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Förord 

 
 

Följande studie är ett examensarbete inom företagsekonomi inom Managementfördjupningen 

på Civilekonomprogrammet vid Ekonomihögskolan på Linnéuniversitetet i Växjö. Denna 

studie genomfördes under vårterminen 2015, och innefattar 30 högskolepoäng. 
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Nyckelord: HRM, Personalomsättning, Retention 

 

Inledning: Kvarhållandet av anställda har idag blivit en allt viktigare fråga då fler företag 

kommit att inse att deras anställda kan vara en framgångsfaktor, om de hanteras på rätt sätt. 

En global ekonomisk återhämtning efter flera år av lågkonjunktur och dålig tillväxt har 

resulterat i en ökning av att fler anställda frivilligt väljer att lämna en organisation, och då 

även ökat arbetsgivares medvetenhet kring denna tendens. Det kapital, tid och andra resurser 

ett företag lägger på att rekrytera, välja ut samt involvera rätt person i organisationen blir 

endast en givande investering om denna väljer att stanna kvar en längre tid. Vad arbetar man 

då med som organisation och ledning i det dagliga arbetet för att lyckas hålla kvar de 

anställda inom företaget? 

Syfte: Syftet med denna studie är att ge ett bidrag till området retention genom att studera och 

få en förståelse för vad man i det dagliga arbetet arbetar med för att främja retention. 

Metod: Vi har i denna studie valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod och en 

abduktiv forskningsansats. Då vi ämnade skapa oss en förståelse för vad man i det dagliga 

arbetet arbetar med för att främja retention, valde vi att utgå ifrån en hermeneutisk 

kunskapssyn. Vi har gjort en fallstudie och samlat in vårt empiriska underlag genom 

användning av semi-strukturerade intervjuer.  

Slutsats: Den slutsats vi i denna studie kommit fram till är man i det dagliga arbetet arbetar 

med ett flertal faktorer vilka kan ha en främjande inverkan på retention. De nyckelfaktorer vi i 

detta arbete påträffade var; frihet, ledarskap och relationer på en arbetsplats, variation i 

arbetet, utveckling, rekrytering, förbindelsen mellan organisation och anställd, 

organisationskultur samt hängivenhet till en organisation. 
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Abstract 

 
Title: To succeed in keeping employees: A study about what to work with in practice as an 

organization to be able to succeed with retention  

Authors: Isabell Gustafsson, Matilda Johnsson 

Course: 4FE10E, Master Thesis, Management, 30 credits 

Tutors: Magnus Forslund 

Examiner: Daniel Ericsson 

Location: School of business and economics, Degree of Master of Science in business and 

economics, Management specialization, Linnaeus University in Växjö 

Semester: Spring, 2015 

Language: Swedish 

Pages: 95 

Keywords: HRM, Turnover, Retention 

 

Background: To keep employees have today become an increasingly important issue because 

more companies have come to realize that their employees can be a success factor, if used in 

the right way. A global economic recovery after several years of recession and poor growth 

has led to the increase of more employees choosing to leave an organization, and also the 

increase of employers’ awareness of this tendency. The amount of money, time and other 

resources an organization spend to recruit, select and involve the right person into an 

organization only becomes a rewarding investment if this person choose to stay for a longer 

time. But what do an organization and managers work with in practice to succeed in keeping 

employees?  

Purpose: The purpose of this thesis is to make a contribution to the research field of retention 

by studying and getting an understanding of what you can work with in practice to succeed 

with retention. 

Method: We have chosen, in this thesis, to use a qualitative method and an abductive 

approach. With the aim to get an understanding of what you can work with in practice to 

succeed with retention, we chose to use a hermeneutic approach to knowledge. We have done 

a case study and collected our empirical basis through the usage of semi-structured 

interviews.  

Conclusions: The conclusion that we have arrived to in this thesis is that you in practice can 

work with several components, which can have a positive effect on retention. The key 

components we in this thesis encountered was: freedom, leadership and relationships at the 

workplace, variation in the work, development, recruitment, the attachment between the 

organization and the employee, organizational culture and dedication towards an organization.  
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1.0 Inledning 

 
 

I vårt inledande avsnitt klarlägger vi grunden för vår forskning och vad vi kommer att 

undersöka. Vi börjar med en introduktion, för att därefter i vår problemdiskussion belysa det 

problem vi vill utforska. Dessa två delar kommer sedan att mynna ut i vårt syfte samt våra 

forskningsfrågor. Avslutningsvis kommer vi att redogöra för våra avgränsningar och uppvisa 

en disposition över arbetets upplägg.   

1.1 Bakgrund  

”HRM /…/ underlines a belief that people really make the difference; only people or 

employees, among other resources, have the capacity to generate value” 

(Bratton och Gold, 2007, s.7) 

Bratton och Gold (2007, s.7) understryker att de mänskliga resurserna i en organisation är av 

mycket stor vikt, och att värdeskapande sker genom dessa. Human resource management 

(HRM) är ett koncept vilket präglas av många olika tolkningar, och dess metoder appliceras 

på olika sätt bland praktiker och akademiker (Leatherbarrow och Fletcher, 2014, s.69). HRM 

är ett strategiskt tillvägagångssätt för hantering av anställningsförhållanden, och denna 

strategi understryker att för att skapa konkurrensfördelar är det av stor vikt att ta hänsyn till 

människors förmågor, vilket uppnås genom en utpräglad uppsättning integrerade metoder, 

program och personalpolitik (Bratton och Gold, 2007, s.3). Genom att se till medarbetares 

fulla potential kan man uppmuntra till hängivenhet bland både anställda samt chefer vilket är 

nödvändigt i skapandet av konkurrensfördelar (Bratton och Gold, 2007, s.4). Något man inom 

HRM-området kan välja att ta hänsyn till är att arbeta för att behålla sina anställda, och detta 

är vad vi i detta arbete väljer att fokusera på.  

Kvarhållandet av anställda har idag blivit en allt viktigare fråga då fler företag kommit att inse 

att deras anställda kan vara en framgångsfaktor, om de hanteras på rätt sätt (Leatherbarrow 

och Fletcher, 2014, s.227). En global ekonomisk återhämtning efter flera år av lågkonjunktur 

och dålig tillväxt har resulterat i en ökning av att fler anställda frivilligt väljer att lämna en 

organisation, och då även ökat arbetsgivares medvetenhet kring denna tendens (Cascio, 2014, 

s.121). Det kapital, tid och andra resurser ett företag lägger på att rekrytera, välja ut samt 

involvera rätt person i organisationen blir endast en givande investering om denna väljer att 

stanna kvar en längre tid.  
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Det finns inget universellt svar på vad man ska göra för att lyckas få anställda att stanna kvar i 

en organisation, men det förs däremot en diskussion om att framgången i att rekrytera samt 

behålla den rätta arbetskraften hänvisas till relationen mellan en anställd och dess 

arbetsgivare. (Leatherbarrow och Fletcher, 2014, s.227) 
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1.2 Problemdiskussion  

Med insikt om att deras lojalitet och engagemang har en kraftfull påverkan i en organisation 

har anställda blivit mer medvetna när det gäller valet att bidra, eller inte bidra, till det företag 

de arbetar för. Någon gång i deras liv gör anställda ett avsiktligt val att inkludera ett företag, 

att ha en personlig insats i företaget och vara en del av det. (Pokorny, 2013, s.47) Det har 

även, på senare tid, skapats en trend där anställda mer kontinuerligt byter arbetsgivare. På 

grund av denna benägenhet har det idag blivit en stor utmaning för HR-ansvariga samt chefer 

att ta hänsyn till var och en av de anställdas ambitioner och att skapa överrensstämmelse 

mellan mål för individ och organisation. (Dwivedi et. al., 2014, s.77) På grund av detta har 

kvarhållandet av anställda blivit en svårighet för en del företag (Dwivedi et. al., 2014, s.77).  

Metoder samt policys inom HRM kan ha en stor påverkan på ett företags framgång. Mycket 

forskning visar på att bland annat omfattande rekryteringsmetoder samt utbildning kan 

resultera i en förbättring av anställdas motivation, förmågor och färdigheter, och därigenom 

förbättra arbetet med kvarhållandet av anställda. (Huselid, Ma 1995, s.635) Att som 

organisation rekrytera och utbilda en ny anställd är kostsamt och tidskrävande, och om fullt 

utbildade anställda väljer att lämna företaget kan detta därför bli allvarligt för verksamheten 

(Balakrishnan, 2014, s.69). Frivillig personalomsättning, som innebär en frivillig rörelse av 

anställda vilka rör sig in och ut ur en organisation (Price, 2001, s.600), kan resultera i 

konsekvenser så som förlust av det organisatoriska minnet, avbrott i arbetet och i 

förnimmandet av taktiska fördelar (Allen et. al., 2010, s.48). Många organisationer är 

bekymrade över hur de ska lyckas behålla anställda vilka har färdigheter som är svåra att 

ersätta. Utifrån denna diskussion kan man se vilken problematik och således vilka negativa 

konsekvenser hög frivillig personalomsättning kan föra med sig, och i sin tur påverka en 

organisation i stort, då värdefulla medarbetare väljer att lämna. Som forskare vill vi dock 

poängtera att dessa negativa konsekvenser endast utgör ett urval och att frivillig 

personalomsättning även kan resultera i andra utfall. En annan sak vi i detta arbete vill 

framhäva är att man bör vara försiktig med att se personalomsättning som ett problem för alla 

företag. Personalomsättning kan resultera i negativa konsekvenser relaterat till ett företags 

prestation, men så behöver inte vara fallet. Ekonomisk prestation tenderar att bero på många 

olika faktorer vilka ser olika ut beroende på situation och vilken typ av företag det berör 

(Glebbeek och Bax, 2004, s.284-285).  

Ett begrepp som idag existerar inom det teoretiska samtalet om kvarhållandet av anställda är 

”retention”, hävdar James and Matthew (2012, s.80). De menar att begreppet kan definieras 
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som att en organisation aktivt arbetar med att skapa en arbetsplats som får de anställda att 

frivilligt vilja stanna kvar i företaget under en längre tid. Att aktivt arbeta med retention 

innebär att man kontinuerligt arbetar med att undersöka vilka faktorer som kan orsaka frivillig 

personalomsättning, granskar vart i organisationen där retention har störst inverkan på 

företagets framgång samt att man utvecklar olika typer av initiativ vilka främjar retention, 

hävdar James and Matthew (2012, s.80). Allen et. al., (2010, s.48) säger att man inom 

retention ofta fokuserar på den frivilliga personalomsättningen då det ofta kan vara dessa 

individer som företaget vill behålla. 

Metoder och policys för att hålla kvar anställda är idag något som företag kan använda för att 

försöka få dessa att vara lojala gentemot organisationen under en längre tidsperiod. (Dwivedi 

et. al., 2014, s.77) Vi har tagit del av litteratur samt modeller inom teorin vilka ger råd om hur 

man kan främja retention. Däremot har vi upplevt att vi inte fått ta del av vad man som 

organisation och ledning arbetar med för att lyckas med retention i det dagliga arbetet.  

En teknisk beskrivning erbjuds alltså i teorin, men vad betyder detta i vardagen? Vad vi i 

detta arbete menar med ”det dagliga arbetet” är att det är en ständigt pågående arbetsprocess i 

den dagliga verksamheten, och vi menar på att denna process är ständigt närvarande då 

verksamheten är igång.   

Då vi i denna studie vill välja den sidan av myntet vilken betraktar hög frivillig 

personalomsättning som ett problem, har vi valt att fokusera på kvarhållandet av anställda 

(retention) och därmed studera ett företag vilket själva anser att de lyckats bra med detta. Vi 

tror att andra företag kan lära sig av vårt studieobjekt och möjligtvis kunna anamma liknande 

arbetssätt vid arbetet med retention som kan anpassas till deras situation. En uppfattning vi 

fått efter att ha läst artiklar kring retention är att forskare valt att studera orsakerna till, samt 

problemet med hög personalomsättning (t.ex. artiklar som Currivan 1999, Griffeth et al. 2000, 

Lee och Mitchell 1994, Hom et al., 2012). Vi vill istället i detta arbete lägga större vikt vid 

lösningarna och därmed praktiskt studera vad ett företag, som anser att de lyckats bra med att 

hålla sin personalomsättning på en önskvärd nivå, arbetar med för att främja retention.  

En annan uppfattning vi fått, utifrån de artiklar och litteratur vi hittat, är att retention ofta 

studeras utifrån anställdas synvinkel. (t.ex. artiklar som Mitchell et al. 2001, Sheridan 1992, 

Maqsood Haider et al., 2015). Vi vill generera annorlunda och nytt material till forskningen 

och väljer således i vår studie att, utöver de anställda, även studera detta begrepp utifrån 

chefers ståndpunkt. Då vi i kombination med detta använder oss av ett kvalitativt 

tillvägagångssätt tror vi att vi kan bidra med en ny infallsvinkel på retention. Valet att 
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fokusera på just chefers ståndpunkt rättfärdigar vi ur att vi vill studera arbetet med retention i 

det dagliga arbetet. Vi anser att chefer har en betydande roll i detta då de har inflytande på hur 

arbetssättet i vardagen ser ut, och således har möjlighet att påverka val som görs. Vi tror att 

detta kommer ge oss en djupare förståelse av begreppet retention och de arbetssätt vårt 

studieobjekt i det dagliga arbetet använder sig av. Utifrån dessa tankar kom vi fram till 

följande syfte samt problemfrågor: 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att ge ett bidrag till forskningsområdet retention genom att studera 

och få en förståelse för vad man, som organisation och ledning, i det dagliga arbetet arbetar 

med för att främja retention. 

1.4 Forskningsfrågor 

- Vad gör chefer för att hålla kvar medarbetare? 

- Vad är de anställdas syn på detta arbete? 

1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa vår studie till att enbart omfatta ett fall. En annan avgränsning vi gör 

är att vi inriktar vår studie på att studera lösningarna gällande frivillig personalomsättning och 

således inte har som avsikt att mer ingående studera de negativa aspekterna som kan uppstå 

genom denna personalomsättning.  
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1.6 Disposition  

Inledning 

•I vårt inledande avsnitt klarlägger vi grunden för vår forskning och vad vi kommer att 
undersöka. Vi börjar med en introduktion, för att därefter i vår problemdiskussion belysa det 
problem vi vill utforska. Dessa två delar kommer sedan att mynna ut i vårt syfte samt våra 
forskningsfrågor. Avslutningsvis kommer vi att redogöra för våra avgränsningar. 

Metod  

•I vårt metodkapitel beskriver och motiverar vi de tillvägagångssätt vi valt att använda oss av. I 
denna del finns en redogörelse för hur det empiriska underlaget tolkats, bearbetats samt 
formats. 

Teoretiskt 
underlag 

•I detta kapitel belyser vi vårt teoretiska underlag vilket kommer att ligga till grund för vår 
tolkning samt slutsats.  

Empiriskt  
underlag 

•I detta avsnitt presenterar vi vårt empiriska underlag vilket utgörs av de intervjuer vi haft med 
våra 10 respondenter, varav sex stycken chefer och fyra stycken anställda. 

Tolkning och 
förståelse 

•I detta kapitel väver vi samman vårt teoretiska underlag med vårt empiriska underlag för att 
därigenom tolka och skapa oss en förståelse för vad man i det dagliga arbetet arbetar med för 
att främja retention.  

Slutsats 

•I detta avsnitt utgår vi ifrån vårt syfte samt våra forskningsfrågor för att presentera den 
slutsats vi kommit fram till i detta arbete.  

Egen reflektion 
samt vidare 

forskning 

•I detta avsnitt reflekterar vi över vårt arbete samt diskuterar kring framtida forskning med 
avseende på det område vi studerat. 
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2.0 Metod 

I vårt metodkapitel beskriver och motiverar vi de tillvägagångssätt vi valt att använda oss av. 

I denna del finns en redogörelse för hur det empiriska underlaget tolkats, bearbetats samt 

formats. 

2.1 Vetenskaplig ansats 

Vår ontologiska ståndpunkt 

Ontologi berör frågan om en forskares världsbild och hur man som forskare ser på sitt 

studieobjekt, menar Allwood och Erikson (1999, s.34). Bryman och Bell (2005, s.33) 

förklarar att det är de sociala entiteternas natur eller art som är det avgörande i det ontologiska 

sammanhanget och den centrala frågan i detta sammanhang handlar om, berättar Allwood och 

Erikson (1999, s.34), på vilket sätt världen finns till. I vår studie kommer vi att använda oss 

av ett konstruktionistiskt angreppsätt. Konstruktionism antar att sociala företeelser och deras 

mening är något som kontinuerligt skapas av människor. Enligt Bryman och Bell (2005, s.34) 

innebär detta synsätt att sociala kategorier och sociala företeelser inte bara skapas via 

interaktioner mellan människor utan att de även befinner sig i ett tillstånd av ständig 

förändring. Det kan vara olika sociala företeelser som konstrueras, menar Sohlberg och 

Sohlberg (2013, s.273), som till exempel status, identitet och institutioner, och det är oftast på 

individ - och gruppnivå dessa konstruktioner skapas.  

Vi antar att anställda inom en organisation påverkas av interaktionen med varandra samt att 

organisationen påverkar de anställda, vilket kan hänvisas till den konstruktionistiska 

ståndpunkten. Vi anser att retention och personalomsättning är sociala konstruktioner vilka 

påverkas av aktörerna i en organisation. I vår studie är vi intresserade av hur denna 

konstruktion går till i det dagliga arbetet, och vi tror på synsättet att människor påverkar 

existerande sociala konstruktioner och att dessa företeelser befinner sig i ett tillstånd av 

ständig förändring. Vi anser att vi endast kan förstå dessa konstruktioners mening genom att 

studera dem i ett större sammanhang. Ett annat antagande inom ontologi är objektivism som, 

enligt Bryman och Bell (2005, s.33), innebär att de sociala företeelserna och deras betydelse 

existerar oberoende av människor och deras interaktion. Eftersom objektivism istället menar 

att världen inte är sammanvävd, utan att vi människor existerar oberoende av vår omgivning, 

så väljer vi att bortse från detta angreppssätt.  
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Vår epistemologiska ståndpunkt 

Allwood och Erikson (1999, s.22) menar att en epistemologisk frågeställning hänvisas till vad 

som är kunskap och på vilket sätt denna kan uppnås, och Wallén (1993, s.12) hävdar att denna 

även refereras till läran om kunskapens relation till dess riktighet, verklighet och art. Vår syn 

är att kunskap skapas genom att man söker efter en förståelse av människors beteende och 

försöker tolka deras verklighet. Därför har vi valt att anamma tolkningsperspektivet 

hermeneutik vilket strävar efter en förståelse av just detta (Bryman och Bell, 2005, s.27-29). 

Allwood och Erikson (1999, s.74-75) hävdar att hermeneutik refereras till en av de många 

riktningar som finns inom det humanvetenskapliga området och betraktas som en slags 

motsats till det naturvetenskapliga idealet, positivism, i vilken mänskligt uttryck – och 

beteende tenderar att negligeras. Norén (1995, s.32-33) menar att det utifrån hermeneutik 

finns många olika sätt man kan förstå verkligheten på. Texten är en central del i hermeneutisk 

forskning menar Norén (1995, s.32-33) och Allwood och Erikson (1999, s.74) belyser att det 

är sammanhanget vilket ger textbegreppet sin mening. Norén (1995, s.34-35) berättar att för 

en hermeneutiker finns det knappt någon förståelse utan en för-förståelse. En forskares 

förståelse är sammankopplad med hans/hennes erfarenheter samt föreställningar som antas 

vara kopplade till diverse teoretiska traditioner. Denna förståelse kan sedan resultera i en ny 

för-förståelse, och denna relation mellan för-förståelse och förståelse är knuten till vad som 

benämns den hermeneutiska cirkeln. Ibland beskrivs denna cirkel som en spiral innefattande 

flera sekvenser av förförståelse samt förståelse, menar Norén (1995, s.34-35), vilket 

möjliggör för forskaren att kunna tolka på en djupare nivå.  

Vi måste således i vår studie se till delarna av kontexten vi studerar, då vi gör vår 

undersökning, men även granska våra intervjupersoner samt sociala konstruktioner 

(personalomsättning och retention) i sitt sammanhang. Vi vill genom användningen av 

intervjuer på djupet kunna tolka och få en förståelse av våra respondenters svar och anser 

därför att användningen av tolkningsperspektivet kan bidra oss med detta. Hartman (2004, 

s.187) menar att hermeneutisk teori lägger fokus på att studera människors världsbild genom 

att beskriva den mening de refererar till diverse företeelser. Genom att på djupet intervjua 

våra respondenter, så har vi förhoppningar om att få ta del av deras syn på de sociala 

konstruktioner (personalomsättning och retention) vi studerar. Vi har vetskap om att denna 

tolkningsmetod kommer att påverka vårt resultat subjektivt, eftersom vi kommer att utgå från 

oss själva och våra respektive för-förståelser, men tror dock att detta kan bidra med en unik 

syn på de företeelser vi studerar.  
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Vi vill i detta arbete anamma en intersubjektivistisk epistemologi eftersom vi anser att 

kunskap skapas människor emellan (Alvesson och Sköldberg, 2008, s.358). Vi har en syn på 

att organisationens medlemmar påverkar varandra och likaså de sociala konstruktioner 

(personalomsättning och retention) vilka skapas inom organisationen. Allwood och Erikson 

(1999, s.43) säger att det naturvetenskapliga angreppssättet inom positivismen inriktar sig på 

att finna regelbundenheter vilka ska göra det möjligt att göra förutsägelser. Vi anser att detta 

synsätt blir bristfälligt i vår studie då vi inte är ute efter att göra förutsägelser utan istället på 

djupet vill förstå och tolka våra respondenters åsikter, värderingar samt erfarenheter. I och 

med att det är svårt att förutsäga vad den komplexa verkligheten kommer bidra med så anser 

vi att tolkningsperspektivet kommer ge oss en möjlighet att få en bättre och bredare förståelse 

till skillnad från det positivistiska synsättet.  

2.2 Forskningsansats 

I denna studie kommer vi att förhålla oss till ett abduktivt förhållningssätt som enligt 

Johansson-Lindfors, (1993, s.59) innebär en slags växelverkan mellan teori och empiri. Den 

abduktiva ansatsen har en del karaktärsdrag av både deduktion och induktion men detta 

innebär inte att abduktion endast är en mix av dem båda, menar Alvesson och Sköldberg 

(2008, s.55).   

Johansson-Lindfors (1993, s.55) beskriver att det deduktiva angreppssättet innebär att 

forskaren går från teori till empiri. Inom detta angreppssätt, berättar Alvesson och Sköldberg, 

(2008, s.54), att man utgår ifrån en generell regel och hävdar att denna förklarar en viss 

enskild företeelse som är av intresse. Deduktion innebär att forskaren bygger sin forskning på 

det man vet inom ett visst område samt den teoretiska dominansen inom detta, menar 

Johansson-Lindfors (1993, s.55). Därefter berättar hon att forskaren härleder en eller flera 

hypoteser som ska testas i en empirisk granskning, och som sedan kommer att styra 

datainsamlingsprocessen.  

I det induktiva angreppssättet går forskaren istället från empiri till teori med syftet att 

generera teori, menar Johansson-Lindfors (1993, s.57). Hon menar att man vill skapa 

förståelse genom att observera en företeelse vilket sedan leder till teori vilken beskriver 

företeelsen. I det induktiva angreppssättet är det teorin som är resultatet av det insamlade 

empiriska materialet. Processen i denna ansats innebär, enligt Bryman och Bell (2005, s.25), 

således att man drar generaliserbara slutsatser baserat på de observationer man gjort. 
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Alvesson och Sköldberg (2008, s.54) förklarar att induktion utgår ifrån en mängd observerade 

företeelser och hävdar att ett samband som iakttagits i samtliga fall även är generellt giltigt.  

I den abduktiva processen utvecklas både det empiriska tillämpningsområdet successivt samt 

att teorin även justeras och förfinas, menar Alvesson och Sköldberg (2008, s.55). De säger att 

det abduktiva angreppssättet innefattar förståelse, att denna utgår från empirisk fakta på 

samma sätt som induktionen och att den även rymmer drag från deduktionen i och med att 

den anammar teoretisk för-förståelse. Enligt Johansson-Lindfors (1993, s.57) är det den 

induktiva ansatsen som förknippas med ett hermeneutiskt synsätt.  

Eftersom att vi har en för-förståelse sedan tidigare för det ämne som vår studie handlar om 

lämpar sig inte det induktiva angreppsätt i vår forskning.  Då vi även vill kunna gå tillbaka till 

teorin efter att har samlat in vårt empiriska underlag är inte heller det deduktiva angreppssättet 

ett optimalt alternativ. Istället anser vi att ”den gyllene medelvägen” (Johansson-Lindfors, 

1993, s.59) och därmed ett abduktivt angreppssätt lämpar sig bättre för vår studie då denna 

ger oss möjlighet att gå från teorin till empirin och från empirin tillbaka till teorin. Vi tror att 

detta kommer att ge vår studie bättre förutsättningar till att skapa en bättre och djupare 

förståelse för vad man, som organisation och ledning, i det dagliga arbetet arbetar med för att 

minska frivillig personalomsättning samt främja retention.  

2.3 Forskningsmetod 

Bryman och Bell (2005, s.15) redogör för två olika forskningsmetoder/forskningsstrategier 

vilka benämns kvantitativ respektive kvalitativ forskning. De menar att forskare har en 

tendens att skilja dessa strategier åt och att man bör vara försiktig med att se dem som 

oförenliga, även fast de genererar olika infallsvinklar på forskning. Starrin och Svensson 

(1994, s.20) instämmer med Bryman och Bell (2005) och säger att distinktionen mellan 

kvantitativ-kvalitativ forskning tar olika skepnad för olika forskare. Det är inte meningsfullt 

att tala om kvantitativ och kvalitativ forskning och i detta innefatta hela forskningsstrategin, 

menar Johansson-Lindfors (1993, s.72). Hon berättar att innebörden av de två strategierna inte 

är alldeles given, och att kvantitativ och kvalitativ datainsamling kan bli aktuell oavsett vilket 

angreppsätt man väljer. 

Då vi är intresserade av att öka vår förståelse för vad man som organisation och ledning i det 

dagliga arbetet arbetar med för att främja retention, och förstå den sociala verklighet som 

speglas i den organisation vi har som forskningsobjekt, har vi valt att använda oss av ett 

kvalitativt angreppssätt. Då man, enligt Bryman och Bell (2005, s.40), är mer intresserad av 
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ordens betydelse inom kvalitativ forskning och inom kvantitativ forskning istället lägger mer 

betoning på kvantifiering vid insamling och analys av data, så anser vi att ett kvalitativt 

angreppssätt passar bättre för vår studie. Detta eftersom vi i vår studie har som avsikt att tolka 

våra respondenters svar genom ett hermeneutiskt förhållningssätt och se den sociala 

verkligheten som någonting individer kontinuerligt konstruerar och förändrar. Då vårt intresse 

inte ligger i att kvantifiera, generera samband och pröva hypoteser så valde vi att välja bort en 

kvantitativ metod och istället välja en kvalitativ metod (Bryman och Bell, 2005, s.40). Vi tror 

att användningen av denna forskningsmetod kommer bidra med unika aspekter till 

forskningen gällande retention och således frivillig personalomsättning.  

2.4 Tillvägagångssätt vid insamling av empiriskt material 

I denna del presenterar vi den organisation vi kom att studera, hur vi gick till väga för att 

etablera kontakt med våra respondenter samt på vilket sätt vi samlade in vårt empiriska 

material.  

