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Förord 
Inledningsvis vill vi börja med att rikta ett stort tack till samtliga respondenter som tagit sig 

tid till att delta i vår studie. Utan er och er erfarenhet hade inte denna studie varit 

genomförbar. 

 

Vi vill även tacka vår handledare Rune Wigblad och examinator Börje Boers som har gett oss 

värdefulla kommentarer under arbetets gång.  

 

Sist men inte minst vill vi tacka våra nära och kära för allt stöd under denna period. Speciellt 

tack till vår korrekturläsare Ida för ovärderlig hjälp och för den tid du har lagt ner. 

 

Alida Nilsson och Amanda Falk 

Högskolan i Skövde, maj 2019 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

	 	



	 	 	

Sammanfattning 

Nyckelord: Human Resource Management, Employee Retention, Lön, Arbetsengagemang, 

Kompetensutveckling, Kunskapsföretag. 

 

Bakgrund: På dagens arbetsmarknad är det vanligt förekommande att ofta byta jobb. Att 

medarbetare själva väljer att lämna ett arbete är kostsamt ur ett organisatoriskt perspektiv och 

företag som definieras som kunskapsföretag är extra sårbara när personal väljer att lämna 

företaget. Därmed är företagens arbete med Employee Retention betydelsefullt. 

En studie gjord av Randstad (2018) undersökte de främsta orsakerna till att svenska 

medarbetare väljer att avsluta sin anställning. Dessa tre orsaker har i denna studie definierats 

som lön, arbetsengagemang och kompetensutveckling. 

 

Problemformulering: Hur arbetar kunskapsföretag för att behålla sin personal utifrån lön, 

arbetsengagemang och kompetensutveckling?   
 

Syfte: Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur kunskapsföretag arbetar med 

att behålla personal utifrån de tre främsta orsakerna till att svenska medarbetare säger upp sig, 

enligt Randstads Employer Brand Research 2018. 

 

Metod:	En kvalitativ studie av sex stycken kunskapsföretag.  

 

Teori: Den teoretiska referensramen innefattar litteratur och vetenskapliga artiklar som 

används i syfte för att besvara studiens syfte och frågeställning. Den teoretiska referensramen 

har sammanställts i en analysmodell.   

 

Empiri: Insamlingen av empiriska data har skett genom kvalitativa och semistrukturerade 

intervjuer med personalansvariga på respektive företag.  

 

Analys: Det empiriska materialet har analyserats med hjälp av en analysmodell samt med 

stöd av vetenskaplig litteratur om respektive orsak.  



	 	 	

Slutsats: Studiens resultat påvisar att ingen av företagen arbetar efter uttalade och väl 

integrerade strategier av Employee retention. Dock uppges diverse Human Resource 

Management-metoder i syfte att behålla företagens personal. Samtliga företag arbetar för att 

behålla sin personal utifrån orsakerna lön, arbetsengagemang och kompetensutveckling på 

liknande tillvägagångssätt, dock förekommer vissa skillnader. I slutsatsen besvaras den ställda 

frågeställningen samt studiens syfte.  

 

 

 



	

Abstract 

Keywords: Human resource management, Employee retention, Salary, Work engagement, 

Competence development, Knowledge company. 

Background: In today's labor market it is common to often change jobs. The fact that 

employees choose to leave a job is costly from an organization's perspective, and companies 

defined as knowledge companies are particularly vulnerable when employees choose to leave 

the company. Thus, corporate work with Employee retention is important. A study conducted 

by Randstad (2018) examined the main reasons why Swedish employees choose to terminate 

their employment. These have been defined in this study as salary, work engagement and 

skills development. 

Problem: How do knowledge companies work to keep their staff based on salary, work 

engagement and competence development? 

Purpose: The aim of the study is to gain a deeper understanding of how knowledge 

companies work to retain staff based on the three main reasons why Swedish employees quit 

their jobs, according to Randstad Employer Brand Research 2018. 

Method: A qualitative study of six knowledge companies. 

