras med intervjuer och personer 

med ansvar för kompetensförsörjning kommer att omfattas i denna studie. 

Intervjun kommer att ta cirka femtio minuter helst i en ostörd miljö för att intervjun 

kommer att spelas in och skrivas ut i text. Tid och plats bestämmer du själv när det passa. 

Den informationen som du lämna kommer att vara i säkert förvar. Ingen obehörig kan 

komma åt intervjumaterialet förutom intervjuaren och dessutom kommer ingen person att 

identifieras när resultatet ska redovisas muntlig för lärarna och andra studerande. När 

examensarbetet är klart och har blivit godkänt kommer det att publiceras på databasen 

Diva på Linnéuniversitet i Växjö. Det utskrivna textmaterialet kommer att förstöras när 

examensarbetet har blivit godkänt. 

Denna studie är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. Jag frågar 

härmed om du vill delta i denna studie. 

  

Med vänlig hälsning 

Jon Mach 

  

Jon Mach (student) jm222wb@lnu.se                                                                   

Mobil: 0704784461 

 

 

  





Bilaga II 

I 

  Intervjuguide 
 

  Inledande frågor 

1. Vilken bransch tillhör företaget? 

2. Vilken position har du i företaget? 

3.  Antalet anställda i företaget? 

                  

  Strategier för behållning av personal 

Fråga 1. 

Hur gör du för att skapa delaktighet i arbetet och ”lagkänsla” i det dagliga arbetet? Kan 

du ge exempel? Är delaktighet något som företaget använder för att behålla medarbetare? 

Kan du ge exempel på när ni lyckats att behålla personal för att ni arbetar med del-

aktighet? 

 

Fråga2. 

Vilken betydelse har utvecklingsmöjligheter har för att behålla medarbetarna? Hur arbetar 

organisationen med detta i praktiken. Kan du ge exempel? Hur följer ni upp med-

arbetarens utveckling? 

 

Fråga 3. 

Vilken betydelse har kommunikationen i det dagliga arbete som du ser för att behålla 

medarbetare? Kan du ge exempel? 

 

Fråga 4. 

Vilken betydelse har förmåner har för att behålla medarbetare? Vilka förmåner tycker du 

att ni har i företaget? 

 

Fråga 5. 

Är förmåner som företaget använder för att få medarbetare att vilja stanna kvar? Kan du 

ge exempel på några förmåner som företaget använder för att behålla medarbetarna? 

 

Fråga 6. 

Vilken betydelse har friskvård och andra hälsofrämjande aktiviteter som du ser på arbets-

platsen för att få medarbetarna att stanna kvar på företaget? Har ni några friskvårds-

insatser? 



 

 

Fråga 7. 

Hur arbetar företaget i praktiken när det gäller friskvård och andra hälsofrämjande 

aktiviteter på arbetsplatsen för att behålla medarbetare? 

 

Fråga 8. 

Vilken betydelse har motivation och engagemang som du se för att behålla medarbetare? 

Hur gör du för att motivera och engagera medarbetare i det dagliga arbetet?  Hur arbetar 

organisationen för att motivera och engagera medarbetarna? 

 

Fråga 9. 

Vilken betydelse har stöd för medarbetarens arbetsuppgifter och medarbetarsamtal som 

du ser för att behålla medarbetare? Hur genomför du detta i praktiken? 

 

Fråga 10. 

Vilken betydelse har mer frihet under ansvar för arbetsuppgifterna som du ser för att 

behålla medarbetare?  Hur skulle du beskriva frihet under ansvar? 

 

Fråga 11. 

Vilken betydelse har arbetsledarnas eller chefers närvaro som du ser för att behålla 

medarbetare? På vilket sätt arbetar ni med arbetsledarnas eller chefers närvaro? 

 

Fråga 12. 

Vad kännetecknar ett ”gott arbetsklimat”? Hur arbetar du för att bidra till ett ”gott 

arbetsklimat” inom organisationen? Hur arbetar organisationen för att bidra med ett ”gott 

arbetsklimat? 

 

Fråga 13. 

13. Vilken är den viktigaste faktor för att behålla medarbetare? 

 

  Kompetens 

Fråg 1. 

Vad innebär ”kompetens” för organisationen? 

 

Fråga 2. 

Vad är viktiga kompetenser inom företaget? Varför är just dessa kompetenser betydelse-

full?  I vilka sammanhang är dessa kompetenser viktiga för organisationen? 
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Fråga 3. 

 Hur arbetar ni för att behålla kompetensen? 

 

Fråga 4. 

Hur arbetar du och organisationen för att ta reda på vilka kompetenser som krävs i 

framtiden?  Hur ser kompetensstrategier ut?  Skiljer det mellan avdelningarna eller är det 

lika för hela organisationen? 

 

  Kompetensförsörjning 

Fråga 1. 

Vilken betydelse har kompetensförsörjning som du ser för att behålla medarbetarna? 

 

Fråga 2. 

Vilken betydelse har kompetensförsörjning för företaget? 

 

Fråga 3. 

Hur arbetar organisationen med kompetensförsörjning? Finns någon teori eller modell 

som ni arbetar för att behålla medarbetare? 

  

  Avslutande frågor 

Fråga 1. 

Vilka är det viktigaste faktorer som du anse för att behålla personalen? 

Fråga 2. 

Är det något mer som du vill tillägga? 

Fråga 3. 

Går det bra om jag mailar dig vid ytterligare frågor. 

  

  

 

 

 