2.4.1 Fallstudie 

I detta arbete har vi valt att utgå från en fallstudie, vilken Merriam (1994, s.24-25) definierar 

som en undersökning av en specifik företeelse och ett enda fall. Detta fall kan till exempel 

beröra en viss person, händelse, social grupp eller organisation. Genom att fokusera på en 

enda situation eller företeelse kan man i denna undersökning belysa samspelet mellan 

relevanta faktorer vilka kännetecknar situationen eller företeelsen i fråga, menar hon. Då man 

väljer att göra en kvalitativ fallstudie hävdar Merriam (1994, s.24-25) att man lägger tonvikt 

på upptäckt, tolkning och insikt istället för på hypotesprövning.  

Bryman och Bell (2005, s.73) menar att fallstudier blivit omdiskuterade, och att frågan 

angående kvalitetsmåttet generaliserbarhet har fått stor uppmärksamhet. Problematiken riktas 

mot hur ett enda fall skulle kunna generaliseras och vara representativt och tillämpas på andra 

fall menar de. Bryman och Bell (2005, s.73) menar vidare att det är av stor vikt att förstå att 

en fallstudieforskare inte anser sig helt kunna generalisera sitt fall och resultat vilket också 

gör det svårt att kunna göra det fullt ut representativt. Vi som forskare är medvetna om att vår 

studie inte fullt ut går att generalisera, men tror ändå att en viss generalisering är möjlig och 

att andra företag kan anpassa resultatet av denna studie efter deras egna specifika situation 

och behov.  
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Vi blev intresserade av att göra en fallstudie då vi ville göra en undersökning utifrån en 

framgångsrik organisations perspektiv. Vårt specifika fall som vi kom att studera blev en 

organisation vi fick uppfattningen hade en låg extern personalomsättning, och som var bland 

de bättre i sin bransch. Detta ledde till ett intresse hos oss att ta reda på vad denna 

organisation gjorde för att lyckas hålla denna låga nivå. En reflektion vi gör är att man som 

företag gärna vill framhäva sina positiva aspekter, och att man på så vis speglar en positiv bild 

utåt vilken inte alltid överensstämmer med verkligheten. Således har vi vetskap om att vårt 

fall kanske inte är fullt så framgångsrikt som det påstår sig vara. Det fallföretag vi fått 

möjlighet att studera agerar i en bransch vilken arbetar nära sina kunder och är 

konkurrenskraftig. Vårt val av en fallstudiedesign rättfärdigar vi ur vårt intresse att få en 

insikt, tolka och upptäcka det fall vi vill studera. Vi vill se till samspelet mellan viktiga 

faktorer vilka kännetecknar den situation vi undersöker. 

2.4.2 Urval  

Efter att ha fått godkännande från det studieobjekt vi ville studera kom vi att använda oss av 

det så kallade snöbollsurvalet, som Bryman och Bell (2005, s.126) berättar om, för att komma 

i kontakt med eventuella respondenter. Bryman och Bell (2005, s.126) menar att detta är en 

typ av bekvämlighetsurval, vilket innebär att urvalet består av personer som för tillfället finns 

tillgängliga för forskaren. För att få kontakt med respondenter i det företag som vår studie 

grundar sig i började vi med att etablera kontakt med en person som har ett stort 

personalansvar och som har god kännedom om vilka personer som var tillgängliga för 

intervjuer, sett till de premisser vi frågade efter; en del med chefsansvar och en del som 

arbetade under dessa. Sedan kontaktade vår kontaktperson dessa för att fråga dem om de 

kunde tänka sig att bli intervjuade av oss. Detta är typiskt för hur man använder sig av 

snöbollsmetoden då man, enligt Bryman och Bell (2005, s.125), tar kontakt med ett mindre 

antal människor som kan vara relevanta för studiens tema och sedan använder dessa för att få 

kontakt med ytterligare respondenter. 

Vi blev tilldelade, efter våra önskemål, tio stycken respondenter för vår studie, varav sex 

stycken personer med chefsansvar och fyra personer som arbetar under en del av cheferna. 

Därefter tog vi själva kontakt med dem för att på så vis kunna boka in dem för intervjuer på 

deras arbetsplats. Vi är medvetna om att då vår kontaktperson fick fria tyglar att välja ut sex 

stycken chefer samt fyra stycken anställda kan detta spegla en skev bild av det vi studerar då 

vår kontaktperson kan välja ut personer vilken denna vet kommer prata bra om företaget.  
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Vi tror dock att då vår studie handlar om att studera det arbetssätt man i organisationen 

använder sig av kan denna tilldelning av intervjupersoner trots allt ge oss en bild av vad man, 

som organisation och ledning, i det dagliga arbetet arbetar med för att främja retention. Enligt 

Trost (2010, s.143-144) är ett snävt begränsat urval av intervjuer att föredra, då ett stort antal 

intervjuer kan resultera i att materialet kan bli ohanterligt och att det blir en svårighet för oss 

som forskare att få en bild av alla viktiga delar och detaljer vilka skiljer eller förenar. Trost 

(2010, s.143-144) menar att det är mer värt att ha ett fåtal väl genomförda intervjuer än ett 

flertal vilka är mindre väl genomförda. Kvalitet, liksom etik, ska prioriteras i alla former av 

studier, hävdar han. Ett urval på tio intervjuer ansåg vi blev lagom utifrån vad vi ansåg att vi 

kunde få fram och utifrån de tids - och resursbegränsningar vi hade. Då vi ville vinkla vår 

studie till att främst undersöka chefers synvinkel på vad man i organisationen arbetar med för 

att främja retention, så gjorde vi valet att intervjua mestadels chefer under insamlandet av vårt 

empiriska underlag.   

2.4.2.1 Anonymitet  

Vårt studieobjekt och våra respondenter var mycket noga med att få vara anonyma i vår 

undersökning, och detta blev därmed ett krav från deras sida för att vi skulle få skriva vårt 

empiriska underlag utifrån just dem. Således blev vår empiri inte så pass levandegjord som 

den skulle kunna ha blivit om vi fått ha med mer djupgående information om den organisation 

vi studerat och de respondenter vi intervjuat. I vårt empiriska underlag skildras, i och med 

detta, en mer ytlig beskrivning av vad våra respondenter delat med sig av för att tillgodose 

dess krav på anonymitet. Vi försöker i detta arbete ta detta krav på anonymitet på största 

allvar och tillgodose denna önskan så som vårt studieobjekt samt våra respondenter 

tillgodosett vår önskan om att få en inblick i deras organisation och arbetssätt.  

2.4.2.2 En kortfattad beskrivning av våra intervjupersoner 

C = Chef 

M = Medarbetare 

IP1C befinner sig i 30-årsåldern och började arbeta i organisationen som sommarjobbare 

under tiden denna studerade. Efter att studierna var avslutade fick respondenten anställning i 

organisationen och har nu jobbat där i över tio år, varav cirka nio år som chef. 

IP2M är en individ vilken befinner sig i 20-årsåldern. Respondenten är ganska nyanställd 

inom denna organisation, men har tidigare sommarjobbat en del inom den. 
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IP3M befinner sig i 20-årsåldern och har arbetat inom denna organisation i cirka sex års tid. 

Respondenten startade sin karriär som sommarjobbare under tiden denna studerade. 

IP4C befinner sig i 40-årsåldern och har arbetat inom organisationen i ca nio års tid. 

Respondenten har mycket erfarenheter sett till chefskap, men har inte varit chef så länge inom 

just denna organisation. 

IP5M befinner sig i 30-årsåldern och har arbetat inom denna organisation i ca sju års tid. 

IP6C är i 40-årsåldern och har jobbat i drygt 20 år inom denna organisation, varav två år som 

chef. 

IP7C befinner sig i 40-årsåldern, har varit verksam inom denna organisation i ca 20 års tid, 

men är relativt ny i rollen som chef. 

IP8C befinner sig i 40-årsåldern och har arbetat inom denna organisation i ca 30 års tid, varav 

ca 20 år som chef. 

IP9C är i 40-årsåldern, har arbetat i branschen i ca 30 år, varit en del av organisationen i 20 år 

och jobbat som chef i tio år av dessa. 

IP10M befinner sig i 40-årsåldern och har arbetat inom denna organisation i ca 25 års tid. 

2.4.3 Datainsamlingsmetod  

Vi har valt att använda oss av intervjuer för att samla in vårt empiriska material då de erbjuder 

stor flexibilitet i uppbyggnaden av intervjun samt under intervjuns gång. Det man måste ta 

hänsyn till när man använder sig av intervjuer är, enligt Bryman och Bell (2005 s.360-361), 

att ingen intervju är tillräcklig i sig själv i kvalitativ forskning, och att i detta tillvägagångssätt 

brukar datainsamlingsmetoden vara betydligt mindre strukturerad än i kvantitativ forskning. 

De menar att det kvalitativa tillvägagångssättet betonar respondenternas egna synsätt och 

erfarenheter och tyngden ligger på öppna frågeställningar när det gäller utformningen av de 

inledande frågorna. I denna forskning beskriver de att man vill låta intervjuerna gå i olika 

riktningar för att på så vis öka kunskapen om vad respondenten upplever vara relevant och att 

i dessa intervjuer ligger fokus på respondentens åsikter medan man istället i den kvantitativa 

forskningen vill spegla forskarens intressen.  

I denna studie kommer vi att använda oss av en semistrukturerad intervjuform som enligt 

Bryman och Bell (2005, s.362-363) innebär att man som forskare tar fram relativt specifika 

teman som ska behandlas under intervjun och respondenten får möjligheten till att formulera 
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svaren på ett individuellt sätt. De menar att i den här typen av intervjuform behöver inte 

frågorna komma i den ordning som intervjuguiden är utformad, och att man som forskare har 

möjlighet till att ställa följdfrågor vilket innebär att frågor som inte står med i intervjuguiden 

kan läggas till. Vi får förståelsen att vi genom en semistrukturerad intervjuform kan tolka våra 

respondenter på djupet och således få en mer ingående förståelse av dessa vilket hjälper oss i 

vårt syfte. Den semistrukturerade intervjun ger oss möjlighet att anpassa intervjun till både 

våra teman samt respondenten och dess svar. En annan intervjumetod som används i 

kvalitativa studier kallas för ostrukturerad intervju vilken, enligt Bryman och Bell (2005, 

s.362-363), innebär att forskaren använder sig av ett fåtal frågor och liknar mer ett samtal. Vi 

valde att välja bort en ostrukturerad intervjuform då vi inte vill riskera att frångå det ämne vi 

vill studera och som konsekvens samla material som är oväsentligt i vår forskning.  

Det finns även andra sätt att samla in empiriskt material i en kvalitativ studie och detta kan 

göras genom till exempel etnografi eller deltagande observationer. Vid dessa metoder 

förklarar Bryman och Bell (2005, s.332-334) att man som forskare engagerar sig i en grupp 

under en förhållandevis lång tidsperiod. De beskriver att man då iakttar gruppens beteende 

samt lyssnar på vad som sägs i samtalet mellan de individer man studerar och kan själv som 

forskare ställa frågor till dessa. Vi valde att välja bort en etnografisk studie då vi inte hade 

denna möjlighet samt att vi ville få samtala med våra "studieobjekt" på ett mer öppet sätt. I 

och med vårt val av metod för insamling av empiriskt material blir vi garanterade att få 

direkta svar på våra frågor och behöver med andra ord inte själva observera, tolka och 

analysera beteenden för att få ut våra svar. Arbetet med observationer är även tidskrävande då 

det kan ta tid för ett beteende att visas. Eftersom vi har begränsat med tid till att genomföra 

vår forskning har vi i vår studie valt att bortse från ett etnografiskt tillvägagångssätt. 

Vid genomförandet av våra intervjuer valde vi att utgå ifrån olika teman med tillhörande 

intervjufrågor. Vi valde att formulera dessa teman utefter vårt teorikapitel och de blev således: 

”att behålla anställda” samt ”trivsel på arbetet”. Det första vi gjorde då vi mötte varje 

respondent var att presentera oss själva, berätta om undersökningens utformning och syfte 

samt gå igenom de etiska ståndpunkter vi förhöll oss till så som nyttjandekravet, 

anonymitetskravet, samtyckeskravet samt informationskravet. Därefter ställde vi frågan om vi 

fick spela in vår intervju, vilket alla våra respondenter godkände. Våra intervjuer fortskred 

med öppna frågor där vi lät våra respondenter ta sin tid och reflektera kring sina svar. Detta 

för att låta deras svar växa och förhoppningsvis kunna bli mer fylliga och därmed bidra oss 

med ett mer kvalitetsmässigt innehåll. Vi följde upp våra frågeställningar med följdfrågor för 



 

 23 

att undvika missförstånd och säkra vår tolkning. I våra inledande frågeställningar fick våra 

intervjupersoner berätta lite om sig själva och hur länge de arbetat inom organisationen, och 

efter dessa öppningsfrågor gick vi över till mer djupgående frågor tillhörande våra teman. 

Avslutningsvis frågade vi om respondenten hade någonting att tillägga eller klargöra och 

diskuterade om huruvida vidare kontakt, vid behov, skulle etableras. Under våra intervjuer 

intog en av oss rollen som intervjuare medan den andra intog en mer diskret roll och 

antecknade relevant information vilken inspelarutrusningen inte kunde tillgodose oss med, så 

som ansiktsuttryck, sinnesstämning och kroppsspråk. Vi båda lyssnade in samtalet och ställde 

uppföljningsfrågor vi ansåg var relevanta. Vi var noga med att inte vara fullt aktiva båda två 

då detta kunde resultera i förvirring och känslan av underlägsenhet hos respondenten. Vi ville 

skapa en så trygg miljö som möjligt och valde således att genomföra våra intervjuer på 

respektive respondents arbetsplats, vilket vi tror bidrog till att våra respondenter kände sig 

bekväma. Vi valde även att försöka skapa en trevlig miljö genom att ta med oss fika för att 

gemensamt kunna förtära denna under våra intervjuer. Våra respektive intervjuer pågick i ca 

en timme. 

2.5 Tillvägagångssätt vid tolkning av empiriskt material 

Vi har i vår uppsats, som tidigare nämnt, valt att utgå från ett hermeneutiskt tillvägagångssätt 

då vi vill få en unik och en mer djupgående förståelse och tolkning av den empiri vi samlar in. 

I vår tolkning och förståelse kommer vi att använda oss av den hermeneutiska cirkeln samt 

spiralen. Enligt Alvesson och Sköldberg (2008, s.95) syftar hermeneutik på att man lever sig 

in i någon annans situation för att därigenom kunna komplettera med egen kunskap till det 

resultat man fått fram. Starrin och Svensson (1994, s.59) säger att förståelse av mening sker i 

en kontext eller i ett sammanhang. Varje förståelse eller tolkning är beroende av helheten och 

tvärtom. Man kan till exempel inte fullt ut förstå en människas handlingar och beteende om 

man inte har vetskap om dennas kultur eller det sociala sammanhang vilken denna tillhör. 

Starrin och Svensson (1994, s.59) menar att detta samspel mellan helheten och delarna, vilket 

vi även beskrivit ovan, kallas för den hermeneutiska cirkeln eller spiralen.  

Då man talar om detta samspel mellan del och helhet menar Alvesson och Sköldberg (2008, 

s.194) att man beskriver den objektiverande hermeneutikens cirkel. Enligt denna teori så 

börjar man på någon punkt i den hermeneutiska cirkeln eller spiralen. Man försöker därefter 

att sätta denna del i ett helhetsperspektiv vilket resulterar i att denna får en ny belysning. Man 

återgår därefter till den del man studerat och genom denna alternerande rörelse mellan del och 
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helhet får man som forskare en förståelse av båda delarna. Enligt Norén (1995, s.34-35) är 

även relationen mellan för-förståelse och förståelse relaterad till den hermeneutiska cirkeln. 

Som forskare innehar man en för-förståelse som sedan i dialog med texten resulterar i en 

förståelse. Denna förståelse kommer sedan därefter att resultera i en ny för-förståelse. Norén 

(1995, s.34-35) säger att den hermeneutiska cirkeln ibland kan beskrivas som en spiral vilken 

har flera sekvenser av för-förståelse samt förståelse som möjliggör för en forskare att på ett 

djupare plan tolka en text.  

Vi vill i vår studie försöka leva oss in i våra respondenters situation genom att mer 

förutsättningslöst försöka tolka deras kroppsspråk och svar. Vi är medvetna om att vår för-

förståelse kommer att ha en inverkan på vår tolkning, men har som avsikt att försöka bortse 

från våra fördomar och istället se det utifrån våra respondenters synvinkel. Genom detta 

tolkningssätt kommer vi försöka se till delarna av den helhet vi studerar, men även sätta dessa 

delar i sin kontext för att se hur denna påverkar dessa. Således kommer vi att alternera från 

del till helhet under vår empiriska undersökning och studera de individer vi intervjuar och de 

sociala konstruktioner vi undersöker från båda dessa vinklar för att se till sambandet då vi gör 

vår tolkning.   

2.5.1 Vår för-förståelse  

Erfarenheter så som arbeten, skola, uppfostran, att vi är kvinnor, vart vi bor etc. har format 

den för-förståelse vi som forskare har, och kommer således att resultera i att vi kommer göra 

en unik tolkning av det vi studerar. Den för-förståelse vi har då vi påbörjar vår forskning 

kommer att ha en avspegling på hur vi tolkar den information vi tar del av, och våra 

erfarenheter kommer att studsa emot det material vi får fram i vår undersökning.  

Vi har båda erfarenheter från den typ av organisation vi studerar, både yrkesmässigt som 

privat. En av oss som forskare har en förälder vilken arbetar inom en jämförbar organisation 

vilket kan forma tolkningen vi gör av vårt empiriska material, och således resultera i att för-

förståelsen innefattar vissa förutfattade meningar gällande den organisation vi studerar. Vi 

tror att denna erfarenhet kan leda till att vi i vår forskning kan uppleva denna organisation 

som extra framgångsrik då denna förälder lyft fram negativa sidor av den jämförbara 

organisationen. Vi har även båda en privat erfarenhet som konsumenter till den typ av 

organisation vi studerar, vilket har format vårt synsätt angående organisationen utifrån ett 

konsumentperspektiv. Vi har aldrig upplevt problem då vi interagerat med organisationer 
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inom denna sektor vilket vi tror kan göra vår tolkning mindre kritisk till den organisation vi 

studerar.  

Vi valde att studera det företag vi gör då vi utifrån den information vi fått genom att söka 

bland dess offentliga uppgifter, och då bland annat dess årsredovisning, fick förståelsen att 

man i organisationen aktivt arbetade med retention. Vi fick även förståelsen att man i 

organisationen var medveten om sin låga personalomsättning och att man var stolt över 

denna. Denna förståelse vi hade redan innan vi samlade in vårt empiriska underlag kan ha 

resulterat i att vi som forskare, under våra intervjuer, tagit för givet att man i organisationen 

aktivt arbetar med retention i det dagliga arbetet, och att även de anställda innehar denna 

medvetenhet.  

2.6 Kvalitetsmått 

Enligt Bryman och Bell (2005, s.304-306) utgör validitet samt reliabilitet relevanta kriterier 

inom kvantitativ forskning då man vill få en bild av forskningens kvalitet, men menar dock att 

dessa kriterier har ifrågasatts huruvida relevanta de är inom kvalitativ forskning. Eftersom 

validitet främst handlar om mätning blir denna fråga inte lika intressant inom ett kvalitativt 

tillvägagångssätt. Bryman och Bell (2005, s.304-306) menar även att inom kvantitativ 

forskning syftar reliabilitet till att en undersökning ska gå att upprepas (replikeras), och det är 

inom kvalitativ forskning svårt att uppfylla detta kriterium då det inte går att frysa en social 

miljö och de sociala förutsättningar som gäller vid en studie.  

Bryman och Bell (2005, s.306) refererar till Lincoln och Guba (1985) samt Guba och Lincoln 

(1994) vilka tagit fram alternativ till validitet samt reliabilitet inom kvantitativ forskning, för 

att på ett mer rättvist sätt ha möjlighet att bedöma kvalitativ forskning. De talar om två 

grundläggande kriterier vilka de benämner trovärdighet samt äkthet. Trovärdighet består av 

fyra delkritierier: Tillförlitlighet, Överförbarhet, Pålitlighet samt Möjlighet att styrka och 

bekräfta.  

Tillförlitlighet 

Bryman och Bell (2005, s.307) menar att skapa tillförlitlighet i resultaten innefattar att man 

rapporterar resultaten till de personer vilka tagit del av den studerade sociala verkligheten så 

att de kan bekräfta att forskaren uppfattat denna verklighet på ett bra sätt. Detta inbegriper 

även att man som forskare säkerställer att forskningen utförts i relation till de regler som 

gäller. Vi skapar tillförlitlighet i vår undersökning genom att använda oss av en semi-

strukturerad intervjuform vilken ger oss möjlighet att ställa följdfrågor om vi känner att vi vill 
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utveckla och få en djupare inblick i det ursprungliga svar vi erhållit. Vi spelar även in våra 

intervjuer för att i efterhand kunna förtydliga de svar vi fått, vilket även detta säkerställer 

tillförlitligheten i vår undersökning. Andra saker vilket stärker tillförlitligheten är att vi 

genom att ställa öppna frågor inte har för avsikt att styra resultaten i en önskvärd riktning. 

Eftersom vi antar ett konstruktionistiskt synsätt blir det en svårighet att använda 

respondentvalidering som en del i vår strävan att skapa tillförlitlighet. Detta eftersom vi har 

som avsikt att skildra den verklighet som respondenten upplever där och då, och inte låta våra 

respondenter ändra denna genom att ta tillbaka eller förändra någonting de sagt. Vi anser att 

användningen av detta kommer att spegla en felaktig bild av de aktörer vi intervjuar och de 

svar vi erhåller. Vi är i vår studie intresserade av att få ärliga och trovärdiga svar och vill inte 

justera dessa i efterhand.  

Överförbarhet 

Enligt Bryman och Bell (2005, s.307) innebär detta kriterium att man som forskare ska ge en 

fyllig redogörelse för vad man undersökt för att man ska ha möjlighet att kunna bedöma i 

vilken mån resultaten är överförbara till en annan kontext. Vi har som avsikt att bidra med en 

djupgående beskrivning och motivering av hur vi i denna studie gått till väga för att andra 

forskare ska ha möjlighet att bedöma dess överförbarhet.  

Pålitlighet 

Pålitlighet, menar Bryman och Bell (2005, s.307), refereras till att man som forskare ska anta 

ett granskande synsätt och skapa en tillgänglig samt fulländad redogörelse av alla de faser 

vilka ingår i forskningsprocessen. Vi har i vår uppsats försökt redogöra för alla dessa faser 

men förstår även att då vi i vår forskning utgår ifrån subjektiva bedömningar så kommer detta 

också att speglas i vårt arbete och att det därmed kan vara en svårighet för andra forskare att 

fullt ut kunna replikera vår studie och nå samma resultat.  

Möjlighet att styrka och bekräfta 

Att kunna styrka och bekräfta, hävdar Bryman och Bell (2005, s.307-308), betyder att man 

som forskare försöker tillförsäkra att man agerat i god tro. De menar att det ska framgå att 

forskaren inte låtit sin teoretiska inriktning eller sina personliga värderingar ha en inverkan på 

slutsatserna samt utförandet av en undersökning. Eftersom att vi i vår studie utgår från ett 

hermeneutiskt synsätt kommer våra subjektiva bedömningar inte kunna frångås. Vår för-

förståelse kommer att ligga till grund för hur vi väljer att tolka den information vi tar del av 

vilket kommer att vinkla vår studie på ett unikt sätt.  
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Bryman och Bell (2005, s.308-309) berättar att Äkthet är det andra grundläggande kriteriet 

Lincoln och Guha (1985) samt Guba och Lincoln (1994) tagit fram som ett alternativ till 

reliabilitet och validitet inom kvantitativ forskning, och att detta kriterium berör allmänna 

forskningspolitiska konsekvenser. Äkthet innefattar underkriterierna: Rättvis bild, Ontologisk 

autenticitet, Pedagogisk autenticitet, Katalytisk autenticitet samt Taktisk autenticitet.  

Rättvis bild behandlar frågan om en undersökning ger en betryggande rättvis bild av de 

uppfattningar samt åsikter som innehas av den grupp som man studerar, menar Bryman och 

Bell (2005, s.309). Genom att vara noggranna med att spela in våra intervjuer samt ha öppna 

intervjufrågor där respondenten fått reflektera över sitt svar, anser vi att vi kan skildra en 

rättvisande bild av den grupp vi studerar.  

Ontologisk autenticitet, berättar Bryman och Bell (2005, s.309), rör frågan huruvida 

undersökningen bidrar till att hjälpa de medverkande att få en bättre insikt än tidigare i sin 

sociala situation och den värld de är en del av. Då våra intervjupersoner får ta del av våra 

resultat efter färdigställandet av vårt arbete får de möjlighet att objektivt kunna granska sin 

situation och förhoppningsvis få en uppfattning av denna.  

Pedagogisk autenticitet handlar istället om huruvida en undersökning bidragit till att de 

medverkande fått en bättre bild än tidigare av hur andra individer upplever denna miljö, 

menar Bryman och Bell (2005, s.309). Då våra intervjupersoner tar del av våra resultat är 

förhoppningen att de även ska kunna få en förståelse för hur andra personer ser på deras 

verklighet.  

Katalytisk autenticitet, berättar Bryman och Bell (2005, s.309), rör frågan om 

undersökningen bidragit till att de medverkande kan ändra sin situation. Vår förhoppning är 

att våra intervjupersoner ska få mer kunskap om vad man i organisationen i det dagliga 

arbetet arbetar med för att främja retention. Sedan får de själva överväga hur de vill använda 

sig av den kunskap som vi bidragit dem med.  

Taktisk autenticitet behandlar frågan hur undersökningen gjort att de medverkande bättre 

fått möjlighet att vidta de åtgärder som behövs, hävdar Bryman och Bell (2005, s.309). Som 

ovan nämnt bidrar vi dem med kunskap, men på vilket sätt de sedan väljer att använda sig av 

denna kan vi inte spekulera kring.  
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2.6.1 Seminarier samt handledning 

Fejes och Thornberg (2009, s.216-217) säger att det finns krav på att forskning ska vara 

genomförd samt framställd på ett sätt som skildrar att den innehåller hög kvalitet och god 

kompetens. De menar att man under arbetets gång får uppsatsen granskad av medstudenter 

och lärare vilka kommer att bidra till att säkerställa att kvalitet bidras med till forskningen. 

Fejes och Thornberg (2009, s.216-217) hävdar att genom seminarier får studenter möjlighet 

att reflektera över sina arbeten då man vid opponeringstillfällen förväntas försvara sitt eget 

arbete och redogöra för sina val. Vi har under tiden vi skrivit denna uppsats tagit del av fler 

seminarier samt haft möten med vår handledare Magnus Forslund. Under de seminarier vi 

haft har vi fört en diskussion med vår examinator Daniel Ericsson samt med våra 

medstudenter då de, efter att ha granskat vårt arbete, gett oss feedback och råd vilket hjälpt 

oss framåt i vår uppsats. Vi har fått opponera på andra arbeten samt fått försvara vårt eget 

vilket säkerställer en högre kvalitet. Vi har även under våra handledarmöten fått feedback, 

bidragits med nya infallsvinklar, kritik och vägledning vilket har varit till stor hjälp och säkrat 

kvalitén i vår uppsats. Under arbetets gång har vi tagit till oss den kritik vi fått och 

omformulerat och reviderat de delar vi ansåg behövdes. 

2.7 Etiska aspekter 

Forsman (1997, s.9) säger att inom forskningsetiken finns det grovt sett två problem; det 

första handlar om moralen i forskningens mål och medel och det andra handlar om hur 

moralen inom forskningen bör och kan upprätthållas. Forsman (1997, s.9) säger även att det 

finns två skillnader inom forskningsetik vilka kan refereras till inomvetenskaplig 

forskningsetik samt utomvetenskaplig forskningsetik. Den inomvetenskapliga 

forskningsetiken, menar hon, handlar om forskarens inre liv och det gäller framförallt att 

säkra forskningsresultatens tillförlitlighet vilket i regel innebär att inte förfalska eller 

konstruera empirisk data samt att inte plagiera kollegor. Den utomvetenskapliga 

forskningsetiken, menar hon, handlar om hur intressen utanför forskarsamhället kan påverkas 

av forskningen och hur dessa intressen ska tas hänsyn till. Det som, enligt henne, ofta 

diskuteras i dessa sammanhang är vilka metoder som används under forskningsprocessen 

samt vilka konsekvenser det blir av forskningen. Vi visar stor hänsyn för de etiska aspekterna 

och de etiska frågor som uppstår under forskningsprocessen gång. Vår egna etiska 

medvetenhet tar vi i stor beaktning och vi ser till att denna medvetenhet alltid är i fokus.  
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För att öka vår förståelse och medvetenhet om de etiska aspekterna i vår forskning läser vi 

samt granskar ”Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2009)”. Efter detta tar vi i 

beaktning eventuella överträdelser som kan ske mot värdet av det empiriska material som 

förvärvas. Då vi jobbar utefter de kvalitativa forskningsprinciperna utför vi intervjuer för att 

förvärva vårt empiriska material, och det är viktigt för oss att detta ska ske på sådana grunder 

att respondenterna förstår att det sker frivilligt. Bryman och Bell (2005, s.356) tar också upp 

vikten av att de etiska faktorerna inte får glömmas bort, som att till exempel respondenternas 

identiteter hålls anonyma. 

I det kompendium som Vetenskapsrådet (2009) har tagit fram om forskningsetiska principer 

för forskning inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning tar de upp fyra stycken 

huvudkrav. Det första huvudkravet är informationskravet (Vetenskapsrådet, 2009, s.7) och 

det innebär att forskaren ska informera respondenter om att deras deltagande är helt frivilligt 

och att de kan avbryta sin medverkan när helst de vill. Det andra huvudkravet som 

Vetenskapsrådet (2009, s.9) tar upp är samtyckeskravet och detta huvudkrav innebär att 

forskaren måste få respondentens samtycke. Konfidentialitetskravet är det tredje 

huvudkravet som Vetenskapsrådet (2009, s.12) tar upp och detta innebär att alla de uppgifter 

som samlas in om personer som ingår i forskningen ska ges största möjliga konfidentialitet 

samt att personuppgifter ska skyddas på ett sådant sätt att ingen obehörig kan få tillgång till 

dem. Vetenskapsrådets (2009, s.14) sista huvudkrav handlar om att de uppgifter som samlas 

in under forskningen endast får nyttjas för forskningens ändamål, och detta huvudkrav kallas 

för nyttjandekravet. Dessa huvudkrav som Vetenskapsrådet (2009) skriver om ligger till 

grund för vår etiska medvetenhet, för vårt arbete vid insamlingen av det empiriska materialet 

samt för hur vi sedan behandlar den information vi fått ut av och om våra respondenter. 

2.8 Källkritik 

I detta arbete har vi varit noggranna med att välja teorier vilka vi anser är pålitliga, aktuella 

samt relevanta för vår studie och vårt ämnesområde. Vi har valt att endast använda oss av 

artiklar som blivit granskade av andra oberoende forskare verksamma inom samma 

forskningsområde. Vi har även varit noga med att undersöka hur många citeringar våra teorier 

fått i Google Scholar och utefter detta förhållit oss till dess pålitlighet och relevans. Genom att 

kritiskt granska och ifrågasätta den teori vi samlat in, och även valt bort de teorier vi tyckte 

var mindre relevanta sett till det vi studerar, så anser vi att den teori vi presenterar i vårt arbete 

är väsentlig.  
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3.0 Teori 

  
I detta kapitel belyser vi vårt teoretiska underlag vilket kommer att ligga till grund för vår 

tolkning samt slutsats. Vi börjar med en introduktion beträffande personalomsättning där vi 

presenterar en definition samt uppvisar olika skildringar av detta. Detta eftersom frivillig 

personalomsättning är det eventuella problem vi i detta arbete vill uppvisa. Sedan utgår vi 

från HRM och presenterar strategier samt personalidéer relaterade till detta område. 

Därefter går vi över till en diskussion gällande retention där vi bidrar med en definition samt 

förståelse av detta begrepp för att sedan presentera strategier vilka man som organisation 

kan använda i arbetet med kvarhållandet av anställda. I slutet av vårt teorikapitel belyser vi 

begreppen kultur samt hängivenhet vilka båda visade sig vara relevanta teorier utifrån den 

empiri vi samlade in.  

3.1 Retention och personalomsättning 

Då frivillig personalomsättning är det eventuella upplevda problem vi i vårt arbete vill lyfta 

fram, och vilket vi fått uppfattningen att man med hjälp av retention kan reducera, väljer vi 

här att ge en beskrivning av personalomsättningens innebörd samt dess olika dimensioner så 

att man som läsare kan få en djupare förståelse av begreppet och dess inverkan.  

Vi har valt att acceptera en beskrivning gällande personalomsättning vilken den svenska 

författaren Orkan (1974, s.26) presenterar. Även om denna källa har några år på nacken anser 

vi att denna definition fortfarande är aktuell och ger oss en bra förståelse för detta begrepp. 

Orkan (1974, s.26) menar att begreppet personalomsättning kan refereras till en sorts rörlighet 

på arbetsmarknaden och skildras genom att en anställd gör valet att sluta sin anställning. Detta 

kan ske, menar Orkan (1974, s.26), genom att den anställda antingen byter till en annan 

arbetsgivare eller genom att denna tillfälligt lämnar arbetsmarknaden (p.g.a. föräldraledighet 

etc.), eller lämnar denna definitivt (p.g.a. pensionering, dödsfall etc.). Allen et al. (2010, s.50) 

hävdar att det kan finnas en uppsjö av anledningar till varför man som anställd lämnar en 

organisation, och menar att även då det kan finnas karaktärsdrag och utfall vilka kan delas 

mellan varje förekomst av personalomsättning, så finns det ändå olikheter dem emellan vilka 

alla har sina egna implikationer. Griffeth och Hom (2001, s.4-6) menar att dessa olika sorter 

av personalomsättning delas in och beskrivs i tre olika dimensioner. Dessa dimensioner, 

menar de, refereras till frivillig och ofrivillig, dysfunktionell och funktionell samt undvikbar 



 

 31 

samt oundviklig personalomsättning. Nedan kan ni finna en beskrivning av dessa 

dimensioner.  

3.1.1 Frivillig och ofrivillig personalomsättning 

Griffeth och Hom (2001, s.4) hävdar att då man talar om frivillig personalomsättning menar 

man de arbetstagare vilka frivilligt vill lämna sin arbetsplats och sitt jobb. I kontrast till detta 

så uppstår den ofrivilliga personalomsättningen då arbetsgivaren tar beslut om att låta en 

individ gå utan denna individs åsikt i åtanke. Den ofrivilliga personalomsättningen kan 

således uppstå genom avskedande eller uppsägning. Griffeth och Hom (2001, s.4) menar 

vidare att istället för att mäta en generell personalomsättning innefattande ofrivilliga och 

frivilliga avgångar, borde man lägga fokus vid den frivilliga personalomsättningen. Denna 

personalomsättning kan betraktas som oönskad från arbetsgivarens sida, menar de, då den 

som oftast inte är efterfrågad och därmed kan resultera i problem för en organisation. Griffeth 

och Hom (2001, s.4) menar vidare att den ofrivilliga personalomsättningen däremot kan vara 

önskvärd för en arbetsgivare då man inte vill behålla medarbetare vilka presterar sämre, och 

att denna typ av personalomsättning kan resultera i att dessa individer får avgå. 

3.1.2 Dysfunktionell och funktionell personalomsättning 

George och Jones (2012, s.112) hävdar att chefer ofta betraktar personalomsättning som 

någonting kostsamt vilken behöver hållas på en minimal nivå, och menar att det finns 

säkerställda kostnader relaterade till personalomsättning som att till exempel välja ut, 

rekrytera och träna anställda vilka ersätter de som lämnat. Allen et al. (2010, s.51) menar att 

förutom dessa kostnader är det också mycket tid som går till spillo för till exempel HR-

anställda samt chefer i arbetet med dessa faktorer. Andra negativa effekter Allen et al. (2010, 

s.51) lyfter fram är att då anställda frivilligt slutar kan det organisatoriska minnet ta skada, 

klienter kan lämna, mångfald bland de anställda kan försvåras, kvaliteten kan försämras då 

arbetet inte är tillgodosett samt att det kan resultera i att andra anställda även de väljer att 

sluta. En annan negativ effekt är enligt George och Jones (2012, s.112) att personalomsättning 

ofta resulterar i avbrott för de anställda vilka befinner sig i och är en del av organisationen. 

Detta kan skildras genom att viktiga projekt kan bli försenade och genom att de som lämnar är 

medlemmar i team vilket försvårar för dessa. Den personalomsättning vilken kan vara skadlig 

för en organisation benämner Allen et al. (2010, s.50-51) som dysfunktionell, och menar att 

strategier vilka fokuserar på att hålla kvar anställda på arbetsplatsen (retention-strategier) är 

mer inriktade på denna typ av personalomsättning. 
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George och Jones (2012, s.112) säger att även fast det finns självklara negativa konsekvenser 

relaterade till personalomsättning så finns det också självklara fördelar denna process kan 

resultera i, och menar att en självfallen sak vilken bestämmer om personalomsättning kan 

betraktas som positiv eller negativ relateras till vilken som faktiskt lämnar organisationen. Då 

anställda vilka presterar dåligt slutar och anställda vilka presterar bra stannar finns det ingen 

anledning för chefer att vilja reducera sin personalomsättning. Denna process kan enligt Allen 

et al. (2010, s. 50-51) benämnas som funktionell då denna inte är skadlig för en organisation. 

En positiv aspekt relaterad till personalomsättning, menar George och Jones (2012, s.112), 

kan vara att de nyanställda bidrar med nya idéer och tankesätt till organisationen. De hävdar 

även att personalomsättning kan betraktas som ett naturligt och smärtfritt sätt då en 

organisation vill reducera sin arbetskraft, och att denna organisation kan undkomma arbetet 

med nedskärningar då anställda själva väljer att lämna. Slutligen menar George och Jones 

(2012, s.112) att då personalomsättning sker i övre delen av organisationen ger detta en 

möjlighet för de anställda på en lägre nivå att kunna klättra, bli befordrade och ersätta dessa 

platser.  

Personalomsättning är enligt George och Jones (2012, s.112) en process vilken måste hanteras 

och vilken man måste ta hänsyn till, men som kanske inte tvunget måste reduceras eller 

elimineras. Allen och Griffeth (1999, s. 525-526) hävdar att istället för att se till nivån av sin 

totala personalomsättning borde man istället studera hur personalomsättnings-processen 

faktiskt ser ut. De berättar att för att fullt ut förstå personalomsättning är det viktigt att man 

som chef har vetskap om vilka som väljer att sluta och vilka som väljer att stanna i en 

organisation, och att man också försöker skapa sig kunskap om de omgivande faktorer vilka 

kan ha en påverkan på dessa val. Allen och Griffeth (1999, s. 525-526) menar att om man som 

chef har denna vetskap är det lättare att försöka påverka personalomsättningen till att bli 

funktionell istället för dysfunktionell.  

3.1.3 Undvikbar och oundviklig personalomsättning  

Hom et al. (2012, s.834) hävdar att frivillig personalomsättning kan delas in i en del vilken en 

organisation kan undvika (t.ex. dåliga arbetsvillkor) och en del vilken är oundviklig (t.ex. då 

en individ behöver vara hemma en tid p.g.a. föräldraledighet). De menar att det är av stor vikt 

för företag att identifiera vilken del av den frivilliga personalomsättningen som de kan 

påverka och styra. Det kan uppstå problem, hävdar Hom et al. (2012, s.834), då företag väljer 

att försöka förstå sig på sin personalomsättning genom att intervjua de som slutat.  
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Detta eftersom anställda gärna inte delar med sig av faktorer vilka företag kan undvika och 

istället beskriver oundvikliga faktorer då de förklarar varför de slutat. Anledningen till detta är 

att de inte vill riskera att ”bränna några broar” och bli oense med företaget, menar Hom et al. 

(2012, s.834). Likaså väljer chefer att reducera eller tona ner personalomsättning vilken är 

undvikbar i sina officiella uppgifter eftersom deras ledarskap annars kan bli ifrågasatt. Hom et 

al. (2012, s.834) menar att bristen på dessa kriterier speglar en felaktig bild av vad som kan 

undvikas då företag endast kan uppvisa få anledningar till varför anställda slutar medan de 

anställda kan uppvisa åtskilliga motiv.  

3.2 Human Resource Management och Retention  

I denna teoridel börjar vi med att presentera begreppet Human resource management (HRM) 

vilket utgör det fält inom vilket vi i detta arbete befinner oss. Vi belyser dess bakgrund och 

innebörd för att sedan gå vidare till att presentera diverse HR/Retention-strategier och 

personalidéer vilka kan vara till hjälp vid arbetet med kvarhållandet av anställda. 

3.2.1 Om begreppet HRM 

Bratton och Gold (2007, s.5) berättar att Human resource managements (HRM) rötter sträcker 

sig till slutet av 1700-talet i England då den industriella revolutionen startade, men att det var 

först efter andra världskriget som det riktigt tog fart för HRM. De skriver att det var efter 

andra världskriget som man började tala om de anställdas rättigheter och arbetsförhållanden 

och hur man skulle förbättra dessa. Enligt Bratton och Gold (2007, s.5-6) började man 

diskutera jämlikhet under 70-talet, och under 80- och 90-talet började man att diskutera mjuk 

och hård HRM som syftade på Human och Resource. De berättar även att human resource 

refereras till de egenskaper som de anställda för med sig till arbetsplatsen, som till exempel 

intelligens, engagemang och färdigheter. HRM är, menar de, en samling av kunskap samt en 

uppsättning av metoder och policys som tillsammans konstruerar arbetets natur och reglerar 

anställningsförhållandet. 

Leatherbarrow och Fletcher (2014, s.109) menar att det inte finns en gemensam definition av 

HRM men att det finns vissa gemensamma karaktärsdrag i de definitioner som existerar. De 

berättar att de gemensamma karaktärsdragen är: "integrera hanteringen av personalen 

tillsammans med hanteringen för kärnverksamheten", "röra sig mot en mer flexibel 

organisation med syftet att åstadkomma konkurrensfördelar” samt en "konsekvent strategi för 

ledningen av organisationens mest värdefulla tillgångar - personerna som arbetar där".  
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Leatherbarrow och Fletcher (2014, s.109) berättar att strategic human resource management 

integrerar organisationens strategi med verksamheten och menar att detta tidigare ansågs vara 

två olika delar. Strategic human resource management, skriver Bratton och Gold (2007, s.39), 

är processen där funktionerna av HRM flätas samman med de strategiska målen som 

organisationen satt upp i syfte att förbättra resultatet. När de anställda får en förståelse för 

organisationens strategi leder detta till att de kan se hur deras jobb bidrar till hur 

organisationen i stort uppnår sina mål. Detta kan i sin tur influera de anställdas inställning för 

sina jobb och uppmuntra dem att visa hängivenhet till denna organisation. 

 

3.2.1.1 Hård och mjuk HRM 

Legge (1995, s.66) talar om två olika stilar eller tillvägagångssätt som kan användas inom 

HRM, vilka benämns den hårda stilen (hard HRM) och den mjuka stilen (soft HRM). Legge 

(1995, s.66) menar att den hårda stilen reflekterar en ”utilitaristisk instrumentalism” medan 

den mjuka stilen istället riktar sig till ”utvecklande humanism”, men menar på att dessa två 

tillvägagångssätt inte behöver vara helt oförenliga då var och en av stilarna kan innehålla 

beståndsdelar från den andra. 

Förenklat beskriver Leatherbarrow och Fletcher (2014, s.81) att den hårda stilen handlar om 

antagandet att människor inte vill ha egenmakt utan istället vill bli beordrade vad som 

förväntas av dem, få träning samt resurser för att uppnå dessa krav och få ersättning om de 

gör mer än vad som förväntas av dem. Man antar således inom detta tillvägagångssätt att 

människor kommer att lockas av klara mål, entydiga arbetsuppgifter samt en bra lön. Legge 

(1995, s.66) förklarar att man inom den hårda modellen riktar HRMs fokus mot den mycket 

viktiga nära integrationen av HRM-system, -aktiviteter och -policys med företagsstrategin och 

dess mål. Genom denna integration av målen för HRM samt för företagsstrategin kan man få 

HRM att driva på organisationens strategiska mål. Legge (1995, s.66) menar att man i den 

hårda stilen syftar till beräknande, kvantitativa och företagsstrategiska aspekter av att hantera 

anställda på ett lika rationellt sätt som man gör med andra typer av resurser, och dess ultimata 

fokus ligger således på human resource management. 

Inom den mjuka stilen av HRM beskriver Leatherbarrow och Fletcher (2014, s.82) att det 

finns ett antagande om att arbetet är en integrerad del av livet, och att detta borde erbjuda en 

positiv, meningsfull samt upplyftande (empowering) erfarenhet för människor. De menar att 

man inom detta tillvägagångssätt antar att människor kommer att lockas av arbeten vilka 

erbjuder möjlighet till avancemang samt tillväxt och kommer stanna kvar på arbetsplatser 
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vilka investerar i dem och ser dem som värdefulla tillgångar. Legge (1995, s.66) förklarar att 

man inom den mjuka metoden fortfarande lägger vikt vid att integrera HRM med de 

strategiska målen, men att man ser de anställda som en källa till konkurrensfördelar genom 

deras anpassningsförmåga, hängivenhet och höga kvalitet (prestanda, färdigheter o.s.v.). 

Legge (1995, s.67) menar att anställda, inom detta tillvägagångssätt, är aktiva istället för 

passiva delar av en produktiv process och kapabla till samarbete, tillit och utveckling, och 

tonvikten ligger därmed på att frambringa hängivenhet med hjälp av motivation, ledarskap 

samt kommunikation. I denna mjuka HRM-stil ligger fokus på att HRM ska leverera fyndiga 

människor och betoning ligger således på human resource management.  

3.2.1.2 The best practise model  

”The best practise model” uppkom ur forskning gjord av Pfeffer, och har stått sig genom 

tiderna, med endast senare gjorda tillägg till hans lista så som harmonisering (refererade till 

service-villkor) samt balans mellan arbete och privatliv (work-life balance) (Leatherbarrow 

och Fletcher, 2014, s.88-89). Pfeffer (1995, s.6-7) menar att det är av stor vikt att effektivt 

hantera sin arbetsstyrka då människor i en organisation är svåra att imitera, och man genom 

anknytningen av arbetet med de anställda till strategin kan skapa konkurrensfördelar. Pfeffer 

(1995, s.7) berättar att man kan nå spektakulära ekonomiska resultat genom att man som 

organisation investerar i människor.  

Pfeffers (1995, s.7-9) lista över önskvärda attribut i hantering av människor är tydlig och ser 

ut som följer: 

 Anställningstrygghet 

 Självstyrande arbetslag/lagarbete 

 Selektiv rekrytering 

 Omfattande utbildning i alla nivåer av organisationen 

 Hög kompensation för organisatorisk prestanda 

 Informationsutbyte 

 Reducering av olikheter i status (harmonisering) 

 

Leatherbarrow och Fletcher (2014, s.89) berättar att betoning ligger på att antingen väva in 

samtliga av ovan processer i sin HR-strategi, eller också delar av denna lista (kanske 3, 4 eller 

5 av ovan nämnda processer). Genom detta kan man få ut särskilda resultat, till exempel 

gällande hängivenhet hos de anställda, då man är noga med vilka man anställer och hur de 
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utbildas. Pfeffer (1995, s.10) menar att förändringen hos en organisation till att anamma detta 

tankesätt måste komma från hjärtat och inte endast från huvudet, och menar att det handlar 

om att se sin arbetsstyrka och källan till fördelar på ett annorlunda sätt. De organisationer 

vilka kommer få mest fördelar av att investera i människor är de som inte bara tar sig igenom 

proceduren utan också verkligen är hängivna denna typ av managementstil, menar Pfeffer 

(1995, s.10). 

3.3.1 Retention 

I denna sektion presenterar vi begreppet retention och vad man som organisation kan arbeta 

med för att lyckas behålla sina anställda inom företaget, och således hantera det eventuella 

problemet med frivillig personalomsättning. 

3.3.1.1 Om begreppet retention 

Balakrishnan och Vijayalakshmi (2014, s.69) säger att retention av anställda hänvisas till de 

olika metoder och policys vilka resulterar i att anställda, under en längre tidsperiod, förblir 

lojala gentemot en organisation. De menar att man i arbetet med retention strävar efter att få 

de anställda att stanna kvar inom organisationen så länge som möjligt, och låta dem växa med 

organisationen med anpassning till den föränderliga omgivningen. Balakrishnan och 

Vijayalakshmi (2014, s.69) menar vidare att för att en organisation ska vara framgångsrik på 

lång sikt är det av stor relevans att man lyckas behålla de mest värdefulla medarbetarna. De 

berättar att retention av anställda handlar om mer än att konkurrera med löner och höja dessa. 

Man behöver tillgodose de anställda med utmanande karriärmöjligheter, erbjuda en kreativ 

arbetsmiljö vilken värnar om mångfald samt ömsesidig tillit, och behandla individer med 

uppskattning och respekt.  

Enligt Jacobsen och Thorsvik (2014, s.249) byter människor arbete oftare nu än vad de gjorde 

förr. De menar vidare att de anställda som är mest värdefulla är också de som mottar flest 

erbjudanden och har andra möjliga alternativ, och vilka därmed kan betraktas som mest 

rörliga. På grund av detta blir det därför en relevant fråga hur man som organisation kan göra 

för att behålla medarbetare vilka anses vara värdefulla. Jacobsen och Thorsvik (2014, s.250-

251) hävdar att användningen av formella kontrakt kan betraktas som det traditionella sättet 

att hålla kvar anställda i en organisation, och menar att dessa kontrakt bland annat kan handla 

om att en individ förpliktar sig att stanna kvar i organisationen en viss tidsperiod och att 

denna går miste om diverse bonusformer vid upphävandet av detta avtal. Jacobsen och 
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Thorsvik (2014, s.250-251) anser att det finns svårigheter med dessa typer av kontrakt då en 

organisation inte till en början har vetskap om hur värdefulla de nyanställda kan komma att 

vara.  

På senare tid har man, menar Jacobsen och Thorsvik (2014, s.250-251), istället lagt fokus vid 

att skapa ett emotionellt band mellan anställd och organisation genom användningen av ett så 

kallat psykologiskt kontrakt. Ett sådant kontrakt är istället informellt och formas genom 

ömsesidighet, förtroenden och löften mellan dessa båda parter, och så länge den anställda 

anser att detta kontrakt upprätthålls kommer denna stanna kvar i företaget. Jacobsen och 

Thorsvik (2014, s.250-251) menar att genom ett psykologiskt kontrakt kan en individ bli 

bunden till en organisation på många olika sätt. Det kan vara att den anställda anser att det är 

illojalt att sluta eftersom företaget gjort någonting vilket fordrar en motprestation (normativa 

band). Det kan också vara så, hävdar Jacobsen och Thorsvik (2014, s.250-251), att den 

anställda känner sig som en del av företaget, trivs där, uppskattar den sociala miljön och 

arbetet eller delar dess normer samt värderingar (känslomässiga band). En annan sak som kan 

hålla kvar den anställda i företaget genom ett psykologiskt kontrakt är, enligt Jacobsen och 

Thorsvik (2014, s.250-251), att kostnaden för en individ att sluta överstiger den potentiella 

nyttan denna erhåller av att lämna organisationen. Organisationen erbjuder arbetsvillkor, lön, 

förmåner och fritid vilka är så pass fördelaktiga att denna individ kan förlora på att sluta sin 

anställning. Anställda kan alltså vilja lämna en organisation, men ändå inte göra detta 

eftersom att det blir för kostsamt. Jacobsen och Thorsvik (2014, s.250-251) hävdar att en 

betydande del av forskningen anser att förekomsten av ett emotionellt band är den viktigaste 

förklaringsfaktorn till att en individ inte vill sluta sin anställning. De menar vidare att det på 

grund av detta har diskuterats mycket kring vad som faktiskt frambringar dessa band, och en 

iakttagelse som gjorts är att trivsel på arbetet starkt kan relateras till den emotionella 

samhörigheten. Jacobsen och Thorsvik (2014, s.250-251) förklarar att trivsel på arbetet 

hänger nära samman med utformningen av arbetsuppgifter och att arbetsutformningen därmed 

kan betraktas som ett viktigt verktyg för att behålla värdefulla individer inom organisationen.  

3.3.2 Retention – och HR-teorier/modeller 

I denna del utökar vi vår förståelse för vad som påverkar frivillig personalomsättning och 

därmed retention. Vi presenterar nedan ett urval teorier samt modeller vilka vi anser kan bidra 

oss med en bra bild av detta.  
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3.3.2.1 Retentionsplan 

Leatherbarrow och Fletcher (2014, s.228) berättar att företag kan använda sig av en så kallad 

retentionsplan för att behålla sina medarbetare och att detta sätt att arbeta med retention har 

blivit en integrerad del i HR-strategin för en del företag. De menar att en retentionsplan är 

baserad på resultat från analyser av personalomsättning och att denna kan bestå av många 

olika delar. 

Leatherbarrow och Fletcher (2014, s.228) menar att i en genomarbetad retentionsplan bör 

rekryteringsstrategin vara genomtänkt och att en del i strategin kan vara att ta fram lämpliga 

kvalitéer som företaget söker efter hos nyanställda. De anser att introduktionsprocessen är en 

viktig del i en retentionsplan då det är här man får de nyanställda att lära känna företaget. Lön 

och förmåner som är uppbyggda på olika sätt menar Leatherbarrow och Fletcher (2014, s.228) 

också är bra att använda sig av i en strukturerad retentionsplan då dessa kan motivera en 

anställd till att stanna kvar i organisationen. De säger att lärande och utveckling bör vara 

lättillgängligt och att det ska finnas många olika möjligheter till detta, och att dessa bör 

stämma överens med individens samt organisationens behov. De menar även att coachning 

och mentorskap tillsammans med lärande och utveckling kan få den anställda att känna sig 

värdefull. Leatherbarrow och Fletcher (2014, s.228) förklarar vidare att detta även kan få den 

anställda att känna att den har en karriär i företaget och inte bara "ett jobb" och menar därför 

att det är bra att ta detta i beaktning i en retentionsplan. Enligt dem behöver även ledningen ha 

en bra relation med de anställda då detta kan få dem att känna sig betydelsefulla, och menar 

att en dålig relation kan resultera i att anställda väljer att lämna en organisation. Att göra 

förändringar för att öka "work-life balance" genom att till exempel införa flexibla arbetstider 

och förbättra de fysiologiska arbetsförhållandena säger Leatherbarrow och Fletcher (2014, 

s.228) även detta kan uppmuntra till att anställda väljer att stanna kvar i en organisation. Även 

jobbets design är en del i en retentionsplan och innebär, enligt Leatherbarrow och Fletcher 

(2014, s.228), att man bör inrätta så mycket grupparbete och autonomi i arbetet som möjligt. 

Genom att förbättra anställdas medverkan i beslut och låta dem komma till tals, menar de, kan 

få de anställda att känna sig mer som en del i företaget vilket i sin tur också detta kan leda till 

att de stannar kvar i organisationen. Leatherbarrow och Fletcher (2014, s.228) menar också att 

en bättre marknadsföring av organisationens varumärke som arbetsgivare, med hjälp av så 

kallad "employer branding”, kan leda till skapandet av en kultur som uppmuntrar till retention 

av anställda i organisationen. Leatherbarrow och Fletcher (2014, s.229) tar även upp att det är 

viktigt att en retentionsplan inte bara gäller för "de mest värdefulla" anställda utan att planen 
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istället innefattar alla anställda då det oavsett vilken som lämnar är kostsamt och 

kontraproduktivt.    

3.3.2.2 Arthurs teori 

Arthur (2001, s.222-224) tar även hon upp faktorer vilka kan vara bra att ta hänsyn till i 

arbetet med retention, vilka presenteras nedan.  

 En oförenlig företagskultur är en faktor som kan påverka personalomsättningen och det 

innebär att anställda behöver känna att organisationen värdesätter och stödjer de anställdas 

mål, arbetssätt, intressen samt erfarenheter. Ifall anställda känner att deras olikheter endast 

tolereras istället för att tillgodoses är de troligtvis mer benägna att lämna en organisation.  

 Känslan av att inte vara uppskattad eller värdefull är något som kan få de anställda att 

tänka över sitt val av arbetsgivare. De flesta anställda har behov av att känna sig 

uppskattad och att få feedback för det jobb de utför. Att inte känna sig som en del av 

företaget påverkar även de anställda och deras vilja att vara kvar i organisationen.  

 Förståelsen för på vilket sätt de anställda själva bidrar till organisationens helhet och hur 

de bidrar till att uppnå organisationens mål. Ifall dessa behov inte uppfylls minskar lusten 

hos anställda att vilja jobba kvar inom en organisation.  

 Känslan av att ens chef är närvarande är viktig för de anställda; att de alltid kan vända sig 

till denna med frågor och att denna finns där för att ge dem vägledning. Detta leder till att 

de anställda är mindre benägna att lämna en organisation.  

 Att ha möjligheter till att växa och utvecklas inom organisationen kan vara en faktor för att 

de anställda ska känna sig motiverade att stanna kvar. Ifall dessa möjligheter inte finns bör 

man vara tydlig med detta innan anställning sker. En annan faktor som kan påverka en 

anställds vilja att lämna organisationen är bristen på utbildning inom företaget. Individer 

har behov av att öka sin kunskap och sina egenskaper för att vara attraktiva för 

arbetsmarknaden samt att det gynnar arbetsgivaren att ha en personal som har uppdaterad 

kunskap inom det senaste.  

 Ojämlika löner och förmåner kan vara en annan orsak till att personalomsättningen ökar. 

Ifall anställda känner sig sämre behandlade eller inte lika värdesatta kommer de sannolikt 

att lämna en organisation och i vissa fall även starta en rättslig process.  
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 Oflexibla arbetsscheman kan vara en potentiell orsak till att personalomsättningen kan öka. 

Idag finns det många andra lösningar än nio till fem, måndag till fredag, och detta kan 

locka anställda till att söka sig till andra arbetsgivare som är mer flexibla i sina arbetstider.  

 Att anställda inte trivs med de mänskliga relationerna på arbetsplatsen kan påverka deras 

vilja att stanna kvar i organisationen. Anställda har högre krav på att arbetsmiljön ska 

främja samarbete mellan dem själva, anställda och chefer.  

 Ytterligare en faktor, vilken är relaterad till arbetsklimatet, är ifall arbetsbelastningen är för 

hög och de anställda är för få. Detta får de anställda att fundera på att byta jobb om de inte 

blir kompenserade på något vis av sin arbetsgivare. Ifall de anställda tycker att 

arbetsförhållandena är för dåliga kommer detta också vara en bidragande faktor till att man 

väljer att lämna organisationen.  

3.3.2.3 March och Simons modell 

March och Simon (1958, s.83) berättar i sin bok ”Organizations” om faktorer som kan 

påverka de anställdas beslut att stanna kvar eller lämna en organisation, - den frivilliga 

personalomsättningen. De hävdar att avgörande för att en organisation ska överleva är att de 

lyckas hålla kvar sina anställda, och menar att man som organisation måste vara framgångsrik 

i att på olika sätt motivera sina anställa att vilja stanna kvar.  

March och Simon (1958 s.84) kallar de olika motivationsverktygen för incitament, vilka kan 

ses som olika typer av ersättningar, och menar att incitamenten måste upplevas vara minst 

lika eller mer värdefulla som den prestation den anställda förväntas att bidra med till 

organisationen för att den anställde ska stanna kvar inom denna. Exempelvis är lön en typ av 

incitament som organisationen ger den anställda som betalning för den prestation som han 

eller hon bidrar med. Ifall den anställda inte upplever att incitamentet överensstämmer med 

den prestation som han eller hon förväntas bidra med kommer denna att lämna 

organisationen.  

March och Simon (1958 s.93-99) menar att frivillig personalomsättning påverkas av två olika 

företeelser; individens önskan om att lämna organisationen samt individens möjlighet att byta 

organisation. 
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(March och Simon 1958, s.99 och 106, - egen översättning och tolkning) 

Enligt March och Simon (1958, s.93-99) är det arbetstillfredsställelse som påverkar en 

individs önskan om att lämna en organisation, och ifall individen inte känner sig tillfredsställd 

med sitt arbete kommer han eller hon att överväga att byta arbetsgivare, vilket påverkar 

organisationen negativt. March och Simon (1958 s.93-99) berättar om faktorer som påverkar 

arbetstillfredsställelse och menar att dessa bland annat kan refereras till på vilket sätt arbetet 

är utformat och vilka egenskaper det har. De menar även att det är viktigt med självständighet 

i arbetet och att man har möjlighet att vara självständig i sina beslut utan att ständigt vara 

övervakad. Ytterligare faktorer March och Simon (1958 s.93-99) lyfter fram är att 

incitamentens ”antal” samt ”storlek” har påverkan på arbetstillfredsställelsen hos anställda. 

Faktorer som inverkar på arbetstillfredsställelsen hos en anställd är förhållandevis interna 

vilket gör det möjligt för organisationens ledning att påverka, menar de.  

March och Simon (1958 s.93) förklarar att den andra företeelsen som påverkar den frivilliga 

personalomsättningen i en organisation är individens möjlighet till att byta arbetsgivare. Ifall 

en anställd upplever att den har många alternativ till arbetsgivare ökar dess benägenhet att 

byta. De faktorer som påverkar detta är framför allt externa och är förhållandevis oundvikliga, 

och kan inte påverkas av organisationen; som till exempel hur det ekonomiska klimatet ser ut.  

Andra faktorer som påverkar den anställdes möjligheter är, enligt March och Simon (1958, 

s.100-106), exempelvis utbildning och ålder. Även individens kompetens, tendensen att söka 

andra alternativ samt ifall individen kommer i kontakt med andra företag i sitt dagliga arbete, 
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menar March och Simon (1958, s.100-106), är faktorer som påverkar individens möjlighet till 

att byta arbetsgivare.   

Kritik 

Många av de modeller som behandlar personalomsättning har, enligt Rosse (1991, s.671), 

inspirerats eller utgått ifrån March och Simons modell om personalomsättning. Rosse (1991, 

s.671) menar att det som många uppskattar med modellen är att den är okomplicerad samt att 

March och Simon sammanförde arbetstillfredsställelse och arbetsmarknaden i samma modell 

vilket en del anser ger en helhetsbild av fenomenet. Enligt Rosse (1991, s.671) har dessa två 

variabler var för sig visats ha en tydlig effekt på personalomsättning medan de gemensamt 

inte har uppvisat samma tydliga samband.  Sett till detta menar kritiker att det saknas ett starkt 

empiriskt stöd för modellen och menar även att det finns andra faktorer som påverkar 

personalomsättningen vilka March och Simon inte tar upp i sin modell (Rosse, 1991, s.672). 

Trots denna kritik har vi valt att använda oss av March och Simons modell då den visar sig 

vara accepterad av forskare samt att den är tydlig och hjälper oss i vår förståelse.  

3.3.2.4 Spectors modell 

Även Spector (1997, s.55) hävdar att personalomsättning kan relateras till ett av de många 

utfall samt beteenden bland anställda vilket hypotetiskt lagts fram som ett resultat av 

arbetstillfredsställelse – och otillfredsställelse, och menar att de flesta teorier ser 

personalomsättning som en konsekvens av otillfredsställelse på arbetet. Spector (1997, s.55) 

hävdar att individer vilka är otillfredsställda med sitt arbete kommer att söka efter en 

alternativ anställning. Modeller vilka behandlar personalomsättning placerar 

arbetstillfredsställelse i mitten av en komplex process vilken involverar faktorer både utanför 

och innanför den studerade organisationen. För att se hur denna process fungerar visar 

Spector (1997, s.62-63) upp en förenklad modell vilken ni kan se nedan.  

(Modell med egen översättning från Spector, 1997, s.64) 
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Vad vi kan se i modellen är att karaktärsdrag från arbetsmiljön kombineras med karaktärsdrag 

hos en individ för att bestämma nivån av arbetstillfredsställelse. Om arbetstillfredsställelsen 

når en tillräckligt låg nivå kommer en individ att utveckla ett avsiktligt beteende att vilja sluta 

sin anställning. Efter att ha utvecklat denna vilja kan individen komma att söka efter andra 

anställningsalternativ, och om denna lyckas hitta ett sådant resulterar detta i 

personalomsättning. Faktorn ”tillgängliga alternativ” är av stor vikt då en individ troligtvis 

inte väljer att sluta sin anställning utan förekomsten av ett annat tillgängligt arbetserbjudande. 

Spector (1997, s.63) hävdar att det finns ett starkt vetenskapligt stöd för sambanden i denna 

modell, och menar att det finns en ganska bra korrelation mellan arbetstillfredsställelse och 

avsikt att sluta sin anställning.  

George och Jones (2012, s.111) visar i sin bok upp en modell utvecklad av Mobley som även 

den visar upp en process vilken resulterar i personalomsättning, och är lik den modell vi visar 

ovan. Vad som visas i denna modell är att arbetstillfredsställelse triggar hela 

personalomsättnings-processen eftersom en anställd vilken är tillfredsställd med sitt arbete 

kanske aldrig ens tänker tanken att sluta sin anställning. Tankarna om att sluta sin anställning 

uppstår således genom att en anställd är otillfredsställd i sitt arbete. Vi valde att ha med 

Spectors teori i detta arbete då författaren är erkänd i forskningssammanhang och då hans 

modell är enkel att förstå och innefattar alla de delar vi fått förståelsen har en inverkan på 

personalomsättning.  

3.3.2.5 Hackman och Oldhams modell 

Enligt Jacobsen och Thorsvik (2014, s.244) är en av de mest inflytelserika teorierna om hur 

arbetsuppgifter bör designas, för att de ska underlätta för de anställda att använda sig av sina 

kunskaper, skapad och utvecklad av Richard Hackman och Greg Oldham. Något förenklat 

säger de att Hackman och Oldhams teori kan sammanfattas i en tankegång om att 

tillfredställelse och prestation är beroende av att man uppnår vissa avgörande psykologiska 

tillstånd. Dessa avgörande psykologiska tillstånd, berättar Jacobsen och Thorsvik (2014, 

s.244), är beroende av egenskaper i arbetsuppgifterna samt att dessa arbetsuppgifter kan 

organiseras på olika sätt. De menar att Hackman och Oldham byggde upp en modell över vad 

organisationsstrukturen bör innehålla, vad för egenskaper arbetsuppgifterna bör ha samt 

psykologiska tillstånd som måste råda för att motivation ska främjas. Detta kan leda till vissa 

önskvärda resultat som till exempel hög arbetstillfredsställelse (Jacobsen och Thorsvik, 2014, 

s.245) och låg personalomsättning (Hackman Oldham, 1976, s.256).  
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Hackman och Oldham (1976, s255) menar att modellens syfte var att systematisera, förfina 

och beskriva relationen mellan egenskaper i arbetet och individuell reaktion på arbetet.  

När Hackman och Oldham (1976, s.255) förklarar sin modell säger de att det på grundnivån 

av denna modell är fem olika dimensioner över grundläggande egenskaper hos 

arbetsuppgiften som främjar tre psykologiska tillstånd som i sin tur leder till olika positiva 

resultat. De menar att länken mellan de olika dimensionerna och tillstånden, samt tillstånden 

och resultaten är moderatorer av egenskaper hos individen. 

 

 

(Modell hämtad från Hein, 2012, s.155) 

De tre avgörande psykologiska tillstånden 

Hackman och Oldham (1976, s.255) förklarar att de tre psykologiska tillstånden är 

grundläggande för modellen. Jacobsen och Thorsvik (2014, s.245) förtydligar detta genom att 

säga att dessa tre tillstånd måste råda för att man ska kunna uppnå motivation i arbetet. Det 

första tillståndet som Hackman och Oldham (1976, s.256) tar upp i sin modell är att man 

upplever arbetsuppgifterna som meningsfulla och detta innebär att den anställda upplever sitt 

arbete som värdefullt, givande samt generellt meningsfullt. Det andra tillståndet de skriver om 

är att man känner ansvar för arbetets resultat, och detta betyder att den anställda känner 
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personligt ansvar för resultatet av det arbete som hon eller han utför. Det sista och tredje 

tillståndet förklarar Hackman och Oldham (1976, s.256) är kunskap om resultat, och det 

innebär att individen känner till samt förstår vilka resultat som blir utav ens prestation på 

arbetet. Ifall de anställda befinner sig i dessa tre tillstånd kommer detta, enligt modellen, att 

resultera i kvalitativt arbete, hög trivsel, hög motivation (Jacobsen och Thorsvik, 2014, s.245) 

och låg personalomsättning (Hackman Oldham, 1976, s.256). Skaparna av modellen 

förutsätter att individen upplever positiva effekter av att veta (kunskap om resultat) att man 

själv (känner ansvar) har presterat bra i arbetsuppgiften som man bryr sig om (känner 

meningsfullhet), vilket även uppmuntrar individen att fortsätta att försöka prestera bättre i 

framtiden (Hackman och Oldham, 1976, s.256).  

Grundläggande dimensioner över egenskaper hos arbetsuppgiften 

Hackman och Oldham (1976, s. 257) går sedan över till att beskriva att det finns fem stycken 

olika egenskaper som ingår i modellen och att det är dessa som främjar uppkomsten av de 

olika avgörande psykologiska tillstånden. De förklarar att tre av dessa egenskaper bidrar till 

tillståndet där man känner meningsfullhet i sitt arbete och de andra två bidrar till var sitt av de 

andra tillstånden. Jacobsen och Thorsvik (2014, s.245) beskriver att den första av de tre 

egenskaperna som antas skapa en känsla av meningsfullhet i arbetet är variation i vad 

arbetsuppgifterna kräver utav den anställda beträffande färdigheter och förmågor. Skaparna 

till modellen menar att arbetsuppgiften kräver en variation av olika aktiviteter för att kunna 

utföra arbetet, vilket gör att man måste använda sig av olika egenskaper och kunskaper hos 

sig själv som individ. Den andra egenskapen menar Jacobsen och Thorsvik (2014, s.245) 

handlar om att arbetsuppgiften utgör en meningsfull helhet och om individen kan delta i 

genomförandet från början till slut med ett tydligt resultat skapas det en helhet för individen. 

Hackman och Oldham (1976, s.257) förklarar att uppgiftens betydelse innebär på vilket sätt 

den påverkar människor i och utanför organisationen. De menar att detta är den tredje och 

sista grundläggande egenskapen som bidrar till det psykologiska tillståndet där arbetet 

upplevs som meningsfullt.  

Den fjärde grundläggande egenskapen i Hackman och Oldhams (1976, s.257) modell är 

autonomi, som bidrar till att skapa en känsla av personligt ansvar, vilket uppvisas i det andra 

psykologiska tillståndet i modellen. De förklarar att autonomi innebär att den anställda har en 

viss frihet beträffande hur arbetet ska planeras och utföras vilket skapar en känsla av 

självständighet, handlingsfrihet och frihet. Skaparna skriver att feedback innebär att den 
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anställda får tydlig information om hur väl han eller hon har presterat, och det är denna 

egenskap som främjar det psykologiska tillståndet om kunskap om de resultat man presterar.  

Jacobsen och Thorsvik (2014, s.246) menar att Hackman och Oldhams modell tar hänsyn till 

att även om de anställdas arbetsuppgifter utformas på ett sådant sätt att de i teorin främjar ett 

gynnsamt psykologiskt tillstånd, avgörs effekterna i slutänden av den enskilda 

organisationsmedlemmens egenskaper. De skriver att både individuella psykologiska behov, 

kunskaper och färdigheter gör att människor reagerar olika på utmaningar. Jacobsen och 

Thorsvik (2014, s.246) menar vidare på att skaparna preciserar detta i sin modell genom 

faktorn "moderatorer" vilken består av tre egenskaper som individen besitter i organisationen 

och som kan modifiera det antagna sambandet mellan arbetsegenskaper och resultat. Jacobsen 

och Thorsvik (2014, s.246) förklarar att dessa egenskaper innebär i vilken utsträckning 

individens färdigheter och kunskaper är relevanta för arbetsuppgiften. De menar att de andra 

egenskaperna är individens behov av personlig utveckling och växande samt hur tillfredsställd 

individen är med de allmänna arbetsförhållandena och då främst anställningstrygghet, 

belöningssystem, ledning och kollegor. Jacobsen och Thorsvik (2014, s.246) beskriver att i 

samspel eller var för sig kan de tre förhållanden försvaga den effekt som arbetsuppgifterna 

antas ha på motivation, prestation och resultat. Hackman och Oldham (1976, s.259) menar att 

det grundläggande antagandet är att en person som har ett stort behov av personlig utveckling 

kommer att reagera mer positivt på ett jobb där möjligheterna finns än en person som inte har 

detta behov. 

Kritik  

Hein (2012, s.163) tar upp kritik mot Hackman och Oldhams teori och deras metodologiska 

tillvägagångssätt då författarna använder sig av kvantitativa studier för att pröva sin tes. Hein 

(2012, s.163) menar att det är svårt att kvantifiera psykologiska processer som tillfredställelse, 

motivation med mera, och förklarar att det även anses vara problematiskt på flera sätt att 

använda en numerisk skala som mått på de samband som skaparna argumenterar för. Hein 

(2012, s.165) tycker även att det är värt att påpeka att det finns en rad egenskaper för 

arbetsuppgifter som inte ingår i modellen men som däremot är väsentliga i andra 

motivationsteorier. Ett exempel på detta kan vara den sociala dimensionen i arbetet vilket kan 

utgöras av samvaron med kollegorna.  

Trots att det riktas en del kritik mot Hackman och Oldhams teori och modell för 

arbetsegenskaper menar Hein (2012, s.165) att modellen ändå är bra att använda som ett 

redskap för reflektion för ledare. Den tes som Hackman och Oldham visar upp om att det 
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finns en inbyggd konflikt mellan det sätt på vilket man utformar arbetet och medarbetarnas 

profil är en viktig insikt menar hon. Jacobsen och Thorsvik (2014, s.247) skriver att teorin har 

testats empiriskt i många olika organisationer och länder.  

Trots att inte alla förhållanden i teorin får lika starkt stöd, ger ändå de allra flesta empiriska 

studierna ett starkt stöd åt Hackman och Oldhams grundtanke om att egenskaperna i arbetets 

utformning, enligt de linjer som skisseras, medför en hög grad av motivation, menar Jacobsen 

och Thorsvik (2014, s.247). Trots den kritik som presenteras ovan anser vi att denna modell är 

relevant då den omfattar många olika aspekter av vad som kan påverka personalomsättning 

och därmed retention. Vi kan även med hjälp av denna modell få en uppfattning om vad 

chefer kan påverka i det dagliga arbetet. Skaparna av modellen har blivit erkända i 

forskningssammanhang och modellen har fått stort inflytande på forskning inom hur arbetet 

ska utformas på bästa sätt för att nå önskvärda resultat.  

I återstående avsnitt presenterar vi teorier vilka vi ansåg visade sig vara relevanta utifrån 

den empiri vi samlade in. Vi anser att en beskrivning av dessa begrepp är väsentlig för att 

kunna få en djupare förståelse av den organisation vi studerar.  

3.4 Kultur  

Kultur var något som våra respondenter gärna tog upp och diskuterade kring och begreppet 

visade sig vara framträdande och närvarande i den organisation vi studerade.  

3.4.1 Kultur 

Alvesson och Svenningsson (2008, s.36) hävdar att då man resonerar kring begreppet kultur 

tänker man ofta på individer vilka tillsammans delar någonting, och beskriver att denna 

delaktighet antingen hänvisas till individers grundliga antaganden vilka styr dessa i en viss 

riktning, eller till traditioner av att tänka och göra saker på ett visst sätt. Alvesson (2009, s.10-

11) berättar att kultur är ett komplext begrepp vilket tycks kunna brukas på en rad olika sätt. 

Vissa poängterar gemensamma trossatser och föreställningar, medan andra framhåller normer 

och värderingar eller upplever kulturer som diverse symbolsystem. Alvesson (2009, s.10-11) 

menar att ibland också de emotionella sidorna i organisationer betonas, i vilka andan och 

gemensamma känslor understryks. Det finns även de som refererar kultur till ”hur man gör 

saker och ting” i organisationen, d.v.s. till det informella handlandet. Alvesson (2009, s.10-

11) menar att om man kombinerar alla dessa aspekter blir det mycket lite vilket inte kan 



 

 48 

refereras till kultur. Alvesson och Svenningsson (2008, s.36) refererar till Hofsteade et al. 

(1990) då de visar upp sju karaktärsdrag vilka hänvisas till kultur: 

 Kulturen antar en helhetssyn och kan inte hänvisas till enskilda individer utan involverar 

istället en grupp av dessa individer. 

 Kultur är ett fenomen vilket växer fram och som har sitt ursprung i dess historiska seder 

samt traditioner.  

 Kulturen är svår att förändra eftersom individer tenderar att hålla fast vid sina 

värderingar, traditioner och idéer.  

 Kultur är ett fenomen vilket är socialt konstruerat och som delas av individer vilka tillhör 

olika grupper. Dessa olika grupper kan var för sig skapa egna kulturer, vilket innebär att 

detta inte skapas av sig själv utan istället måste konstrueras.  

 Kulturen är vag, mjuk, svår att få grepp om och är genuint kvalitativ. Det går inte att 

hänvisa kultur till enkla klassificeringar eller mätningar.  

 Kultur karaktäriseras ofta genom användningen av termer så som symbol, myt och ritual. 

 Kultur kopplas vanligtvis samman med idéer, värderingar och tankesätt snarare än med 

de objektiva, konkreta och mer synliga aspekterna av en organisation. 

Alvesson (2009, s.12) hävdar att kultur i första hand inte existerar ”inuti” en människas 

huvud, utan att den istället finns någonstans ”mellan” huvudena på en hop av människor där 

symboler och innebörder öppet uttrycks. Detta skildras till exempel i styrelsesammanträden, i 

arbetsgrupper, men även i materiella objekt. Kulturen är central för att förstå sociala 

företeelser, processer, institutioner och beteenden, menar Alvesson (2009, s.12), och betraktas 

som en ram inom vilken dessa aspekter blir meningsfulla och begripliga.  

3.4.2 Organisationskultur 

Alvesson (2002, s.3) använder begreppet organisationskultur som en övergripande term 

gällande hur man tänker, och refererar då speciellt till symboliska samt kulturella fenomen. 

Alvesson (2002, s.3) menar att han instämmer med Frost et al. (1985, s.17) beträffande en 

definition av organisationskultur. I denna definition menar Frost att det verkar som att man 

talar om vikten av symbolism (i form av historier, legender och myter) då man refererar till 

organisationskultur, men också om tolkningen av erfarenheter, händelser och idéer som 

formas och påverkas av den grupp vilka de tillhör. Alvesson (2002, s.3) hävdar dock att han 

även vill ta antaganden och värderingar om den sociala verkligheten i beaktning och inkludera 

dessa i denna definition, men menar dock att dessa värderingar kan betraktas som mindre 

användbara och centrala än symbolism och mening i en kulturell analys. Utifrån denna 
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ståndpunkt lutar Alvessons (2002, s.3) argument emot en definition uttalad av Kunda (1992, 

s.8) vilken säger att kultur kan betraktas som ett system av gemensam mening och 

gemensamma symboler, och tillhandahåller delade emotionella och kognitiva synvinklar av 

medlemskap i en organisation, men även sätt genom vilka dessa uttrycks samt formas.  

Alvesson (2009, s.17) hävdar att identitet till en organisation kan betraktas som ett 

närliggande begrepp till organisationskultur, och menar att identitetstemat delvis handlar om 

känslan av tillhörighet och att denna är relevant för hur man som individ definierar sig själv. 

För att utveckla en distinkt organisationskultur behöver en organisations medlemmar 

identifiera sig med denna, menar Alvesson (2009, s.17), och menar vidare att det är viktigt för 

dessa medlemmar att organisationen uppvisar något unikt gällande inriktning, historia, stil 

m.m., och att organisationen tillskrivs en betydelsefull och påtaglig identitet. Alvesson (2009, 

s.18) berättar att en organisation vilken utmärker sig gällande symboliska uttryck (logotyper, 

arkitektur), värderingar och materiella praktiker (lokalisering, produktion), men som även 

upplevs vara unik, framgångsrik och uppmuntrande gällande sociala interaktioner mellan sina 

medlemmar också erbjuder dessa en särskild social identitet. Det är av stor vikt att man ser 

organisationen i ett positivt ljus, och berättar att man som företagsledningar och anställda ofta 

definierar delvis sig själva, men också hela sin verksamhet som överlägsen andra på väl valda 

punkter. Då en organisation kan betraktas som ett viktigt ursprung till identitetsarbete 

upplever individer närhet med organisationen och ser sig själva som en del i ett allomfattande 

vi, menar Alvesson (2009, s.18), och tillhörigheten en individ känner till organisationen 

påverkar dess självuppfattning.  

Alvesson (2009, s.18) hävdar att om identiteten inom organisationen är mindre uttalad så 

resulterar detta i att människor söker sig till alternativa identitetskällor så som till ett visst 

projekt, särskilda arbetsuppgifter, en viss avdelning eller en yrkestillhörighet. Det är då inte 

ovanligt att man väljer att identifiera sig med sin avdelning eller med den hierarkiska position 

man har, istället för med organisationen. Då organisationen betraktas som en mångtydig och 

abstrakt enhet skapas det förutsättningar för att subkulturer växer fram vilket kan resultera i 

ytterligare splittring av denna organisation, menar Alvesson (2009, s.18). Om medlemmar i en 

organisation upplever att man i identitetstermer står för något positivt och unikt så menar 

Alvesson (2009, s.18) att detta kan resultera i en ökad benägenhet för dessa att ta till sig de 

gemensamma värderingar som finns i organisationen.  
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3.5 Hängivenhet  

Hängivenhet blev ett intressant begrepp att studera närmre då vi fick förståelsen att man i den 

organisation vi undersökte uttryckte en stolthet till sin arbetsgivare och ville vara en del av 

organisationen. 

Legge (1995, s. 176) skriver om studier som gjordes under 30-, 40- och 50-talet vilka visade 

vikten av anställdas emotionella sociala behov samt vikten av informella organisationer, 

vilket innebär relationer och värden i mindre inofficiella arbetsgrupper. Från detta menar 

Legge (1995, s.176) har intresset för hängivenhet till organisationen skapats och det finns 

olika tolkningar av detta. De olika synsätten menar hon resulterade i olika skolor för 

organisationsutveckling men ett huvudsakligt fokus låg fortfarande på de mänskliga 

processerna så som kommunikation, personliga relationer och team building, och inte på 

arbetsuppgifterna eller verksamhetsmål. Legge (1995, s.179) skriver att när man läser om 

kultur görs antaganden om att syftet är att utveckla en enhetlig och stark företagskultur vilket 

leder till att medlemmar i organisationen delar en hängivenhet till övertygelser, värderingar 

samt antaganden som är självklara eller förstärker beteenden som anses vara ledande för 

organisationens framgång.  

Legge (1995, s.179) hävdar att det finns två olika sätt att se på hängivenhet inom 

organisatoriskt beteende. Enligt Mowdays et al (1982, s.27) synsätt är hängivenhet till 

organisationen den relativa styrkan av en individs identifiering med en specifik organisation. 

Mowday et al (1982, s.27) menar att detta karaktäriseras av minst tre olika faktorer; en stor tro 

på och godtagande av organisationens mål och värderingar, en vilja att prestera åt 

organisationens räkning samt en stark vilja att vara en del av organisationen. De menar att 

definitionen visar på att det är en relation mellan organisationen och individerna och deras 

vilja att ge av sig själva för att på så vis bidra till organisationen och dess framgång. Legge 

(1995, s.180) skriver om det andra synsättet som säger att hängivenhet är bindande av 

individens handlingar och beteende. Detta synsätt, menar hon, har sina rötter i teorier av 

kognitiv oenighet samt enighet och man tror att individer blir hängivna som ett resultat av 

faktorer som inte beror på det dagliga arbetet i organisationen utan istället faktorer så som 

status, utbildning samt pensionssystem. Dessa faktorer går då förlorade om individen väljer 

att lämna, menar Legge (1995, s.180), och menar vidare att hängivenheten hos individen för 

organisationen grundar sig i den mån vilka beteenden upplevs som bindande. Legge (1995, 

s.180) skriver att individer är mer benägna att bli bundna till sina handlingar när deras resultat 

är definitiva och då de anser att deras handlingar är frivilliga.  
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Legge (1995, s.180) tar upp ytterligare en annan typ av syn på hängivenhet förutom de 

beteenderelaterade. Detta synsätt handlar om attityd och menar att det är tre komponenter av 

attitydhängivenhet. Den första är emotionell hängivenhet som innebär viljan att fortsätta vara 

en del av organisationen då man upplever det att vara något positivt och den andra är 

fortgående hängivenhet vilket innebär behovet av att vara en del av organisationen sett till 

faktorer som påverkar individens liv utanför organisationen samt bristen på andra tillgängliga 

arbetsgivare. Den tredje komponenten är normgivande hängivenhet som har innebörden att 

individen känner att den borde stanna kvar i organisationen på grund av personliga normer 

samt värderingar. 

3.6 Summering av teorikapitlet 

För att ge vår läsare möjlighet att få en tydlig och enkel överblick över vårt omfattande 

teorikapitel väljer vi att avslutningsvis sammanfatta detta kapitel. Nedan presenteras det vi 

anser är av stor vikt för att som läsare förstå det kapitel vi valt att benämna tolkning och 

förståelse. 

Human resource management (HRM) handlar, enligt Leatherbarrow och Fletcher (2014, 

s.109), om att leda organisationens mest värdefulla tillgångar - deras anställda. De menar att 

man gör detta med hjälp av konsekventa strategier som flätas samman med andra strategier 

för verksamheten och på så vis skapar konkurrensfördelar vilket kan ge stor ekonomisk 

vinning. HRM kan även influera och förbättra de anställdas inställning till sitt arbete samt öka 

deras hängivenhet gentemot en organisation. I vissa fall talar man om två olika 

tillvägagångssätt som kan användas inom HRM vilka kallas för mjuk och hård HRM. I det 

mjuka tillvägagångssättet talar man om att anställda lockas av arbeten vilka erbjuder 

möjlighet till avancemang samt tillväxt och kommer stanna kvar på arbetsplatser vilka 

investerar i dem och ser dem som värdefulla tillgångar, medan man i det hårda 

tillvägagångssättet talar om att anställda lockas av klara mål, entydiga arbetsuppgifter samt en 

bra lön. En av alla de HR-strategier som finns är ”the best practise model”, och den går ut på 

att man genom olika processer så som rekrytering och anställningstrygghet kan skapa 

förutsättningar för bättre prestation hos de anställda vilket i sin tur kan leda till positiva 

ekonomiska resultat. 

Retention av anställda kan enligt Balakrishnan och Vijayalakshmi (2014, s.69) refereras till de 

olika metoder och policys vilka resulterar i att anställda, under en längre tidsperiod, förblir 

lojala gentemot en organisation. De menar att man i arbetet med retention strävar efter att få 
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de anställda att stanna kvar inom organisationen så länge som möjligt, och låta dem växa med 

organisationen med anpassning till den föränderliga omgivningen. Balakrishnan och 

Vijayalakshmi (2014, s.69) menar vidare att för att en organisation ska vara framgångsrik på 

lång sikt är det av stor relevans att man lyckas behålla de mest värdefulla medarbetarna. De 

berättar att retention av anställda handlar om mer än att konkurrera med löner och höja dessa. 

Man behöver tillgodose de anställda med utmanande karriärmöjligheter, erbjuda en kreativ 

arbetsmiljö vilken värnar om mångfald samt ömsesidig tillit, och behandla individer med 

uppskattning och respekt. Dessa punkter stämmer även in på de som Leatherbarrow och 

Fletcher (2014) tar upp i sin retentionsplan som de menar har blivit en integrerad del av en 

genomarbetad HR-strategi. 

Personalomsättning kan vara ett av de upplevda problem vilket resulterar i tendensen att 

organisationer ökar sitt intresse för retention och olika strategier, och det finns olika 

skildringar av detta begrepp. Frivillig personalomsättning syftar på att den anställda själv 

väljer att lämna företaget, medan ofrivillig personalomsättning istället innebär att den 

anställda tvingas lämna sin tjänst på grund av uppsägning. Man talar även om funktionell och 

dysfunktionell personalomsättning, där det förstnämnda innebär att en viss mån av 

personalomsättning kan vara bra för organisationen, och den sistnämnda att 

personalomsättningen istället blir skadlig för företaget. Andra skildringar av 

personalomsättning är att denna kan vara undvikbar vilket innebär att denna i viss mån kan 

undvikas, då man till exempel kan förbättra arbetsvillkor. Är denna inte undvikbar innebär 

detta att personalomsättningen inte kan undvikas sett till föräldraledighet eller liknande.  

Enligt March och Simon (1958, s.93) samt Spector (1997, s.64) är arbetstillfredsställelse en 

faktor vilken kan ha en inverkan på personalomsättning och därmed retention. March och 

Simon (1958, s.93) menar att den frivilliga personalomsättningen påverkas av två olika 

företeelser; nämligen individens önskan om att lämna organisationen samt individens 

möjlighet att byta organisation. De menar att det är arbetstillfredsställelse som påverkar en 

individs önskan om att lämna en organisation, och ifall individen inte känner sig tillfredsställd 

med sitt arbete kommer han eller hon att överväga att byta arbetsgivare. March och Simon 

(1958, s.93) berättar att vad som även påverkar en individs möjlighet att lämna en 

organisation är dennas upplevda möjliga alternativa arbetsgivare.  

Hackman och Oldhams teori kan sammanfattas i en tankegång om att tillfredställelse och 

prestation är beroende av att man uppnår vissa avgörande psykologiska tillstånd. Dessa 

avgörande psykologiska tillstånd är beroende av egenskaper i arbetsuppgifterna samt att dessa 
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arbetsuppgifter kan organiseras på olika sätt (Hackman och Oldham, 1976, s.255). De menar 

att för att uppnå vissa önskvärda resultat så som högre arbetstillfredsställelse samt låg 

personalomsättning måste man uppnå tre olika psykologiska tillstånd. Dessa tillstånd innebär 

att man känner meningsfullhet i arbetet, upplever ansvar för arbetet samt kunskap om de 

faktiska resultaten av det utförda arbetet. Således förutsätter skaparna av modellen att en 

individ upplever positiva effekter av att veta (kunskap om resultat) att man själv (känner 

ansvar) har presterat bra i arbetsuppgiften som man bryr sig om (känner meningsfullhet), 

vilket även uppmuntrar denna att fortsätta att försöka prestera bättre i framtiden (Hackman 

och Oldham, 1976, s.256).  För att dessa tillstånd ska uppnås krävs det enligt författarna att 

arbetsuppgifterna innehar vissa grundläggande egenskaper. De arbetsegenskaper som 

Hackman och Oldham (1976, s.256) menar bidrar till de psykologiska tillstånden är variation, 

deltagande i genomförandet av uppgiften från början till slut, hur arbetet påverkar individer i 

och utanför organisationen, autonomi samt feedback.  

Kultur var något våra respondenter gärna tog upp och diskuterade kring. Alvesson och 

Svenningsson (2008, s.36) hävdar att då man resonerar kring begreppet kultur tänker man ofta 

på individer vilka tillsammans delar någonting. De beskriver att denna delaktighet antingen 

kan hänvisas till individers grundliga antaganden vilka styr dessa i en viss riktning, eller till 

traditioner av att tänka och göra saker på ett visst sätt. Alvesson (2009, s.10-11) berättar att 

kultur är ett komplext begrepp vilket tycks kunna brukas på en rad olika sätt. Vissa poängterar 

gemensamma trossatser och föreställningar, medan andra framhåller normer och värderingar 

eller upplever kulturer som diverse symbolsystem. Han menar att ibland också de emotionella 

sidorna i organisationer betonas, i vilka andan och gemensamma känslor understryks. Det 

finns även de, hävdar Alvesson (2009, s.10-11), som refererar kultur till ”hur man gör saker 

och ting” i organisationen, d.v.s. till det informella handlandet. Han menar att om man 

kombinerar alla dessa aspekter blir det mycket lite vilket inte kan refereras till kultur. 

I organisationen vi studerade uttryckte våra respondenter en stolthet till sin arbetsgivare och 

visade på viljan att vara en del av organisationen. Legge (1995, s.179) skriver att när man 

läser om kultur görs antaganden om att syftet är att utveckla en enhetlig och stark 

företagskultur vilket leder till att medlemmar i organisationen delar en hängivenhet till 

övertygelser, värderingar samt antaganden som är självklara eller förstärker beteenden som 

anses vara ledande för organisationens framgång. Enligt Mowdays et al (1982, s.27) synsätt 

refereras hängivenhet till organisationen till den relativa styrkan av en individs identifiering 

med en specifik organisation. Mowday et al (1982, s.27) menar att detta karaktäriseras av 
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minst tre olika faktorer; en stor tro på och godtagande av organisationens mål och 

värderingar, en vilja att prestera åt organisationens räkning samt en stark vilja att vara en del 

av organisationen. De menar att denna definition visar på att det är en relation mellan 

organisationen och individerna och deras vilja att ge av sig själva för att på så vis bidra till 

organisationen och dess framgång. 

I vårt arbete vill vi lyfta fram våra respondenters verklighet och främst utgå från vad dessa 

delar med sig av gällande vad man i det dagliga arbetet arbetar med för att främja retention. 

Således använder vi vår teori endast som ett hjälpmedel i vår tolkning av denna empiri för att 

ge oss en viss stöttning i vår förståelse av deras verklighet.  
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4.0 Empiri  

 
I detta kapitel presenterar vi vårt empiriska underlag vilket utgörs av de intervjuer vi haft 

med våra 10 respondenter. Vi valde att intervjua sex stycken chefer och fyra stycken anställda 

vilka verkar under en del av dessa. Efter att vi intervjuat våra tio respondenter om det 

dagliga arbetet i deras organisation kunde vi urskilja ett antal områden de alla tog upp och 

vilka de förde en diskussion om. Vi kommer nedan att utgå ifrån dessa områden och 

presentera vad respektive intervjuperson hade för åsikter i varje del. Vårt empiriska underlag 

kommer sedan, tillsammans med teorin, ligga till grund för vår tolkning samt vår slutsats 

vilka presenteras i nästkommande kapitel.   

 

4.1 Våra respondenters svar angående vad man i företaget arbetar med 

för att främja retention  

Samtalet vi hade med våra respondenter inleddes med att de fick beskriva den organisation de 

är en del av, och alla våra respondenter beskrev att de arbetar inom en platt decentraliserad 

organisation.  

Organisationsstruktur  

IP2M beskriver organisationsstrukturen som att varje arbetsplats är sitt enskilda företag där 

personalansvar sker i riktlinjer med att personalen ska må bra. IP5M beskriver att bredden i 

organisationen är fantastisk och vill man flytta eller arbeta med andra saker inom 

organisationen så har man alla möjligheter till detta. Respondenten menar även att det finns 

en bra kunskapsbas i organisationen, och är det så att man är i behov av hjälp så finns det 

alltid någon tillgänglig. Då IP4C beskriver organisationen säger denna att de har en bra 

personalpolitik och tror på individen, vilket innebär att initiativ att ta egna beslut är tillåtet. 

Respondenten beskriver vidare att det är en lärande organisation vilket betyder att man får 

göra misstag och därigenom lära sig av dessa. IP6C beskriver att man genom denna 

decentraliserade och platta struktur som anställd har möjlighet till mycket självstyrande. 

Respondenten förklarar att det är en liten nära organisation där man blir sedd och där 

beslutsvägarna är enkla. IP7C beskriver att man på arbetsplatsen sköter sig själva och har nära 

till beslut, samtidigt som man har själva organisationen i stort bakom sig. IP10M berättar att 

alla inom organisationen arbetar emot samma mål. 
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Efter att våra respondenter beskrivit den decentraliserade organisationsstruktur som råder 

inom organisationen, blev det naturligt för respondenterna att leda in samtalet till att 

diskutera kring den frihet de upplever sig ha i organisationen.     

Frihet  

Att man har mycket frihet under ansvar är något som IP2M anser är roligt, och menar att man 

får mycket utrymme till att göra det man själv anser är roligt och styra lite själv hur man vill 

lägga upp sitt arbete inom denna organisation. IP9C instämmer med IP2M och menar, 

tillsammans med IP6C, att denna tycker det är roligt med de befogenheter och mandat man 

som anställd har i att bestämma över de affärer som man gör. IP1C, IP4C, IP5M och IP7C 

menar att det egna ansvaret för sitt arbete samt att man har mandat att ta egna beslut resulterar 

i att man växer som person. IP6C berättar att man genom detta arbetssätt känner sig sedd och 

lyssnad på i organisationen. IP8C berättar att man i det stora hela sköter saker och ting på sitt 

eget sätt och att man har mycket att säga till om både på grupp - och individnivå, och IP10M 

menar att denna känner att man har en viss kontroll över sin egen situation och kan styra sin 

egen tid. Organisationen bygger sin verksamhet på kundernas behov, berättar IP6C, och 

menar att det då är viktigt med självbestämmande eftersom de anställda har bäst kännedom 

om dessa. IP3M menar att det är eget ansvar samt känslan av att organisationen tror och satsar 

på denna som individ som får denna att stanna kvar inom denna organisation. 

IP9C menar att det är högt i tak, att man försöker hjälpa varandra och att man i organisationen 

hjälper till när livet förändras för en individ. Som anställd är man även tillåten att vara 

flexibel sett till arbetstider och liknade, om det krävs, för att få det att gå ihop privat berättar 

respondenten. IP2M instämmer med IP9C och berättar att man på arbetsplatsen har friheten 

till att, i ganska stor mån, själv styra sina arbetstider och menar att om denna är i behov av att 

sluta tidigare så är detta aldrig något problem. Respondenten upplever sig ha ganska mycket 

frihet inom organisationen och anser att dennas behov lyssnas till och tillgodoses. IP8C 

berättar att man har ganska stor frihet som anställd inom organisationen och att man som chef 

förväntar sig att sina medarbetare tar sitt eget ansvar och gör sitt bästa för att göra ett bra jobb. 

IP3M upplever att om man i organisationen får sina anställda att känna sig hörda och ger dem 

stora möjligheter till att tycka till själva, så kan man även skapa trivsel för dessa. 

Respondenten säger att de förändringar som sker på avdelningen är något som alla måste vara 

överens om och menar att det visar på hur man som organisation ser på sina anställda.  

IP6C säger att det egna ansvaret och att de anställda får komma med egna initiativ är en viktig 

del i att ge arbetsuppgifterna en meningsfullhet, och IP1C berättar att denna som chef 
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försöker skapa meningsfullhet för sina anställda genom att sätta tydliga individuella mål där 

de själva får bestämma vad de vill uppnå. Målen ska vara enkla att följa upp, menar IP1C, så 

att man kan känna att man klarat av/lyckats med de mål man satt upp. IP2M håller med 

föregående respondenter om vikten av frihet under ansvar och menar att vad som skapar 

meningsfullhet för denna är eget ansvar samt att man får förtroendet att ta egna beslut. IP7C 

instämmer med IP2M då denna menar att meningsfullhet hos de anställda kan skapas genom 

att erbjuda dessa saker. För IP1C och IP4C är det viktigt att det är högt i tak samt att man får 

ta egna beslut och att det finns utrymme för misslyckande, då de menar att detta resulterar i att 

de känner trivsel på arbetet.  

Vi som forskare valde att efter denna diskussion initiera ett samtal om hur våra respondenter 

upplever de respektive roller dessa har i organisationen samt deras roll gentemot sina 

medarbetare. Vi ville, genom att leda samtalet i denna riktning, se till de mellanmänskliga 

relationernas potentiella inverkan. 

Ledarskap och relationer på arbetsplatsen  

Ledarskap 

IP9C menar att som chef är dennas främsta uppgift är att få ett arbetslag att fungera optimalt 

tillsammans vilket hela tiden är dynamiskt, och menar att denna försöker att stötta och hela 

tiden se till att de i arbetslaget backar upp varandra. Respondenten menar att om denna är en 

duktig chef så får denna sina medarbetare att leva upp till att ta eget ansvar och kunna ta 

initiativ för sitt arbete och i och med detta växa och utvecklas. Även IP1C, IP6C och IP7C 

lyfter fram vikten i att se de anställda, uppmuntra dem, låta dem ta ansvar och se till att de 

trivs och utvecklas i sitt arbete. IP6C menar att man ska ställa krav på de anställda, men 

samtidigt finnas där och stötta dem. Respondenten anser att det är viktigt att man som chef, 

utöver jobbet, även ser till de anställdas privatliv och tar hänsyn till detta. IP1C anser att det 

är viktigt att skapa en sammanhållning i gruppen där man känner att det finns en vi-känsla och 

inte en jag-känsla för att frambringa trivsel. Detta menar respondenten hör ihop med att man 

har högt i tak och att man finns där för varandra, och menar att denna gärna vill skapa en 

familjekänsla bland sina anställda. IP8C instämmer med IP1C och beskriver att denna som 

chef ska vara lagkapten och att man tillsammans med laget (medarbetarna) ska vinna matchen 

varje dag. Det handlar om att få hela arbetslaget att arbeta mot ett gemensamt mål menar 

respondenten. IP9C berättar att denna försöker coacha sina medarbetare till att få dem att 

utvecklas och anta nya utmanande arbetsuppgifter, och ser det som sin uppgift att lära upp 

sina anställda. 
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IP5M anser att då man som chef är lyhörd och skapar en stämning med högt i tak på 

arbetsplatsen kan man också därigenom generera trivsel. För IP3M är det viktigt att chefen 

kommunicerar med sina anställda på ett bra sätt och förmedlar glädje, och menar att det är 

viktigt att chefen lyssnar och tar in det de anställda säger. IP4C säger också att det är viktigt 

att stötta och lyfta fram varandra för att man därigenom kan skapa trivsel, och som chef anser 

IP4C att det är dennas uppgift att stimulera till detta. Enligt IP8C är det viktigt att man ser alla 

medarbetare, coachar dem och ger dem feedback samt att man har tydliga mål. Respondenten 

menar att det är dennas uppgift att se till så att detta fungerar och berättar att denna tror sig ha 

möjlighet till att få sina anställda att trivas bättre. IP8C tycker även det är viktigt att stötta sina 

anställda i dess utveckling. IP6C håller med IP8C och anser att det är viktigt att se 

medarbetarna och vara öppen vilket leder till att man kan prata om det mesta med dessa. 

IP10M anser dock att det är skillnad på en chef och ledare då en chef mer pekar med hela 

handen medan en ledare istället skapar förutsättningar för att driva folk framåt. Respondenten 

anser att om man som chef intar ledarrollen och visar empati så kan man igenom detta 

påverka anställdas trivsel i en positiv riktning.  

IP4C säger att genom att stötta de anställda, låta dem utvecklas och få dem att trivas i sitt 

arbete kan man som chef skapa meningsfullhet i arbetet för dessa. IP8C berättar att denna tror 

att meningsfullhet för de anställda skapas genom att de känner att de gör ett bra jobb, betyder 

något för kunden och gör skillnad. Även att man får feedback tror respondenten resulterar i 

meningsfullhet för de anställda. IP10M instämmer med det IP8C säger gällande att kundmötet 

och att skapa mervärde för dessa skapar meningsfullhet i arbetet. IP7C anser att den som 

håller i olika aktiviteter på jobbet också får ta äran för dessa, och menar att denna inte tar åt 

sig äran för andras arbete, vilket denna tror är meningsfullt för de anställda.  

IP1C anser att det är viktigt att försöka vara en förebild gentemot sina medarbetare och ge 

dem beröm när de gör något bra, och likadant berätta och lyfta upp vad andra gör bra inför 

gruppen för att visa att det går att lyckas. IP6C tror att de anställda uppskattar att bli sedda 

och att de drivs framåt av att tycka arbetet är roligt, och tror även att man som anställd gärna 

vill dela med sig av sina erfarenheter och ta del av andras. IP1C anser att det är av stor vikt att 

se till individen och dess vilja och att även ta hänsyn till aspekter så som vart i livet individen 

befinner sig, och menar att det är viktigt att hitta en balans mellan jobb och privatliv. IP8C 

försöker också ta reda på vad som driver varje anställd och vad denna anser är roligt, men 

tycker det är svårt sett till gruppens storlek att alltid veta hur man ska göra för att just peppa 

en specifik individ. För IP9C är det viktigt att se till att alla anställda känner att de har 
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individuella mål som motiverar och sporrar dem. IP4C tror inte att det går att motivera någon 

som inte vill. Respondenten menar att man däremot hela tiden kan trigga och utmana dem, 

och att detta ter sig olika. IP4C vill att de anställda själva ska hitta vad som motiverar dem 

och visa vad de vill uppnå i arbetet eller på arbetsplatsen. IP1C berättar att man har möten 

med sina anställda kontinuerligt under året och då tar man fram mål för medarbetaren samt 

följer upp dessa. Respondenten anser att det är viktigt med kontinuiteten och att det är på 

individnivå men även att det är förankrat i det dagliga arbetet och verksamheten. IP6C jobbar 

liknande som IP1C och har kontinuerliga möten med sina anställda för att sätta upp mål och 

sedan kunna pusha dem i den riktning de behöver och menar att detta är något som man talar 

om i det dagliga arbetet. IP7C gör samma sak som både IP1C och IP6C och anser att det är 

viktigt att man lär känna varandra samt hur man fungerar som person.  

Relationer  

För IP1C, IP4C, IP7C, IP9C och IP10M är det viktigt att skapa god stämning på arbetsplatsen 

och menar att detta skapas genom att det är högt i tak bland arbetsgruppen, att man har roligt 

tillsammans, att alla känner att de får komma till tals och att det inte är en massa skitsnack 

bakom ryggen utan att man istället pratar med varandra. IP3M och IP5M instämmer och även 

de anser att det är kollegorna som gemensamt skapar god stämning dem emellan. IP7C menar 

att det är viktigt med de små sakerna som morgonfika där man kan prata tillsammans både om 

jobb och annat. IP2M uppskattar att man jobbar mycket tillsammans, och menar att man då 

kan diskutera och bolla frågor och idéer med varandra eftersom många har samma synsätt på 

saker och ting. Respondenten hävdar dock att det kan vara bra om någon inte har samma 

synsätt och därmed kan komma med nya idéer och tankar. IP10M värdesätter även de 

relationer som skapas med de kunder som man integrerar med, men menar att det är 

kollegorna som ger denna kraft att orka driva framåt då klimatet ändrats över tiden i 

organisationen. 

Enligt våra respondenter skapar organisationen förutsättningar för gemenskap mellan de 

anställda genom att man bland annat får bidrag till att pröva på olika aktiviteter. Det är viktigt 

med aktiviteter utanför organisationen som till exempel ”after work” menar IP2M, IP4C, 

IP5M och IP7C. IP2M berättar att man genom utbildningsträffar får möjlighet till att nätverka 

vilket organisationen uppmuntrar, och tror att nätverket, att man lär känna folk inom 

organisationen, kan vara en stor anledning till att man trivs. IP5M menar att de aktiviteter 

man gör inte behöver vara så märkvärdiga, utan att det bara är kul att göra saker gemensamt 

med de andra medarbetarna. Enligt IP9C arbetar organisationen med att stärka vi-känslan i 
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denna och berättar att man har stora system och verktyg för att individen ska känna sig som 

en del av den. IP9C, liksom IP6C, berättar att man till exempel har enkäter där man tar upp 

olika ämnen för att se hur personalen mår och som man sedan gemensamt i gruppen 

utvärderar. IP7C tror att man motiverar sina anställda genom att jämföra resultat tillsammans 

gentemot andra avdelningar och att man arbetar tillsammans och inte jämför på individnivå. 

Respondenten tror att då man känner att man kommer framåt, uppnår sina mål och ser att man 

lyckas så kan detta sporra en. Respondenten berättar att konkurrens medarbetare emellan är 

ingenting som eftersträvas inom denna organisation vilket också skapar en stor harmoni, och 

menar att en trygghet skapas bland de anställda då det inte finns någon konkurrens dem 

emellan om att sälja mest produkter. IP5M menar vidare att man inte behöver ”gå över lik” 

för att lyckas i organisationen utan att alla arbetar för samma sak och man hjälper varandra 

samt delar med sig av sina erfarenheter.  

Vi som forskare valde sedan att leda in våra respondenter i ett samtal om kvarhållandet av 

anställda, och våra respondenter valde då att diskutera kring vikten av variation i det dagliga 

arbetet.  

Variation i arbetet  

IP2M, IP3M, IP9C och IP10M anser att variation i arbetet är en viktig komponent att ta 

hänsyn till då denna får dessa att vilja stanna kvar inom organisationen. IP2M, IP5M och 

IP10M menar att variation skapas då man inte vet vad dagen har att erbjuda. IP5M förklarar 

vidare att spänningen i att inte kunna förutsäga vad som kommer att ske sett till vilka 

människor man träffar, kundkontakter och kollegor man interagerar med resulterar i att denna 

känner meningsfullhet. Respondenten menar att man genom variation i arbetet får sina 

kunskaper prövade hela tiden och att man blir utmanad i sitt arbete. IP6C instämmer med 

IP5M och menar att det är arbetsuppgifterna som är en del av trivseln sett till deras 

utformning; att de är roliga och utmanande. IP9C menar även denna att variation och 

flexibilitet i arbetet skapar meningsfullhet och berättar att denna förser sina medarbetare med 

nya arbetsuppgifter så att det inte blir rutin i det dagliga arbetet. Respondenten berättar att 

man genom variation i arbetet kan sporra sina anställda och lyfter fram vikten av att det måste 

finnas en dynamik hela tiden för att undvika tristess bland medarbetarna. 

Utveckling visade sig också vara ett område våra respondenter valde att ta upp då vi hade en 

dialog om kvarhållandet av anställda.  

 

 



 

 61 

Utveckling  

Filosofin inom organisationen är att man alltid ska vara under utveckling, menar IP4C, och 

berättar att målet är att utveckla de anställda till att bli framtida chefer. IP7C berättar att man i 

denna organisation aldrig blir hindrad att göra det man vill, och om man vill utvecklas och gå 

vidare så har man alla möjligheter till detta. Respondenten menar att utveckling är ett krav 

inom organisationen, och att denna frihet i att få utvecklas är en stor del i vad som gör 

organisationen unik. IP3M, IP5M och IP6C upplever att dessa har möjlighet att styra sin 

karriär i den riktning de själva vill, och menar att man i organisationen satsar på sina anställda 

sett till de utvecklingsmöjligheter som finns. IP3M menar att denna ser det som sin uppgift att 

utvecklas både som individ men också för att kunna bidra till organisationen. IP9C upplever 

en familjekänsla i företaget, och uppskattar den individuella utveckling som organisationen 

har möjliggjort samt de utmaningar man får pröva på i arbetet. IP1C, IP3M, IP4C, IP6C, IP7C 

och IP8C tror att organisationens utvecklingsmöjligheter kan vara en stor del i att man vill 

stanna kvar inom denna organisation och tror att man som anställd uppskattar dessa. IP3M 

menar vidare på att även trivsel skapas genom att man som organisation satsar på individen. 

IP6C berättar att man genom att uppmuntra de anställda och låta dem utvecklas kan skapa 

meningsfullhet för dessa. Att ge de anställda mycket ansvar och fördela arbetet bland dessa är 

av stor vikt för att utveckla dem, menar IP4C. IP1C och IP7C förklarar att organisationen 

uppmuntrar till utveckling och att det inte finns några begränsningar i vad man kan uppnå 

utan att det är man själv som sätter sina mål samt begränsningar. Att själv få sätta sina gränser 

anser IP1C är en trygghet, och menar att organisationen stöttar ett långsiktigt tankesätt samt 

en frihet i att utvecklas både som person och ledare. IP3M upplever sina arbetsuppgifter som 

utvecklande och anser att det är viktigt att man tycker om och trivs med det man gör samt att 

man känner att man utvecklas hela tiden. Respondenten berättar att man i organisationen har 

kontinuerliga samtal med sin närmsta chef då man kan hjälpas åt att nå sina mål och kan 

känna utveckling. Vad som kan sporra de anställda menar IP9C är att erbjuda 

utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen. 

Att som chef stå och peka med hela handen anser IP1C resulterar i negativ respons, och vill 

att de anställda själva ska få bestämma hur de vill utvecklas och inte sätta käppar i hjulet för 

dem, utan istället snarare pusha dem framåt. IP1C menar att ifall någon av dennas anställda 

säger att de vill bli VD så svarar IP1C "ja men varsågod”. Respondenten menar att detta är en 

organisation att lyckas i, och vill att sina anställda ska känna att allting är möjligt inom denna. 

IP4C instämmer med IP1C i att man ska erbjuda utveckling för de anställda och menar att 
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man måste se till individens och organisationens bästa, och se till att man arbetar i team för att 

lyckas. Respondenten menar att genom att följa handlingsplanen och se till att de anställda får 

stimulans och möjlighet till att ta sig vidare i sin karriär kan man motverka att dessa väljer att 

sluta och byta till en annan organisation. 

Våra respondenter tog även upp betydelsen av rätt rekrytering i organisationen som en del i 

det samtal vi initierat gällande arbetet med kvarhållandet av anställda.   

Rekrytering  

IP8C berättar att man vill rekrytera nya medarbetare i ett tidigt skede av deras yrkesliv då man 

från start vill lära upp en anställd inom organisationen och forma denna utefter 

organisationens företagskultur. Genom detta, menar respondenten, att man kan få den 

anställda att bli som man i organisationen vill ha denna och att sedan den anställda har med 

sig sin erfarenhet under hela sin resa. Som organisation vill man anställa någon som passar in 

i denna och som vill vara kvar, menar respondenten. IP4C anser att det är viktigt att ta in 

individer vilken ser organisationens långsiktighet och att även förmedla tryggheten man får på 

arbetsplatsen till dessa. Respondenten berättar att man som organisation anställer ytterst få 

externa chefer eftersom man vill att varje medarbetare ska växa med uppgiften och anamma 

kulturen samt arbetssättet från hela första början. Genom detta får man en arbetskraft som tar 

del av samma resa, menar respondenten, och säger att det är bättre att anställa någon som är 

hungrig, hellre än erfaren, som en del i detta. IP2M instämmer med IP4C och menar att 

organisationen vill att så mycket rekrytering som möjligt sker internt. Dock anser 

respondenten att denna internrekrytering inte är så uttalad i organisationen, och tror att man 

tar mer del av detta samtal om man kommer utifrån. IP8C menar dock att tankesättet gällande 

internrekrytering inte fullt ut behöver vara positivt utan menar istället att detta kan resultera i 

att det blir lite ”inavel”. 

I vår diskussion gällande kvarhållandet av anställda valde vi att leda in våra respondenter i 

ett samtal kring hur man i organisationen värderar sina anställda, varför man vill ha kvar 

dessa samt vad som skulle kunna få dem att frivilligt vilja lämna denna organisation. Detta 

samtal är vad vi presenterar i området nedan.  

Förbindelse mellan organisation och anställd  

IP8C anser att man i denna organisation har en human syn på sin personal, och menar att man 

inom denna tar hand om sina anställda. IP9C instämmer med IP8C, och berättar liksom IP2M 

och IP3M att denna tror att på det sätt organisationen värdesätter människor och tror på varje 

individ är unikt. IP1C menar att man i denna organisation ser till individens kompetens istället 
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för till dess position, och att man som företag vill att de anställda ska få möjlighet att växa i 

olika positioner inom organisationen. IP10M menar att det är tilliten till individen som skiljer 

denna organisation från andra. Både IP3M och IP6C berättar att värderingen av anställda och 

denna långsiktighet är något man pratar mycket om i organisationen och IP6C menar att man 

ofta pratar om detta när man är på olika internkurser eller på andra möten. 

IP9C hävdar att man inte behövt säga upp anställda när företaget gått lite sämre utan då 

istället försökt hitta andra lösningar, och berättar att man i organisationen har utrymme att 

tänka själv och ta ställning till de olika riktlinjer som finns. IP1C berättar att man inte sänker 

en anställds lön trots att denna byter tjänst till något där denna inte har samma yttre ansvar 

som tidigare. Respondenten menar att man inte gör detta eftersom man anser att denna individ 

fortfarande behåller sin kompetens från den förra tjänsten och nu kan lära ut detta till andra på 

den avdelning denna kommer till, och detta anser respondenten är ett bevis på att 

organisationen tror på långsiktighet. IP9C och IP7C, anser att det är viktigt att hålla kvar de 

anställda inom organisationen eftersom det kostar mycket med alla utbildningar, den 

utveckling och de resurser man som företag lägger på en anställd för att investera i 

organisationens framgång. Respondenterna menar att om en anställd väljer att lämna så är det 

en otrolig resurs och kompetens som försvinner, och att det blir kostsamt, både i tid och 

pengar, att lära upp en medarbetare för att den sedan ska lämna för något annat. IP7C menar 

vidare på att om man behåller anställda så får man även behålla deras erfarenhet och dess 

relationer till kunder, och berättar att denna anser att det är viktigt med ett stort åldersspann i 

organisationen där de yngre kan komma med nytänk och de äldre bidra med erfarenhet.  

IP7C hävdar att kvarhållandet av anställda är en naturlig del av organisationen och menar att 

denna ser det som en självklarhet att denna är kvar, medan IP9C instämmer och säger att 

kvarhållandet av anställda är en paradgren för organisationen. IP7C berättar att denna fått 

förfrågningar från andra jämförbara organisationer att byta till dem, men berättar att detta 

aldrig känts aktuellt. IP4C berättar att man som organisation måste gå en balansgång mellan 

att istället för att erbjuda högre lön än andra jämförbara organisationer behöver sälja in sina 

långsiktiga fördelar, och tror att denna organisation kan bli bättre på att förmedla dessa. IP9C 

berättar dock att det inte är ett självändamål och att man inte arbetar för att behålla någon som 

vill lämna, utan att man då anser att denna individ nog inte passade in i organisationen. För att 

vara kvar i organisationen måste man kunna leva upp till de krav som finns, upprätthålla den 

kompetens som krävs samt vilja utvecklas, vilket respondenten anser kan vara svårt. IP4C 

berättar att denna arbetar för världens bästa arbetsgivare och hävdar att det inte endast är 



 

 64 

stimulans som håller kvar de anställda inom organisationen. Andra faktorer menar 

respondenten är att de har en flexibel arbetsdag, mycket möjligheter och att de själva sätter 

begränsningarna och får ta egna beslut. Bonussystemet är också en faktor, menar IP4C, men 

säger att det är svårt att sälja in detta kortsiktigt. IP3M och IP6C berättar även de att 

organisationen värderar sina anställda genom att tänka långsiktigt, och menar att denna 

långsiktighet skildras genom att organisationen erbjuder detta bonussystem vilket baseras på 

hur länge man arbetat i organisationen och inte på position. IP3M hävdar att denna 

långsiktighet även skildras genom att organisationen erbjuder sina anställda friskvårdsbidrag. 

Faktorer som skulle kunna påverka en individ att vilja lämna tror IP1C och IP8C, IP9C kan 

vara att man får ett bättre löneerbjudande någon annanstans då man, i ett inledningsskede, inte 

erbjuder de bästa lönerna inom denna organisation. Respondenterna tror att detta kan vara en 

faktor vilken inledningsvis kan göra att man byter arbetsgivare. IP10M menar att vad som 

skulle kunna få denna att lämna organisationen är ifall man skulle vinna så pass mycket 

pengar att man kan säga upp sig direkt. Dock menar respondenten att om en annan 

organisation skulle erbjuda en högre lön så skulle denna inte vilja lämna sin nuvarande 

arbetsplats. Respondenten hävdar dock att lönen i denna organisation inte är särskilt 

konkurrenskraftig och att detta nog kan påverka andra att vilja lämna denna organisation. 

IP7C menar att det inte känns som att det är så många som frivilligt lämnar denna 

organisation, men om detta skulle hända tror respondenten att detta skulle kunna bero på 

pengar, andra erbjudanden eller att man vill göra något annat inom branschen. IP2M berättar 

att en faktor som skulle kunna få denna att lämna organisationen skulle vara om denna 

tröttnar på arbetet i sig och vill göra något annat. Respondenten menar att denna inte skulle 

kunna tänka sig att byta till en annan jämförbar organisation utan skulle då istället byta till en 

annan bransch/sektor. IP4C tror att orsaker till att man lämnar kan vara att man inte blir 

uppmärksammad, står still och inte utvecklas. IP5M instämmer med IP4C gällande att vad 

som skulle kunna få denna att tänka sig lämna organisationen är om denna inte känner sig 

uppmärksammad och sedd, och därigenom skulle må dåligt i organisationen. Är man i 40-

årsåldern så slutar man inte p.g.a. lönen, menar respondenten, utan då slutar man istället p.g.a. 

att man inte trivs, inte blir sedd och inte får den hjälp man behöver. 

 IP1C menar att organisationen har varit dålig på att upplysa och berätta om den trygghet som 

man i företaget erbjuder och vikten av att det mer långsiktigt kan löna sig att stanna kvar i 

denna.  Respondenten menar att man som ung idag är mer rörlig än vad man var förr i tiden. 

Vad som får IP5M att vilja stanna kvar inom organisationen är att denna tycker det är roligt 
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med kundkontakt, trivs med sina kollegor, trivs med sin arbetsgivare, har bra arbetstider, får 

ta del av ett bra bonussystem och är del i ett nätverk. IP10M trivs med styrkan som finns i 

organisationen, dess storlek och dess annorlunda tankesätt vilket denna menar är 

organisationens kärna. Respondenten berättar att en faktor som skulle få denna att vilja lämna 

organisationen är om den närmsta chefen beter sig illa mot sin omgivning och gör så att 

personalen mår dåligt. Dock menar respondenten att då skulle denna i första hand försöka 

byta enhet och inte organisation. IP3M berättar att denna trivs mycket bra i organisationen, 

men menar att vad som skulle kunna få denna att lämna är om organisationen skulle göra 

något man själv som individ inte kan stå för, eller om man skulle känna att man inte trivs i 

organisationen längre. För att finna orsaker till att anställda väljer att lämna, så menar IP4C, 

IP7C och IP8C att man pratar med dem, och IP4C berättar att man gör en avstämning och för 

en diskussion om vad som kan vara fel. IP8C tror att man som anställd uppskattar att 

organisationen är en trygg arbetsgivare och att det är ett stabilt företag, vilket också gör att 

man väljer att stanna kvar. Respondenten berättar dock att det kan vara farligt med stabilitet – 

och att man genom detta riskerar att bli ”fat and happy”. IP10M anser att man som 

organisation kan bli bättre på att vara rädd om mångfald vilket kan gynna organisationen samt 

att man kan bli bättre på att försöka underlätta i det vardagliga arbetet för att minska stress, 

press och att människor går in i väggen. 

Genomgående i det samtal vi hade med våra respondenter valde de att ta upp 

organisationskulturen och diskutera kring denna, och man kunde tydligt se en passion för 

denna kultur hos alla våra respondenter. 

Organisationskultur  

IP6C berättar att det finns en kultur i organisationen vilken präglas av att man har inflytande 

och stort medbestämmande, och detta tror respondenten gör att många känner stolthet och 

samhörighet vilket gör att man förblir lojal gentemot sin arbetsgivare. IP9C förklarar att 

kulturen bygger på de enkla och tydliga verksamhetsmål som organisationen har, och menar 

att man ständigt ska leva upp till dessa mål. IP4C berättar att organisationens kultur 

uppmuntrar till självständigt tänkande och beslutstagande och menar att det är kundens behov 

som ska stå i centrum. Respondenten hävdar att företagskulturens grunder etablerades tidigt 

och att dessa efterföljs även idag, och menar att denna kultur även kommer bibehållas in i 

framtiden. IP4C berättar även att kulturens beståndsdelar genomsyrar organisationen i det 

vardagliga arbetet, och tror att det är kulturen som skiljer organisationen från andra. 

Respondenten beskriver att tankesättet inom denna organisation är laget före jaget, vilket 
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denna anser är av stor vikt. IP10M anser att kulturen i organisationen handlar om 

kostnadsmedvetenhet hos personalen och att det är kollegorna emellan som skapar denna. 

Respondenten menar att man i alla lägen ska tänka affärer, och att man ska ha roligt när man 

gör det, men poängterar att affärerna ändå är det viktigaste. IP10M berättar olika historier om 

kostnadsmedvetna anställda och menar att dessa cirkulerar runt i organisationen. IP1C, IP4C 

och IP8C menar dock att alla företag har en kultur, men att denna organisations kultur är unik 

i sig. IP1C poängterar även att nytänk är viktigt och menar att detta gynnar en organisation.  

IP1C berättar att då företagets organisationskultur är central i arbetet är det viktigt att man 

trivs med denna eftersom det annars blir svårt att stanna kvar i organisationen. Respondenten 

berättade att denna själv tidigt fick arbeta med individer vilka hade en lång erfarenhet av att 

arbeta i organisationen och som visste hur organisationskulturen fungerade; de var riktiga 

kulturbärare.  IP1C samt IP6C hävdar att det är viktigt att behålla sina anställda så att de kan 

lära de nya medarbetarna hur organisationen arbetar och även introducera kulturen till dessa, 

och på så sätt blir de anställda kulturbärare. IP9C menar att då man i organisationen "odlar i 

egna led" blir det naturligt att vilja behålla sina anställda inom organisationen. Respondenten 

menar, liksom IP1C, IP6C och IP8C, att behålla anställda är viktigt för att behålla kulturen 

även om det tar tid att förstå och uppskatta denna.  

I arbetet med att behålla de anställda försöker IP9C att förankra, och få sina medarbetare att 

förstå, den företagskultur och det arbetssätt som finns i organisationen, och berättar att man 

som organisation kommit långt i arbetet med detta. Respondenten menar att om man som 

anställd uppskattar och tycker om detta tankesätt så kommer man att välja att stanna kvar i 

denna organisation. IP6C, IP8C och IP9C lyfter fram och tror på faktorn att det som får en 

individ att frivilligt lämna organisationen är att man inte köper det tänk och den kultur som 

organisationen har, och känner att man inte kan leva upp till den laganda som krävs.  

Hängivenhet till organisationen var också något som gav sig uttryck genomgående i våra 

respondenters svar, och en stolthet för sin arbetsgivare uppvisades.    

Hängivenhet till organisationen 

IP8C berättar att om en individ blir anställd i organisationen så säger man att denna ska vara 

kvar tills den går i pension – att detta är organisationens filosofi. IP8C berättar vidare att 

kostnaden att förlora en anställd är hög och att man i organisationen vill att man som anställd 

ska kunna byta arbetsuppgifter, arbetsplats o.s.v. inom denna istället för att lämna själva 

organisationen. Genom denna möjlighet kan man skapa lojalitet och långsiktighet i 

förhållande till sin personal menar respondenten. IP6C instämmer med IP8C och menar 
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vidare på att det är viktigt att man har rätt känsla för företaget och att man är lojal mot sin 

arbetsgivare. IP5M hävdar att man är stolt över att arbeta inom denna organisation eftersom 

det går bra för den, och upplever en trygghet på arbetsplatsen då de värderar sina anställda 

och vill ha kvar dessa. Respondenten berättar vidare att man står upp för denna organisation 

och försvarar den eftersom att organisationen arbetar på ett bra sätt, har sunda idéer och 

tänker på kunden. Även IP3M berättar att denna känner stor lojalitet till organisationen och 

trivs mycket bra vilket har gjort att denna stannat kvar. IP9C hävdar att har man lämnat 

organisationen så har man lämnat denna och menar att det är svårt att komma tillbaks till 

denna stolta organisation eftersom man här värnar mycket om lojalitet.  
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5.0 Tolkning och förståelse 

 
I detta kapitel väver vi samman vårt teoretiska underlag med vårt empiriska underlag för att 

därigenom tolka och skapa oss en förståelse för vad man, som organisation och ledning, i det 

dagliga arbetet arbetar med för att främja retention, vad chefer gör för att hålla kvar 

medarbetare samt vad de anställdas syn är på detta arbete. 

 

Inom paradigmen Human resource management finns det många olika teorier och modeller 

för vad man ska arbeta med för att få sina anställda att stanna kvar inom en organisation. 

Exempelvis menar Pfeffer (1995, s.7-9) i sin modell om olika typer av processer som man kan 

arbeta med för att förbättra situationen för de anställda vilket i sin tur kan leda till att de väljer 

att stanna kvar. Även March och Simon (1958, s.93-99) berättar att de faktorer vilka kan 

påverka en individ att vilja vara kvar i en organisation förhållandevis är interna vilket gör det 

möjligt för organisationen och dess ledning att påverka dessa. Ur deras resonemang får vi 

förståelsen att man som organisation kan påverka anställda till att bli mer tillfredsställda i sitt 

arbete, och därigenom kan främja retention.  

Organisationsstruktur 

Alla våra respondenter beskrev att de arbetar inom en platt decentraliserad organisation. IP6C 

och IP8C förklarade att det är en liten nära organisation där man blir sedd och där 

beslutsvägarna är enkla, och menade att man genom denna decentralisering har möjlighet till 

mycket självstyrande i organisationen. IP7C och IP10M menade att man på arbetsplatsen 

sköter sig själva och har nära till beslut, samtidigt som man har själva organisationen i stort 

bakom sig. IP5M och IP10M beskrev att alla arbetar mot samma mål, och menade vidare på 

att det är de anställda som bär på kompetensen och som tar besluten, och IP5M hävdade även 

att man växer i sin roll då man får ta ansvar för sin uppgift. IP2M berättade att denna 

upplevde sig ha ganska mycket frihet inom organisationen och anser att dennas behov lyssnas 

till och tillgodoses. Vi får förståelsen att då man i organisationen har en platt decentraliserad 

struktur kan detta bidra till att kommunikation lättare kan strömma igenom de olika 

avdelningarna då hierarkiska positioner någorlunda kan suddas ut. Vi har fått uppfattningen 

att denna organisationsstruktur och dessa korta beslutsvägar kan förstärka anställdas känsla av 

frihet och eget ansvar och vi tolkar att man därigenom kan öka anställdas benägenhet att 

stanna kvar i organisationen. En annan tolkning vi gör är att genom en decentraliserad 

organisation kan också relationer mellan organisationens medlemmar stärkas ytterligare och 
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glappen mellan leden komprimeras. Arthur (2001, s.222-224) menar att känslan av att ens 

chef är närvarande är viktig för de anställda; att de alltid kan vända sig till denna med frågor 

och att denna finns där för att ge dem vägledning. Detta leder, enligt Arthur (2001), till att de 

anställda är mindre benägna att lämna organisationen. Utifrån vår empiri kan vi göra 

tolkningen att man som anställd alltid kan få stöttning i sitt arbete då man kan vända sig både 

till sin närmaste chef samt till sina medarbetare. Vi gör en tolkning att man som anställd 

känner en trygghet i sitt arbete och att man inte är ensam, och vår förståelse är att en 

decentraliserad organisationsstruktur kan främja denna kommunikation mellan 

organisationens parter. Utifrån detta samt Arthurs resonemang får vi insikten att man genom 

dessa nära relationer kan främja retention.  

Frihet 

IP8C berättade att man har ganska stor frihet som anställd inom organisationen och att denna 

som chef förväntar sig att sina medarbetare tar eget ansvar och gör sitt bästa för att göra ett 

bra jobb. IP1C berättade att denna ville vara ett föredöme genom att se sina anställda, låta 

dem synas och låta dem ta ansvar. Respondenten menade att de anställda ska känna att det är 

dem som tar besluten i deras arbete och tror att det är då de tycker det är som roligast. Att som 

chef stå och peka med hela handen ansåg IP1C istället resulterar i negativ respons. Även 

IP4C, IP6C och IP7C lyfte fram vikten av att se de anställda, uppmuntra dem och låta dem ta 

eget ansvar. Att som chef fördela arbetet och ge de anställda mycket ansvar är av stor vikt för 

att utveckla dessa, menade IP4C. Ur dessa chefers svar får vi som forskare förståelsen att man 

som anställd har eget ansvar och mandat att ta beslut, vilket vi tolkar är djupt förankrat i 

denna organisation och i det praktiska arbetet. Vi är av uppfattningen att just den tillit man 

som organisation har till sina anställda i att låta dem ta egna beslut kan leda till att dessa kan 

känna att de har möjlighet att påverka organisationens utfall. Vi gör tolkningen utifrån 

Hackman och Oldhams (1976, s.257) modell att då man som anställd får ha ansvar för sitt 

arbete från början till slut kan detta skapa ett stort mervärde för denna.  

IP4C berättade att man som organisation uppmuntrar till självständighet och IP2M, IP4C, 

IP7C och IP8C upplevde sig ha mycket frihet i organisationen, s.k. ”frihet under ansvar”. 

Även detta kan refereras till Hackman och Oldhams modell och det författarna säger 

angående autonomi. Autonomi är en central arbetsegenskap, menar de, vilken skapar en 

känsla av eget ansvar för arbetets resultat, och hävdar att denna arbetsegenskap är en viktig 

del för att bland annat skapa en förbättrad arbetstillfredsställelse samt låg personalomsättning. 

De berättar att autonomi inbegriper att en anställd har en viss frihet beträffande hur arbetet 
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ska planeras samt utföras vilket skapar en känsla av självständighet, handlingsfrihet och 

frihet. Detta var något som IP2M lyfte fram och berättade att man själv har möjlighet att styra 

hur man vill lägga upp sitt arbete inom denna organisation. Den tolkning vi gör utifrån detta 

är att som organisation ge sina anställda eget ansvar i det dagliga arbetet och därigenom låta 

dem få agera mer självstyrande är något som fungerar. Vi har fått uppfattningen att man som 

anställd i denna organisation uppskattar detta arbetssätt och därigenom känner delaktighet i 

organisationen samt i organisationens resultat. Vi har således fått insikten att man kan öka de 

anställdas känsla av frihet genom att låta dem ta ansvar för olika arbetsområden från början 

till slut och även låta dem fatta egna beslut i sitt arbete. Även att ge dem möjlighet att planera 

sin arbetsdag och få utrymme för en viss flexibilitet i sitt arbete uppfattar vi främjar de 

anställdas känsla av frihet. Med hjälp av Hackman och Oldhams (1976, s.257) modell kan vi 

tolka att då man ger de anställda frihet kan man även nå en lägre personalomsättning och 

därmed främja retention. Även Leatherbarrow och Fletcher (2014, s.228) och likaså Pfeffer 

(1995, s.7-9) tar upp vikten av att låta de anställda vara självstyrande. 

Variation i arbetet 

En annan aspekt vilken våra respondenter tog upp som en del i det vardagliga arbetet var 

variation. IP5M menar att man inom denna organisation får göra allt, och att det därmed blir 

roligt och variation i arbetet. Denna variation är något som även IP9C uppskattar i det 

vardagliga arbetet, och IP3M menar att det är omväxlingen i arbetet som bidrar till att denna 

stannar kvar. Det roligaste med att befinna sig inom denna organisation menar IP2M är att 

man aldrig kan förutsäga vad som kommer att ske och att en dag aldrig är den andra lik sett 

till vilka människor man träffar, kundkontakter och kollegor man interagerar med. Variation i 

arbetet är något som Hackman och Oldham (1976, s.256) talar om då de beskriver vad som 

skapar meningsfullhet, och menar att man som individ genom variation får testa sina 

kunskaper och bli utmanad i sitt arbete. Detta kan vi utläsa från IP9C vilken säger att 

variation och flexibilitet i arbetet skapar meningsfullhet och berättar att denna förser sina 

medarbetare med nya arbetsuppgifter så att det inte blir rutin i det dagliga arbetet. Utifrån 

dessa svar gör vi tolkningen att man som organisation och ledning är medveten om vilken 

betydelse ett varierat arbete kan ha för de anställda och att detta är en av de faktorer som de 

jobbar med för att indirekt främja retention. Våra respondenter la stor vikt vid hur 

betydelsefullt det är med ett varierat arbetsklimat och vid hur viktigt det är med utmaning och 

kompetensprövning. Vi får förståelsen att då man i organisationen låter sina anställda arbeta 

med olika arbetsuppgifter och att dessa på så vis möter olika utmaningar kan detta skapa 
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variation i det dagliga arbetet. Den tolkning vi gör är att då man har en nära relation mellan 

chef och medarbetare samt kontinuerliga möten där man gör avstämningar kan detta 

underlätta för att skapa denna variation. I dessa samtal har vi fått uppfattningen att man som 

medarbetare får möjlighet att uttrycka de tankar man har kring sin arbetssituation och att man 

därigenom som chef kan ta hänsyn till dessa tankar och på så vis individanpassa arbetet efter 

vad som behövs i organisationen. Vi gör tolkningen att detta skapar en dynamik i det dagliga 

arbetet både för chef samt medarbetare och att man på detta sätt skulle kunna hämma viss 

tristess. Vi har också insikten att det inte alltid är så lätt att uttrycka sig direkt till sin chef om 

det är något man är missnöjd med vilket ytterligare kan försvåra den situation man inte trivs 

med. Enligt IP6C är det arbetsuppgifternas utformning som är en del av trivseln sett till deras 

karaktär; att de är roliga och utmanande. Om vi väljer att utgå ifrån Hackman och Oldhams 

modell (1976, s.255) kan vi se att denna organisation tar hänsyn fler grundläggande 

arbetsegenskaper de menar leder till en högre generell arbetstillfredsställelse. I en 

retentionsplan skriver Leatherbarrow och Fletcher (2014, s.228) att man ska ta arbetets 

utformning i beaktning då den kan främja retention. De arbetsegenskaper vi tolkar att 

organisationen arbetar med, vilket i sin tur skapar tillfredsställelse, är bland annat autonomi 

och variation, och vi är av uppfattningen att arbetet med dessa faktorer är av stor vikt även i 

det dagliga arbetet.  

Då arbetet i denna organisation inte är monotont i sig samt att de anställda upplever sig ha en 

viss grad av frihet tolkar vi att man som anställd lättare kan påverka hur man vill fördela sitt 

dagliga arbete och på så vis själv skapa variation i sitt arbete. Vi gör tolkningen att även den 

internrekrytering våra respondenter berättar finns skulle kunna bidra till att man som anställd 

får möjlighet att skapa variation i sitt arbete genom att byta arbetsmiljö och kundbas. Vi är av 

uppfattningen att om variation saknas i arbetet så kan man som anställd känna sig instängd 

och hindrad från att pröva sin kompetens. Hackman och Oldham (1976, s.256) menar att 

variation i arbetet resulterar i högre generell arbetstillfredsställelse, vilket March och Simon 

(1958) och Spector (1997) hävdar är en central komponent för att lyckas med retention. Vår 

förståelse är att våra respondenter är nöjda med sin arbetsgivare och arbetsplats, och vi tolkar 

att variation i arbetet kan vara en av anledningarna till detta. Vi har fått insikten att variation i 

arbetet är en generell komponent vilket genomsyrar organisationen och dess arbetssätt. 
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Utveckling 

Att ha möjligheter till att utvecklas inom organisationen, kan enligt Arthur (2001, s. 223), 

vara en faktor man behöver ta hänsyn till för att de anställda ska känna sig motiverade att 

stanna kvar inom denna, och menar att brist på utbildning kan resultera i att en anställd blir 

mer benägen att lämna en organisation. IP1C, IP3M, IP5M, IP6C och IP7C menade att man i 

denna organisation aldrig blir hindrad att göra det man vill, och om man vill utvecklas och gå 

vidare så har man alla möjligheter till detta. IP9C berättade att man i organisationen "odlar i 

egna led" och vill på så vis ha egenproducerade chefer, och IP7C menade att utveckling är ett 

krav inom organisationen och att det är upp till var och en att själv bestämma över denna. 

IP4C instämde med föregående respondenter och menade att filosofin inom organisationen är 

att man alltid ska vara under utveckling, och berättade liksom IP3M, att man har kontinuerliga 

samtal med chefen och att man därigenom kan hjälpas åt att nå sina mål och kan känna att 

man utvecklas. Vi tolkar att de individanpassade möten man kontinuerligt under året har med 

sina anställda bidrar till att dessa känner sig delaktiga och sedda. Vi är, liksom Hackman och 

Oldham (Jacobson och Thorsvik 2014, s. 246-247), av uppfattningen att detta är en 

bidragande faktor till att man som anställd kan känna arbetstillfredsställelse och därmed välja 

att stanna kvar inom denna organisation. IP4C menade att genom att följa handlingsplanen 

och se till att de anställda får stimulans och möjlighet till att ta sig vidare i sin karriär kan man 

motverka att dessa väljer att sluta och byta till en annan organisation. Även Leatherbarrow 

och Fletcher (2014, s.228) skriver att utveckling och lärande kan vara en viktig del i att få sina 

anställda att stanna kvar och vår uppfattning är att detta är något som organisationen aktivt 

arbetar med. 

IP3M berättade att denna ser det som sin uppgift att utvecklas både som individ men också för 

att kunna bidra till organisationen, och menade på att det är utvecklingsmöjligheterna som får 

denna att stanna kvar. Att själv få sätta sina gränser anser IP1C är en trygghet, och menar att 

organisationen stöttar ett långsiktigt tankesätt samt en frihet i att utvecklas både som person 

och ledare. Utifrån den information vi erhöll från våra respondenter kan vi göra en tolkning 

att utveckling är en central del i det dagliga arbetet inom denna organisation. Vi tolkar att då 

man som organisation ”odlar i egna led” så signalerar man till sina anställda att man satsar 

och tror på dessa. Vår uppfattning är att då man satsar på sina anställda genom denna 

internrekrytering av chefer kan man bidra till att de anställda känner att de har möjlighet till 

utveckling i organisationen. Jacobsen och Thorsvik (2014, s.250-251) menar att man genom 

ett psykologiskt kontrakt kan få de anställda emotionellt bundna till en organisation genom att 
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dessa individer känner att det är illojalt att sluta eftersom företaget gjort någonting vilket 

fordrar en motprestation. Vi gör utifrån detta en tolkning att då man som organisation satsar 

på de anställda genom diverse resurser (till exempel utbildning) känner de anställda att de är 

bundna att ge tillbaka till företaget genom att ständigt prestera och vara lojal gentemot detta. 

Att utveckling kan vara en bidragande faktor till att man väljer att stanna kvar inom 

organisationen kan vi utläsa i det svar vi erhöll från IP3M ovan, vilket vi också kan tolka från 

det Arthur (2001, s. 223) ovan poängterade. Vi har utifrån vår empiri fått uppfattningen att 

man i hela organisationen känner att man har utvecklingsmöjligheter, oavsett ålder eller 

position. Att man som anställd själv får sätta sina begränsningar och bestämma över sin 

utveckling tolkar vi visar på att man i organisationen ser till den enskilda individens vilja samt 

behov. Vi tolkar utifrån Arthur (2001, s.223) att utveckling för de anställda kan påverka deras 

vilja att stanna kvar och tror att om man som anställd känner att dessa möjligheter finns 

minskar benägenheten att lämna. Vår uppfattning är att som individ stå stilla i sitt arbete och 

inte få utvecklas, då man vill detta, kan leda till att man blir frustrerad och endast gör det som 

förväntas av en istället för att addera ”det lilla extra” i sitt arbete. 

Att fördela arbetet och ge de anställda mycket ansvar menade IP4C är av stor vikt för att få 

dem att utvecklas. Respondenten menar, liksom IP1C, att man måste se till individens och 

organisationens bästa, och se till att man arbetar i team för att lyckas. IP8C menade att 

erbjuda utveckling även resulterar i trivsel på arbetet, och ansåg att det är viktigt att stötta sina 

anställda i arbetet med detta. IP4C och IP6C instämde med IP8C om att det är viktigt att stötta 

och uppmuntra sina anställda och låta dem utvecklas, och menade att man som chef kan skapa 

meningsfullhet genom att göra detta. IP9C berättade att denna försöker coacha sina 

medarbetare till att få dem att utvecklas och anta nya utmanande arbetsuppgifter, och ser det 

som sin uppgift att lära upp sina anställda. Respondenten ansåg att för att vara kvar i 

organisationen måste man kunna leva upp till de krav som finns, upprätthålla den kompetens 

som krävs samt vilja utvecklas. IP1C, IP4C, IP7C och IP8C berättade att de trodde att 

organisationens utvecklingsmöjligheter kan vara en stor del i att man vill stanna kvar, och att 

man som anställd i organisationen uppskattar dessa. En tolkning vi gör utifrån de svar vi fick 

från våra respondenter med chefsposition är att de alla är måna om sin egen och de anställdas 

utveckling, och den förståelse vi fått är att man i denna organisation ska vara under ständig 

utveckling och att detta nästintill är ett krav. Vår uppfattning är att detta arbetssätt, vilket 

cheferna uppvisar, kan hänvisas till viljan att driva individer framåt och se dem utvecklas i sin 

roll. Då Spector (1997, s.63) berättar att det finns en ganska bra korrelation mellan 
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arbetstillfredsställelse och avsikt att sluta sin anställning, så anser vi att möjligheter till 

utveckling vilka kan skapa trivsel, även kan influera anställda att vilja stanna kvar i denna 

organisation. Den insikt vi fått är att det är av stor vikt att låta sina anställda utvecklas, och att 

det är viktigt att förankra detta arbetssätt i det dagliga arbetet.  

Förbindelse mellan organisation och anställd 

Balakrishnan och Vijayalakshmi (2014, s.69) berättar att retention av anställda handlar om 

mer än att konkurrera med löner och höja dessa. De menar att man behöver tillgodose de 

anställda med utmanande karriärmöjligheter, erbjuda en kreativ arbetsmiljö vilken värnar om 

mångfald samt ömsesidig tillit, och behandla individer med uppskattning och respekt. Som 

tidigare nämnt tolkar vi att organisationen tillhandahåller ett psykologiskt kontrakt (Jacobsen 

och Thorsvik, 2014, s.250-251) med sina anställda, och utöver vår förra tolkning gör vi även 

tolkningen att våra respondenter knyts an till organisationen genom att nyttan de anställda 

upplever av att stanna kvar inom denna organisation överstiger kostnaden med att lämna den. 

Vi har fått uppfattningen att det finns en ömsesidighet och ett förtroende mellan våra 

respondenter och organisationen, och att så länge de anställda känner att detta upprätthålls 

kommer de att vilja stanna kvar. Vi tolkar att det kan vara en svårighet att som organisation 

underhålla detta psykologiska kontrakt, och att det är en fin balansgång mellan att lova för 

mycket och lova för lite gentemot sina anställda. Vi menar att det är av stor vikt att man som 

organisation värnar om ömsesidig tillit och att man håller vad man lovat eftersom vi anser att 

tillit är något som sakta byggs upp, men som snabbt kan raseras. Den nytta vi tolkar att 

organisationen erbjuder de anställda är bl.a. utmanande karriärmöjligheter, ömsesidig tillit, 

och att man behandlar individer med uppskattning samt respekt, vilket Balakrishnan och 

Vijayalakshmi (2014, s.69) ovan nämner att retention handlar om, och vi har fått 

uppfattningen utifrån vår empiri att dessa delar är viktiga för att de anställda frivilligt ska vilja 

stanna kvar i organisationen. En sak som vi däremot anser skulle kunna förbättras i 

organisationen är erbjudandet av en arbetsmiljö vilken värnar om mångfald. Vi anser att 

mångfald är av stor vikt för att ytterligare inom organisationen kunna generera olika 

infallsvinklar på saker och ting och därigenom öka möjligheten till utveckling av 

verksamheten. Vi menar att man hämmar denna mångfald genom det likatänk man vill 

genomsyrar denna organisation. Denna aspekt kommer mer tydligt framträda under nästa 

rubrik vi nedan diskuterar och en mer ingående diskussion kommer naturligt att växa fram i 

denna del.   
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Ett flertal av våra respondenter berättade att de ansåg att det är ovanligt att någon frivilligt 

väljer att lämna denna organisation (Griffeth och Hom, 2001, s.4), och vi har fått intrycket 

utifrån detta att man som anställd inom organisationen upplever att man har en bra 

arbetsgivare. Vi gör tolkningen att denna tendens skulle kunna bero på att man även här som 

organisation tillhandahåller de delarna av det psykologiska kontrakt vi ovan nämnt. Utifrån 

detta får vi insikten för den styrka och inverkan det psykologiska kontraktet kan ha på de 

anställda. Vi gör en tolkning att det kan vara användbart att skapa ett psykologiskt kontakt 

mellan organisation och anställd och som organisation arbeta för att skapa denna nytta för de 

anställda då detta kan fordra en motprestation så som lojalitet bland dessa. Samtliga av våra 

respondenter uttalade att kvarhållandet av anställda är en central del i det vardagliga arbetet i 

organisationen. Våra respondenter berättade även att dessa inte varit med om att någon blivit 

uppsagd på grund av arbetsbrist i denna organisation och menar att man hellre flyttar runt 

personal inom organisationen än att låta den gå. Denna uppsägning, vilken utgår ifrån en 

arbetsgivares begäran, kan relateras till den ofrivilliga personalomsättning Griffeth och Hom 

(2001, s.4) talar om. Utifrån våra respondenters svar får vi uppfattningen att ofrivillig 

personalomsättning är något som är ovanligt inom denna organisation och som försöker 

undvikas i så stor mån som möjligt. Detta tolkar vi visar på att man i organisationen värnar 

om sina anställda och anser att dessa är viktiga för företagets framgång. IP4C och IP8C 

menade vidare att de har en stabil och trygg arbetsgivare och att man som organisation 

verkligen vill sin personal väl. Vi anser att man genom denna strategi skapar en trygghet hos 

de anställda vilket gör att deras tillit till organisationen ökar som i sin tur stärker det 

psykologiska kontrakt vi tidigare nämnt. Vi tolkar att detta även ger signalen till de anställda 

att man som organisation tror på de anställdas kapacitet.  

Vi har fått uppfattningen att man i den organisation vi studerat använder sig av en mjuk 

HRM-stil i sitt arbete med de anställda och att deras arbetssätt stämmer bra in på det som 

Leatherbarrow och Fletcher (2014, s.82) samt Legge (1995, s.66) benämner den mjuka 

management-stilen. Inom den mjuka stilen av HRM beskriver Leatherbarrow och Fletcher 

(2014, s.82) att det finns ett antagande om att människor kommer att lockas av arbeten vilka 

erbjuder möjlighet till avancemang samt tillväxt och kommer stanna kvar på arbetsplatser 

vilka investerar i dem och ser dem som värdefulla tillgångar. Legge (1995, s.66) förklarar att 

man inom den mjuka metoden ser de anställda som en källa till konkurrensfördelar genom 

deras anpassningsförmåga, hängivenhet och höga kvalitet (prestanda, färdigheter o.s.v.). 

Legge (1995, s.67) menar att anställda, inom detta tillvägagångssätt, är aktiva istället för 
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passiva delar av en produktiv process och kapabla till samarbete, tillit och utveckling, och 

tonvikten ligger därmed på att frambringa hängivenhet med hjälp av motivation, ledarskap 

samt kommunikation.  

IP9C berättade, liksom IP1C och IP2M, att man i denna organisation ser till individen och 

värdesätter denna, och IP1C menar att detta tankesätt resulterar i långsiktiga relationer. Både 

IP3M och IP6C berättar att värderingen av anställda och denna långsiktighet är något man 

pratar mycket om i organisationen. IP8C menar att man i organisationen har en human syn på 

sin personal och även denna hävdar att man tror på individen. Genom att referera detta till 

Arthur (2001, s.222-224) kan vi tolka att känna sig värdefull och uppskattad på arbetsplatsen 

är viktigt för att man ska vilja stanna kvar. Utifrån våra respondenters svar tolkar vi att 

samtliga känner sig viktiga för organisationen och som en del av denna. Vi vill dock 

poängtera att vi inte upplever att detta är ett konstant känslotillstånd som infinner sig varje 

dag, men att detta ändå är vanligt förekommande bland de anställda i denna organisation. Vi 

får uppfattningen utifrån våra respondenters svar att ett långsiktigt tankesätt är närvarande i 

vardagen vilket vi tolkar skapar en trygghet för de anställda och bidrar till att de känner sig 

uppskattade. Vi gör tolkningen att då man som organisation ser till individen kan man få 

denna att känna sig betydelsefull och sedd, och skapa en ny nivå av drivkraft samt 

engagemang hos denna. Som ovan nämnt berättar Balakrishnan och Vijayalakshmi (2014, 

s.69) att retention av anställda handlar om mer än att konkurrera med löner och höja dessa. Vi 

tolkar att man som organisation har insikt i vad retention handlar om, då vi utifrån vår empiri 

fått intrycket att man initialt inte väljer att konkurrera med löner. Däremot erbjuder man sina 

anställda ett bonussystem vilket ger fördelar på längre sikt och vilket inte baseras på den 

anställdas position. Vi gör tolkningen att man även genom detta bonussystem visar på att man 

som organisation värnar om sina anställda och tänker långsiktigt. Vi tolkar att denna förmån 

kan vara en bidragande faktor till att man som anställd väljer att stanna kvar inom denna 

organisation, men har dock fått uppfattningen att denna faktor inte är avgörande sett till det 

empiriska underlag vi erhållit. Den tolkning vi gör är att detta långsiktiga bonussystem inte är 

något som är en del av den dagliga verksamheten i organisationen.  

Utifrån vår empiri kan vi urskilja ett flertal exempel på medel och resurser man i 

organisationen använder i syfte att försöka vårda sin personal. IP8C berättade att 

organisationen bidrar med bra villkor gällande lön och erbjuder en bra arbetsmiljö. 

Respondenten, liksom IP1C och IP10M, hävdade att man får ta del av friskvårdsbidrag och att 

man har personalaktiviteter så som after work, kick off och fika. IP2M och IP5M instämde 
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och tillade att man också genom utbildningsträffar får möjlighet till att nätverka vilket 

organisationen uppmuntrar, och IP5M menade att möjligheten till nätverkande skapar trivsel 

för denna. IP2M, IP4C, IP5M och IP7C berättade att man som organisation uppmuntrar till 

aktiviteter utanför jobbet och ger tillskott i pengar för dessa. Utifrån våra respondenters svar 

angående hur man i denna organisation tar hand om sina anställda, gör vi tolkningen att 

organisationen på många sätt arbetar med aspekter vilka kan främja välmående bland dessa. 

Vi får intrycket att denna organisation både utgår ifrån individers behov liksom gruppers, och 

att man även tänker utanför organisationens ramar i arbetet med de anställda. Vi tolkar att 

man som organisation genom arbetet med ovan nämnda delar visar på att man värnar om sina 

anställdas arbetstillfredsställelse, vilket både March och Simon (1958) och Spector (1997, 

s.64) menar är en central viktig del för att lyckas med retention.  

Rekrytering, hängivenhet och organisationskultur 

IP1C och IP4C berättade att företagets organisationskultur är central i det dagliga arbetet, och 

IP1C menade vidare på att organisationens långsiktiga arbetssätt gör att denna blir unik och 

sticker ut från mängden.  

Rekrytering 

IP8C berättade att man vill rekrytera nya medarbetare i ett tidigt skede av deras yrkesliv då 

man från start vill lära upp en anställd inom organisationen och forma denna utefter 

organisationens företagskultur. IP4C instämde och menade att man som organisation anställer 

ytterst få externa chefer eftersom man vill att varje medarbetare ska växa med uppgiften och 

anamma kulturen samt arbetssättet från hela första början. Genom detta får man en arbetskraft 

som tar del av samma resa, menar IP4C, och berättade vidare att det är bättre att anställa 

någon som är hungrig, hellre än erfaren som en del i detta. IP8C menade att man genom detta 

får den anställda att bli som man i organisationen vill ha denna och att denna individ sedan 

har med sig sin erfarenhet under hela sin resa. På detta sätt ansåg IP1C, IP6C och IP8C att 

andan i organisationen lever vidare, och IP8C menade, liksom IP6C och IP9C, att man som 

organisation vill anställa någon som passar in i denna, uppskattar kulturen och som vill vara 

kvar. Vi gör tolkningen att organisationens rekryterings-strategi är genomtänkt och 

betydelsefull i deras arbete med retention. Att rekrytera individer vilka man tror kan passa in i 

organisationen och dess tankesätt tror vi kan minska anställdas utanförskap och därigenom 

hämma dess tankar om att vilja sluta sin anställning. Vi tolkar att om man som organisation 

försöker minska en individs utanförskap i organisationen skulle man genom detta kunna öka 

chansen för att denna känner arbetstillfredsställelse. Om vi refererar detta till March och 
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Simon (1958) och Spector (1997) får vi således uppfattningen att om man genom denna 

rekrytering ökar chansen för arbetstillfredsställelse bland de anställda kan detta i sin tur 

främja retention. Vi gör en tolkning att man som organisation gör det lätt för sig då man redan 

i rekryteringsprocessen ser till att anställa individer vars behov överensstämmer med vad man 

i organisationen erbjuder. Med utgångspunkt i Pfeffers (1995, s.7-9) modell menar 

Leatherbarrow och Fletcher (2014, s.89) att man genom en kombination av processer i denna 

modell kan nå särskilda resultat till exempel gällande hängivenhet hos de anställda, då man är 

noga med vilka man anställer och hur de utbildas. Just denna kombination brukas av den 

organisation vi studerat då de använder sig av en genomtänkt rekryterings-strategi samt vill 

att de anställda ska ta del av samma resa och ta del av organisationens tankesätt från första 

början.  

Hängivenhet 

Genom att se till att man tillfredsställer de anställda i deras arbete menar March och Simon 

(1958, s.93) att man kan hämma de anställdas önskan om att byta organisation. IP10M, 

liksom majoriteten av våra respondenter, uttalade att de inte skulle kunna tänka sig att lämna 

denna organisation för en annan jämförbar sådan. Vi gör tolkningen att denna vilja skulle 

kunna refereras till det Legge (1995, s.182) säger angående emotionell hängivenhet. Enligt 

Legge (1995, s.182) innebär denna hängivenhet att man upplever det vara något positivt att 

vara en del av organisationen. Vi gör en tolkning att denna emotionella hängivenhet är något 

som genomsyrar våra respondenters svar då alla var positivt inställda till organisationen och 

dess arbetssätt. Vi har fått intrycket att organisationen på djupet lyckats att skapa emotionell 

hängivenhet hos våra respondenter, vilket vi fått uppfattningen bidrar till att de väljer att 

stanna kvar inom denna organisation. IP5M berättar att man står upp för denna organisation 

och försvarar den eftersom att organisationen arbetar på ett bra sätt, har sunda idéer och 

tänker på kunden. IP4C berättar att denna arbetar för världens bästa arbetsgivare och hävdar 

dock att det inte endast är stimulans som håller kvar de anställda inom organisationen. Utifrån 

dessa respondenter har vi fått uppfattningen att man ser organisationen i ett positivt ljus och vi 

gör tolkningen att man således som organisation lyckats med att belysa de positiva aspekterna 

av att vara en del i organisationen.  

March och Simon (1958, s.93-99) menar att om det finns möjlighet till alternativa 

arbetsgivare så kan detta påverka en individ att välja att lämna en organisation, och detta 

externa alternativ är alltså en faktor vilken kan driva en anställd till att ta detta beslut. Vi gör 

tolkningen att trots externa erbjudanden en del av våra respondenter erhållit så har dessa valt 



 

 79 

att stanna inom denna organisation, vilket vi menar visar på en lojalitet samt hängivenhet 

gentemot organisationen. I samtliga av våra respondenters svar kunde man tydligt utläsa våra 

respondenters stolthet över att arbeta inom just denna organisation, och dess hängivenhet till 

denna. IP5M berättade att denna känner stolthet till sin arbetsgivare eftersom det går bra för 

den, och upplever en trygghet på arbetsplatsen då de värderar sina anställda och vill behålla 

dessa. Enligt Mowday et al (1982, s.27) karaktäriseras begreppet hängivenhet av minst tre 

olika faktorer; en stor tro på och godtagande av organisationens mål och värderingar, en vilja 

att prestera åt organisationens räkning samt en stark vilja att vara en del av organisationen. 

Alla dessa tre beståndsdelar kan vi urskilja ur våra respondenters svar vilket vi tolkar som en 

stor hängivenhet gentemot organisationen. Då respondenterna sa att de var stolta över sin 

arbetsgivare gör vi tolkningen att detta visar på godtagandet av dess värderingar och mål. Vi 

har även erhållit svaret att man vill utvecklas för att kunna bidra till organisationens räkning 

vilket visar på ett av karaktärsdragen vilket utgör hängivenhet. Viljan att stanna kvar i 

organisationen tolkar vi visar sig då våra respondenter uttalat sig att de inte kunde tänka sig 

att lämna organisationen för externa alternativ trots förfrågningar från sådana. Vi har fått 

insikten att det är av stor vikt att som organisation ha tydliga mål och värderingar vilka de 

anställda enkelt kan ta till sig. Vi gör tolkningen att då man som anställd kan ta till sig dessa 

mål och värderingar kan det bli mer naturligt att vilja prestera för organisationens räkning och 

vara hängiven denna.  

Organisationskultur 

Alvesson (2009, s.12) menar att kultur i första hand inte existerar ”inuti” en människas huvud, 

utan att den istället finns någonstans ”mellan” huvudena på en hop av människor där 

symboler och innebörder öppet uttrycks. Detta är något vi tolkar är mycket tydligt 

framträdande i den organisation vi studerat då kulturen är uttalad och närvarande i de 

mellanmänskliga relationerna som existerar inom den. Ett exempel på hur kulturen tar sig 

uttryck fick vi vetskap om genom IP10M då denna menade att man i organisationen berättar 

olika historier om kostnadsmedvetna anställda och menar att dessa cirkulerar runt i 

organisationen. En annan aspekt vilken visar på kulturens närvaro var att alla våra 

respondenter tog upp och gärna pratade om denna. Alvesson (2009, s.17) hävdar att för att 

utveckla en distinkt organisationskultur behöver en organisations medlemmar identifiera sig 

med denna. Då organisationen anställer individer vilka man tror passar in i denna och dess 

kultur tolkar vi att man från första början försöker få anställda att identifiera sig med 

organisationen, och vi tolkar att organisationen genom detta tillvägagångssätt vill ha lättare att 
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styra sina anställda i den riktning den vill, och påverka dem till att tänka lika. Vi gör 

tolkningen att om man i organisationen får individer att tänka samt värdera lika kan detta leda 

till att man som chef vågar släppa lite mer på kontrollen och låta de anställda agera mer 

självstyrande vilket är nödvändigt inom en decentraliserad organisationsstruktur. Att ha 

självstyrande arbetslag är även något som Pfeffer (1995, s.7-9) tar upp i sin lista över 

önskvärda attribut när det gäller hantering av människor vilken i sin tur kombinerad med 

andra attribut i samma lista kan resultera i särskilda önskvärda resultat. Mowday et. al. (1982, 

s.27) menar att en individs hängivenhet beror på dennas identifiering med en specifik 

organisation. Vi tolkar att man genom kulturen kan få individer att identifiera sig med 

organisationen vilket i sin tur resulterar i att man kan känna hängivenhet till denna. Ett sätt att 

förstå detta kan således vara att genom en fungerande organisationskultur, där individer 

identifierar sig med organisationen, kan man främja retention. Men finns det då några 

negativa aspekter med att forma sina anställda så att de ”passar in” i en organisation? Som 

tidigare nämnt menar vi som forskare att mångfald hämmas då man använder sig av en 

uttänkt rekryterings-strategi samt vill uppmana till likatänk inom organisationen. En del av 

våra respondenter tog själva upp potentiella nackdelar med detta så som att det kan resultera i 

farlig stabilitet samt hämma nytänk inom organisationen. Även vi som forskare kan se dessa 

potentiella nackdelar, och tolkar att även om organisationen är framgångsrik i sitt arbete så 

kan nytänk få dem att ”nå nya höjder”. Detta tolkar vi dock kräver att man går ifrån 

tankesättet att alla helt ska ”passa in”, och istället tänjer lite på denna grundprincip. Som 

tidigare nämnt berättar IP4C att man som organisation anställer ytterst få externa chefer 

eftersom man vill att varje medarbetare ska växa med uppgiften och anamma kulturen samt 

arbetssättet från hela första början. Genom detta får man en arbetskraft som tar del av samma 

resa, menar respondenten, och säger att det är bättre att anställa någon som är hungrig, hellre 

än erfaren, som en del i detta. Vår tolkning är att det inte alltid behöver vara en nackdel att 

rekrytera erfarna anställda och externa chefer som kan bidra med nya perspektiv på saker och 

ting, då detta kan resultera i ytterligare innovation samt utveckling av organisationen.  

Då våra respondenter försökte sätta ord på vad organisationens kultur handlade om fick vi 

följande svar: IP6C berättade att kulturen i organisationen präglas av att man har inflytande 

och stort medbestämmande, och detta tror respondenten gör att många känner stolthet och 

samhörighet vilket gör att man förblir lojal gentemot sin arbetsgivare. IP9C förklarade att 

kulturen bygger på de enkla och tydliga verksamhetsmål som organisationen har, och menade 

att man ständigt ska leva upp till dessa. IP10M trivs med styrkan som finns i organisationen 
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och dess annorlunda tankesätt vilket denna menar är organisationens kärna. IP4C berättade att 

organisationens kultur uppmuntrar till självständigt tänkande och beslutstagande och menade 

att det är kundens behov som ska stå i centrum. Respondenten berättade även att kulturen 

handlar om att man ska sätta "laget före jaget". IP4 menade vidare på att företagskulturens 

grunder etablerades tidigt och att dessa efterföljs även idag, och menar att denna kultur även 

kommer leva vidare in i framtiden. Det intryck vi fått är att organisationskulturen är 

närvarande i organisationen och har en stor inverkan på de anställda. Ett sätt att förstå detta är 

att organisationens kultur präglas av en tilltro till individen och dess kapacitet samt att det är 

viktigt med lagkänsla. Den organisationskultur som finns i organisationen var något cheferna 

gärna tog upp och tyckte om att prata om och reflektera kring, och vi som forskare fick 

uppfattningen att alla våra respondenter var mycket medvetna om kulturens existens. 

Alvesson och Svenningsson (2008, s.36) berättar att kultur är ett fenomen vilket växer fram 

och som har sitt ursprung i dess historiska seder samt traditioner. Som vi kan se ovan 

berättade IP4C att organisationens kultur etablerades tidigt och att denna genomsyrar 

organisationen även idag. Vi gör tolkningen att denna kultur får genomslagskraft genom att 

den förs vidare från anställd till anställd och genom att den är så uttalad i organisationen, och 

att det finns traditioner och seder som går i arv från etablerade kulturbärare och som sedan 

behåller sin skepnad från generation till generation. En sed vi tolkar som går vidare 

medarbetare emellan är vikten av att sätta kunden i fokus, och en tradition vi fick vetskap om 

var kostnadsmedvetenheten bland de anställda. Alvesson och Svenningsson (2008, s.36) 

menar att kultur vanligtvis kopplas samman med idéer, värderingar och tankesätt snarare än 

med de objektiva, konkreta och mer synliga aspekterna av en organisation. Utifrån vår empiri 

har vi fått intrycket att våra respondenter även tycks referera kulturen till konkreta aspekter så 

som verksamhetsmål, inflytande, medbestämmande samt beslutstagande, vilket går emot 

normen Alvesson och Svenningsson (2008, s.36) lyfter fram. Då våra respondenter 

reflekterade över sin organisationskultur uttryckte dem sig på liknande sätt, och att dessa 

konkreta aspekter ofta lyftes fram tolkar vi visar på likatänket inom organisationen. Om vi 

refererar till de 10 individer vi intervjuat så visade sig deras svar generellt i dessa intervjuer 

vara mycket lika varandra. Känslan vi fick var att även om vi skulle intervjuat 10 individer till 

så hade det adderade materialet vi fått in ändå inte genererat ytterligare väsentlig information 

till vår undersökning. Vi fick under våra intervjuer ofta höra saker som andra respondenter 

tidigare tagit upp vilket bekräftar hur inbitna dessa individer är i denna organisations 

tankesätt.  
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IP1C menade att det är viktigt att man trivs med kulturen eftersom det annars blir svårt att 

stanna kvar i organisationen. Respondenten, liksom IP6C, IP8C och IP9C, lyfte fram och 

trodde på faktorn att vad som får en individ att frivilligt lämna organisationen är att man inte 

köper det tänk och den kultur som organisationen har, och att man känner att man inte kan 

leva upp till den laganda som krävs. IP1C berättade att denna själv tidigt fick arbeta med 

individer vilka hade en lång erfarenhet av att jobba i organisationen och som visste hur 

organisationskulturen fungerade; de var riktiga kulturbärare. I arbetet med att behålla de 

anställda försöker IP9C att förankra och få sina medarbetare att förstå den företagskultur och 

det arbetssätt som finns i organisationen, och berättade att man som organisation kommit 

långt i arbetet med detta. Respondenten menade att om man som anställd uppskattar och 

tycker om detta tankesätt så kommer man också att välja att stanna kvar i organisationen. 

Utifrån våra respondenters svar får vi uppfattningen att man i organisationen aktivt arbetar 

med att få de anställda att förstå och bli en del av kulturen. Vi tolkar att då man som anställd 

delar med sig av sina erfarenheter och det tankesätt som finns i organisationen till sina 

medarbetare kan man skapa en känsla av förståelse av samt delaktighet i organisationens 

kultur. Vi gör tolkningen att kulturen är ett av organisationens verktyg i arbetet med retention, 

och vi har fått känslan av att detta är ett kraftfullt verktyg vilket kan påverka individer på 

djupet. Denna förståelse refererar vi till Alvesson och Svenningsson (2008, s.36) vilka 

berättar att kultur är svår att förändra eftersom individer tenderar att hålla fast vid sina 

värderingar, traditioner och idéer. Vi menar att svårigheten med att förändra kultur visar på 

hur djupt förankrat detta fenomen kan te sig.  

Ledarskap och relationer på arbetsplatsen  

Alvesson (2009, s.18) hävdar att då en organisation kan betraktas som ett viktigt ursprung till 

identitetsarbete upplever individer närhet med organisationen och ser sig själva som en del i 

ett allomfattande vi. Under våra intervjuer upplevde vi att våra respondenter talade mycket 

om just lagkänsla och samhörighet. IP4C beskrev att tankesättet inom denna organisation är 

laget före jaget, vilket denna ansåg var av stor vikt. I sin roll som chef beskrev IP8C att denna 

ska vara lagkapten och att man tillsammans med laget (medarbetarna) ska vinna matchen 

varje dag, och menade att det handlar om att få hela arbetslaget att arbeta mot ett gemensamt 

mål. IP8C berättade vidare att man på arbetsplatsen inte arbetar mot individuella mål, utan att 

alla är lika viktiga oavsett position i företaget. IP4C, liksom IP5M, berättade att konkurrens 

medarbetare emellan är ingenting vilket eftersträvas inom denna organisation vilket de ansåg 

skapar en stor harmoni samt trygghet. IP5M menade vidare på att man inte behöver ”gå över 
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lik” för att lyckas i denna organisation utan alla arbetar för samma sak. Istället för att 

konkurrera medarbetare emellan, menar respondenten, att man hjälper varandra och delar med 

sig av sina erfarenheter. Utifrån våra respondenters svar får vi känslan av att organisationen 

lyckats med att skapa samhörighet inom denna och fått sina medlemmar att tillsammans 

sträva mot ett gemensamt mål. En tolkning vi gör utifrån detta är att då man inte konkurrerar 

på individnivå så resulterar detta i en större lagkänsla i organisationen. Vi har fått 

uppfattningen att då man inte jämför sina resultat på individnivå, utan istället tillsammans 

med gruppen jämför sig och har en tävlan i vänskaplig anda med andra grupper, kan detta 

skapa en samhörighet och familjekänsla medarbetare emellan. Vi tolkar att denna lagkänsla 

kan bidra till ett välbefinnande för organisationens medlemmar vilket kan göra att man blir 

mer benägen att vilja stanna kvar. Vi gör tolkningen att även kulturen bidrar till den 

familjekänsla våra respondenter berättade finns inom organisationen, och tänket kring att 

laget ska gå före jaget, och att om man tänker tvärtom och istället sätter sig själv i första 

rummet så passar man inte in i organisationens tankesätt och således inte in i organisationen. 

Vi har fått intrycket att man som medlem i denna organisation identifierar sig själv som en del 

i ett större allomfattande vi, vilket Alvesson (2009, s.17-18) talar om. Att känna denna 

familjära samhörighet tolkar vi är viktigt för att man ska trivas och vilja vara kvar inom en 

organisation, och att denna faktor därmed främjar retention.  

Alvesson (2009, s.18) hävdar att om identiteten inom organisationen istället är mindre uttalad 

så resulterar detta i att människor söker sig till alternativa identitetskällor så som till ett visst 

projekt, särskilda arbetsuppgifter, en viss avdelning eller en viss yrkestillhörighet. Alvesson 

(2009, s.18) menar att det inte är ovanligt att man väljer att identifiera sig med sin avdelning 

eller med den hierarkiska position man har, istället för med organisationen. Vi tolkar att man i 

den organisation vi undersökt lyckas med att hålla samman organisationen och att man 

därmed hämmar uppkomsten av identifiering med endast en viss del av denna. Tankesättet 

kring att alla i organisationen är lika viktiga oavsett position tolkar vi bidrar till känslan av vi-

andan och att detta uppmuntrar till att man stödjer och lär sig av varandra. Alvesson (2009, 

s.18) hävdar att då en organisation betraktas som en mångtydig och abstrakt enhet skapas det 

förutsättningar för att subkulturer växer fram vilket kan leda till splittring av denna 

organisation. Vi gör tolkningen att man inom den organisation vi studerat är en stark helhet 

vilken det är svårt att skapa subgrupper inom. Eftersom kulturen är så uttalad och närvarande i 

denna organisation är denna svår att förbise och vi tolkar att detta kan leda till att uppkomsten 

av subkulturer hämmas. Vi gör tolkningen att avsaknaden av dessa subkulturer i denna 
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organisation får de anställda att känna sig som en del i ett större syfte och att detta kan få dem 

att vilja stanna kvar i organisationen, vilket främjar retention.  

Enligt IP9C arbetar organisationen med att stärka vi-känslan i företaget och respondenten 

berättade att man har stora system och verktyg för att individen ska känna sig som en del av 

organisationen. IP9C menade vidare att det är högt i tak, att man försöker hjälpa varandra och 

att man i organisationen hjälper till när livet förändras för en individ. Som anställd är man 

även tillåten att vara flexibel sett till arbetstider och liknade, om det krävs, för att få det att gå 

ihop privat berättade respondenten. IP3M och IP6C upplevde att organisationen skapar trivsel 

genom att lyssna på sina anställda och att man har stora möjligheter till att tycka till själva och 

ta mycket egna beslut. IP3M berättade vidare att de förändringar som sker på avdelningen är 

något som alla måste vara överens om och menade att detta visar på hur man i denna 

organisation ser på sina anställda. Majoriteten av våra respondenter menade att det är 

kollegorna tillsammans som skapar trivsel på arbetsplatsen och att det är viktigt att skapa god 

stämning och att man har kul tillsammans både på och utanför jobbet. IP10M berättade vidare 

att det är dessa kollegor som ger en kraft att driva framåt då klimatet har ändrats över tiden i 

organisationen. Vi har fått uppfattningen att det är viktigt att som organisation försöka 

förmedla en känsla av delaktighet i företagets mål och värderingar för att behålla vi-känslan 

inom denna. En tolkning vi gör är att genom som organisation stötta sina anställda sett till 

deras privatliv kan man skapa en mer djupgående relation och ett förtroende med dessa. Vi får 

tydligt utifrån vår empiri uppfattningen att de mänskliga relationerna på arbetsplatsen har stor 

inverkan och betydelse för hur man som individ trivs på arbetet. Utifrån Arthur (2001, s.222-

224) kan vi göra tolkningen att avgörande för arbetet med retention är om de anställda trivs 

med de mellanmänskliga relationerna på sin arbetsplats. Enligt Arthur (2001, s.222-224) har 

anställda höga krav på att arbetsmiljön ska främja samarbete mellan dem själva, anställda och 

chefer. Således får vi intrycket att det är betydelsefullt att som organisation och ledning 

främja och skapa relationer mellan sina medlemmar, och vi anser att den organisation vi 

studerat arbetar aktivt med främjandet av dessa relationer då de uppmuntrar till gemenskap 

medarbetare emellan.  

IP10M berättade att denna ansåg att det är skillnad på en chef och en ledare och att man som 

chef pekar med hela handen medan man som ledare skapar förutsättningar för att driva folk 

framåt. IP9C menar att som chef är dennas främsta uppgift är att få ett arbetslag att fungera 

optimalt tillsammans vilket hela tiden är dynamiskt, och menar att denna försöker att stötta 

och hela tiden se till att man i arbetslaget backar upp varandra. Respondenten menar att om 
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denna är en duktig chef så får denna sina medarbetare att leva upp till att ta eget ansvar och 

kunna ta initiativ för sitt arbete och i och med detta växa och utvecklas. Vi gör en tolkning att 

för att kunna agera mer självstyrande i denna decentraliserade organisation behöver man som 

chef inta ledarrollen och delegera ansvar. Vi har fått uppfattningen att förekomsten av 

ledarskap har en inverkan på och kan främja retention, och tror att det till viss mån faller sig 

naturligt inom denna organisation att ”släppa på kontrollen” och ha tillit till sina anställda. I 

vår empiri anser vi att majoriteten av våra respondenters svar grundade sig i det ledarskap 

IP10M talar om, och viljan att driva individer framåt.  

Hom et al. (2012, s.834) menar att det kan uppstå problem då företag väljer att försöka förstå 

sig på sin personalomsättning genom att intervjua de som slutat. Detta eftersom anställda 

gärna inte delar med sig av faktorer vilka företag kan undvika och istället beskriver 

oundvikliga faktorer då de förklarar varför de slutat. Anledningen till detta är att de inte vill 

riskera att ”bränna några broar” och bli oense med företaget, menar de. Likaså väljer chefer 

att reducera, eller tona ner, personalomsättning vilken är undvikbar i sina officiella uppgifter 

eftersom deras ledarskap annars kan bli ifrågasatt. Hom et al. (2012, s.834) menar att bristen 

på dessa kriterier speglar en felaktig bild av vad som kan undvikas då företag endast kan 

uppvisa få anledningar till varför anställda slutar medan de anställda kan uppvisa åtskilliga 

motiv. Utifrån det Hom et al. (2012, s.834) berättar kan vi göra tolkningen att både anställda 

och chefer gärna speglar en felaktig bild av den verkliga situationen. Vi som forskare är 

kritiskt inställda till våra respondenters svar och menar att den bild vi erhållit troligtvis inte 

fullt ut är så positiv som den skildras. Dock tror vi att det ändå till en viss grad går att påvisa 

att den bild våra respondenter förmedlat är sann och riktig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 86 

6.0 Slutsats 

 

I följande avsnitt utgår vi ifrån vårt syfte samt våra forskningsfrågor för att presentera den 

slutsats vi kommit fram till i detta arbete. Syftet med denna studie är att ge ett bidrag till 

området retention genom att studera och få en förståelse för vad man, som organisation och 

ledning, i det dagliga arbetet arbetar med för att främja retention. De forskningsfrågor vi 

använt för att svara an till vårt syfte är: Vad gör chefer för att hålla kvar medarbetare? Vad 

är de anställdas syn på detta arbete?  

 

Den slutsats vi drar utifrån vårt studieobjekt är att man i det dagliga arbetet arbetar med ett 

flertal faktorer vilka kan ha en främjande inverkan på retention. De nyckelfaktorer vi i detta 

arbete påträffade var; frihet, ledarskap och relationer på en arbetsplats, variation i arbetet, 

utveckling, rekrytering, förbindelse mellan organisation och anställd, organisationskultur samt 

hängivenhet till en organisation. 

Frihet  

Frihet upptäckte vi var något våra respondenter menade var betydelsefullt för dessa, och 

under detta begrepp är vår uppfattning att medbestämmande, autonomi i arbetet, ansvar och 

mandat att ta beslut ingick. Vår slutsats är att dessa aspekter bör vara djupt förankrade i en 

organisation och i det dagliga arbetet. Vi anser att för att kunna förankra detta arbetssätt i 

organisationen behöver man som chef ha ömsesidig tillit till sina anställda och visa detta för 

dessa genom att låta dem vara med och påverka arbetet samt förändringar som initieras i den 

mån man kan. Vi har även fått insikten att man som chef kan öka de anställdas känsla av 

frihet genom att låta dem ta ansvar för olika arbetsområden från början till slut och även låta 

dem fatta egna beslut i sitt arbete. Även att ge dem möjlighet att planera sin arbetsdag och få 

utrymme till en viss flexibilitet i sitt arbete anser vi främjar de anställdas känsla av frihet. 

Ledarskap och relationer på en arbetsplats 

Vi kan tydligt utifrån vår empiri dra slutsatsen att de mellanmänskliga relationerna på 

arbetsplatsen har stor inverkan och betydelse för hur man som individ trivs på arbetet. Vi 

anser att det är viktigt att som organisation och ledning försöka förmedla en känsla av 

delaktighet i företagets mål och värderingar för att behålla vi-känslan inom denna. En annan 

uppfattning vi har är att genom att som chef stötta sina anställda sett till deras privatliv kan 

man skapa en mer djupgående relation och ett förtroende med dessa. Ledarskap är en faktor 

vilken vi upptäckte kan ha en inverkan på en anställds arbetstillfredsställelse, och vi drar 
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slutsatsen att ett ledarskap vilket stöttar, visar på tillit och ger vägledning åt en anställd bättre 

kan främja dess arbetstillfredsställelse och därigenom retention. Relationer på arbetsplatsen är 

något som våra respondenter verkligen ansåg var av stor vikt, och vi drar slutsatsen att man 

som organisation och ledning bör skapa förutsättningar för att dessa relationer kan skapas och 

utvecklas på arbetsplatsen, genom att till exempel uppmuntra till gemensamma aktiviteter för 

organisationens medlemmar.  

Variation i arbetet  

Variation i arbetet var något våra respondenter berättade var av stor vikt för dessa. Vår 

slutsats är att då man i organisationen låter sina anställda arbeta med olika arbetsuppgifter och 

att dessa på så vis möter olika utmaningar kan detta skapa variation i det dagliga arbetet. Vi 

drar slutsatsen att då man har en nära relation mellan chef och medarbetare samt kontinuerliga 

möten där man gör avstämningar kan även detta underlätta för att skapa denna variation. I 

dessa samtal är vår förståelse att man som medarbetare får möjlighet att uttrycka de tankar 

man har kring sin arbetssituation och därigenom kan man som chef ta hänsyn till dess tankar 

och på så vis individanpassa arbetet efter vad som behövs i organisationen. Vår tolkning är att 

detta skapar en dynamik i det dagliga arbetet både för chef samt medarbetare och att man på 

detta sätt skulle kunna hämma viss tristess. 

Utveckling 

Att få möjlighet att utvecklas inom organisationen var något våra respondenter lyfte fram som 

en bidragande faktor till att man vill stanna kvar inom organisationen. Vår slutsats är att då 

man som organisation och ledning satsar på de anställda genom diverse resurser (till exempel 

utbildning) kan de anställda känna att de är bundna att ge tillbaka till företaget genom att 

ständigt prestera och vara lojal gentemot detta. Genom att som organisation skapa denna nytta 

för sina anställda kan man få dem emotionellt bundna till organisationen och skapa en känsla 

hos dessa att det är illojalt att sluta eftersom företaget gjort någonting vilket fordrar en 

motprestation. Även i detta sammanhang är vår uppfattning att kontinuerliga möten mellan 

chef och anställd kan vara av stor vikt för att de anställda att känna utveckling och man som 

chef ska ha möjlighet till att stötta dessa. 

Rekrytering 

I den organisation vi studerat fick vi uppfattningen att man har en väl genomtänkt 

rekryterings-strategi. Att rekrytera individer vilka man tror kan passa in i organisationen och 

dess tankesätt anser vi kan minska anställdas utanförskap och därigenom hämma dess tankar 

om att vilja sluta sin anställning. Denna rekryterings-strategi vill vi dock poängtera inte har 
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några garantier, och vi har fått insikten att det kan finnas nackdelar med en sådan process 

vilken innefattar att alla ska tänka lika i organisationen. Vi kan dock dra slutsatsen att denna 

typ av rekryterings-strategi skulle kunna vara användbar i arbetet med retention.    

Förbindelse mellan organisation och anställd 

Vi har fått uppfattningen att det finns en ömsesidighet och ett förtroende mellan våra 

respondenter och organisationen, och att så länge de anställda känner att detta förhållande 

upprätthålls kommer de att vilja stanna kvar. Vi anser att det är en fin balansgång mellan att 

lova för mycket och lova för lite gentemot sina anställda, och vi menar att det är av stor vikt 

att man som organisation och ledning värnar om ömsesidig tillit och att man håller vad man 

lovat eftersom vi anser att tillit är något som sakta byggs upp, men som snabbt kan raseras. Vi 

drar slutsatsen att man som chef bör utgå ifrån individers behov liksom gruppers, och att man 

även bör tänka utanför organisationens ramar i arbetet med de anställda, som till exempel att 

erbjuda friskvårdsbidrag eller anordna personalfester. Den insikt vi fått är att en bra 

förbindelse mellan organisation och anställd kan skapa mervärde för båda parter och öka 

benägenheten hos de anställda att vilja stanna kvar i organisationen.  

Organisationskultur 

Kulturen i den organisation vi studerat fick vi insikten var uttalad samt närvarande, och vi har 

fått uppfattningen att denna aspekt är av stor vikt i det dagliga arbetet. Den förståelse vi har är 

att det dock är svårt att förändra något som ”sitter i väggarna” i en organisation och att detta 

förändringsarbete tar mycket lång tid. Vi drar slutsatsen att det i uppbyggandet av en kultur 

kan vara gynnsamt att försöka låta sin kultur uppmuntra till alla de faktorer/områden vi i 

denna slutsats benämner och diskuterar.  

Hängivenhet till en organisation 

I samtliga av våra respondenters svar kunde man tydligt utläsa dess stolthet över att arbeta 

inom just denna organisation, och dess hängivenhet gentemot denna. Vår slutsats är att det är 

av stor vikt att som organisation och ledning ha tydliga mål och värderingar vilka de anställda 

enkelt kan ta till sig, då vi tror att det genom detta kan bli mer naturligt att vilja prestera för 

organisationens räkning och vara hängiven denna. En annan slutsats vi gör är att man som 

organisation bör belysa de positiva aspekterna av att vara en del i organisationen då detta kan 

göra anställda mer hängivna denna.  
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Alla de faktorer vi ovan tagit upp och diskuterat har vi kommit fram till är komponenter man 

som chef i det dagliga arbetet bör ta hänsyn till i arbetet med retention. Nedan visar vi upp 

vår egen modell över vad man i det dagliga arbetet kan arbeta med för att främja retention. 

Till modellens utformning har vi hämtat inspiration från Spector (1997), Hackman och 

Oldham (1976) samt March och Simon (1958). 

 

 

Utifrån vår diskussion i kapitlet ”tolkning och förståelse” har vi kommit fram till att om man 

som organisation tillgodoser sina anställda med sådana komponenter i det dagliga arbetet 

vilka vi tidigare beskrivit (frihet, ledarskap och relationer på en arbetsplats, variation i arbetet, 

utveckling, rekrytering, förbindelse mellan organisation och anställd, organisationskultur samt 

hängivenhet till en organisation) finns det en större chans att dessa känner 

arbetstillfredsställelse, meningsfullhet samt delaktighet.  

Om man som anställd upplever sig ta del av dessa faktorer på arbetsplatsen är det mer troligt 

att man väljer att stanna kvar vilket leder till retention. Om däremot inte dessa faktorer 

tillgodoses kan en anställds val istället bli att lämna organisationen. Detta val kan även 

influeras av externa alternativ vilka man som organisation inte har möjlighet att påverka. 
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7.0 Egen reflektion samt vidare forskning 

 

I detta avsnitt reflekterar vi över vårt arbete samt diskuterar kring framtida forskning med 

avseende på det område vi studerat. Vi kommer, då vi pratar om vidare forskning, att lyfta 

fram de aspekter vi i vårt kapitel ”tolkning och förståelse” märkt dykt upp, och som vi anser 

skulle vara intressanta att forska vidare om.    

7.1 Egen reflektion 

Vi är medvetna om att vi i detta arbete har speglat en positiv bild av vårt studieobjekt då vi 

närmade oss detta utifrån en positiv utgångspunkt. Således anser vi nu i efterhand att vi hade 

kunnat vara än mer kritiska än vi var då vi samlade in vårt empiriska material. Bortsett från 

detta anser vi att vi lyckats bidra både praktiskt samt teoretiskt vilket var målet med vårt 

arbete.  

7.2 Vidare forskning 

Då kulturen är framträdande och närvarande i denna organisation skulle det vara intressant att 

närmre studera denna genom en etnografisk studie där man mer på djupet kan få en förståelse 

för dess inverkan på organisationens medlemmar och därigenom retention. Vi tror att en mer 

djupgående etnografisk studie kan resultera i att intressanta saker kan komma upp till ytan 

vilka är svåra att gräva fram genom intervjuer. Vi anser att man genom ett etnografiskt 

tillvägagångssätt kan få en än mer tydligare bild av vad man, som organisation och ledning, i 

det dagliga arbetet arbetar med för att främja retention.  

Då man i denna organisation är mycket noga med att de man anställer ska passa in i denna 

hade det varit intressant att studera dess rekryteringsprocess och se på vilket sätt denna kan 

främja retention.  
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Appendix 

Intervjuguide – chefer 

Personlig information 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du arbetat inom denna organisation? 

Hur länge har du arbetat som chef? 

Öppningsfrågor 

Hur skulle du vilja beskriva denna organisation? 

Hur ser du på din roll som chef? 

Hur ser du på din roll gentemot dina anställda? 

Vad känner du att du får tillbaks av organisationen? Vad ger den dig för nytta? 

Djupgående frågor 

Att behålla anställda 

Hur gör du för att få dina anställda att vilja stanna kvar i organisationen? 

Anser du att det är viktigt att hålla kvar anställda i organisationen? 

- Om svar JA/NEJ – varför anser du detta? 

Hur väl anser du att ni som organisation värderar kvarhållandet av anställda?  

Vad anser du skiljer ert arbetssätt inom er organisation från andras, i arbetet med att få 

anställda att vilja stanna kvar på arbetsplatsen? 

Vad tror du det är som gör att man som anställd väljer att stanna kvar inom denna 

organisation? 

Då en individ väljer att frivilligt lämna denna organisation, hur arbetar ni då med att 

finna orsaker till detta? 

Vilka faktorer tror du påverkar en individ att vilja lämna denna organisation?  

Vad är det som gör att ni är så engagerade i att behålla anställda inom organisationen? 

Trivsel på arbetet 

Vad innebär trivsel på arbetet för dig?  

Hur arbetar ni i organisationen med att skapa trivsel? 

Vad anser du som chef är viktigt för att skapa trivsel för de anställda? 

Hur gör du för att skapa meningsfullhet i arbetet för dina anställda?  
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Vad anser du sporrar dina anställda? 

Hur arbetar du för att sporra dina anställda? 

Anser du att ni arbetar individuellt eller generellt i arbetet med att sporra de anställda?  

Avrundning 

- Finns det ytterligare aspekter av denna intervju som du anser bör beröras? 

- Önskar du får en kopia på rapporten skickad efter färdigställandet? 

- Är det okej att ta kontakt med dig via telefon eller e-post om något skulle vara 

oklart eller behöva kompletteras, alternativt uppföljas? 

- Finns det något du slutligen känner att du vill tillägga eller klargöra av det vi 

sagt?  

 

Intervjuguide - anställda 

Personlig information 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du arbetat inom denna organisation? 

Öppningsfrågor 

Hur skulle du vilja beskriva denna organisation? 

Hur ser du på din roll som anställd? 

Hur ser du på din roll gentemot dina medarbetare? 

Vad känner du att du får tillbaks av organisationen? Vad ger den dig för nytta? 

Djupgående frågor 

Att behålla anställda 

Vad är det som får dig att vilja stanna kvar inom denna organisation? 

Hur väl anser du att ni som organisation värderar kvarhållandet av anställda?  

Vad anser du skiljer ert arbetssätt inom er organisation från andras, i arbetet med att få 

anställda att vilja stanna kvar på arbetsplatsen? 

Vilka faktorer tror du skulle påverka dig att vilja lämna denna organisation?  

Vad anser du att denna organisation kan bli bättre på när det gäller arbetet med 

kvarhållandet av anställda? 

Trivsel på arbetet 

Vad får dig att trivas i arbetet?  

Hur arbetar ni i organisationen med att skapa trivsel? 
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Hur anser du att man som chef borde arbeta med att skapa trivsel? 

På vilket sätt anser du att dina arbetsuppgifter ger meningsfullhet? 

Avrundning 

- Finns det ytterligare aspekter av denna intervju som du anser bör beröras? 

- Önskar du får en kopia på rapporten skickad efter färdigställandet? 

- Är det okej att ta kontakt med dig via telefon eller e-post om något skulle vara 

oklart eller behöva kompletteras, alternativt uppföljas? 

- Finns det något du slutligen känner att du vill tillägga eller klargöra av det vi 

sagt?  

 

 