 

Theory: The theoretical frame of reference includes literature and scientific articles used for 

the purpose of answering the study's purpose and problem. The theoretical frame of reference 

has been compiled in an analysis model.   

 

Empiricism: The collection of empirical data has been done through qualitative and semi-

structured interviews with the personal manager of the respective companies. 

Analysis: The empirical material has been analysed using an analysis model and with the 

support of scientific literature on the respective cause. 

 

 



	 	 	

Conclusion: The study's findings show that none of the companies are working according to 

pronounced and well-integrated strategies of Employee retention. However, various Human 

Resource Management methods are reported in order to retain the company's personnel. All 

case companies work to maintain their staff based on the reasons salary, work engagement 

and competence development on similar approaches, however, there are some differences. 

The study's conclusion answers the problem and the purpose of the study.  
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1. Inledning  
Följande kapitel ämnar att introducera studiens aktuella problembakgrund. Vidare förs en 

diskussion kring problemet att behålla personal i kunskapsföretag utifrån tre orsaker som har 

identifierats vara de främsta till att svenska medarbetare väljer att avsluta sin anställning. 

Kapitlet avslutas med en presentation av studiens problemformulering, frågeställning och 

syfte. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.1 Problembakgrund 
På dagens arbetsmarknad är det vanligt förekommande att ofta byta jobb (Dwivedi, Kaushik 

& Luxmi, 2014), och det har visat sig i en stor internationell jämförelse att svenskar är bland 

de främsta i världen vad gäller att byta arbete ofta (Lundin, 2010). Anställda idag är mer måna 

om sin egen karriär än att vara lojal mot sin arbetsgivare (De Vos & Meganck, 2008) och i 

den svenska kontexten har det blivit allmänt accepterat att inte nöja sig med sin nuvarande 

position. Istället söker de svenska medarbetarna nya utmaningar och planerar för nästa steg i 

karriären (Lundin, 2010).  

 

En studie gjord av Randstad (2018) undersökte de främsta orsakerna till varför svenska 

medarbetare valde att avsluta sin anställning. Respondenterna bestod av medarbetare som 

uppgivit att de bytt arbetsgivare under det senaste året eller planerade att göra det under det 

kommande året. Resultatet visade att de tre främsta orsakerna till att de valde att avsluta sin 

anställning var följande: 

1.        För låg lön 

2.        Saknar intresse för jobbet 

3.        Saknar utvecklingsmöjligheter 

 

Den allra främsta orsaken till att anställda valde att sluta enligt Randstads (2018) 

undersökning var att de upplevde att lönen var för låg. Det finns flertalet studier som 

argumenterar för att medarbetare som är tillfredsställda med sin lön upplever högre 

arbetstrivsel, organisationsengagemang samt tenderar att vilja stanna kvar på företaget 

(Eriksson, Sverke, Hellgren & Wallenberg, 2002). Efter 40 år av forskning om vad som 

motiverar anställda kom Wiley (1997) fram till att lönen hade stor betydelse för motivationen. 
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I kontrast till detta kom McLean, Smits och Tanner (1996) i sin studie fram till att lön inte bör 

betraktas som en långsiktig källa till arbetsmotivation.  

 

Den andra orsaken till att svenska medarbetare valde att avsluta sin anställning utifrån 

Randstads (2018) undersökning var på grund av att de saknade intresse för jobbet. I motsats 

till att sakna intresse för sitt arbete kan entusiasm, energi, dedikation och absorption ställas. 

Att i sitt arbete uppleva dessa fyra faktorer beskrivs som arbetsengagemang och innebär 

känslor av inspiration, stolthet, betydelse och glädje för sitt arbete (Chughtai & Buckley, 

2011). Arbetsengagemang är vidare den parallell som kommer att användas i denna studie för 

orsaken saknar intresse för jobbet. Scott-Ladd, Travaglione och Marshall (2006) kom i sin 

studie fram till att medarbetare sätter stort värde på möjligheten att få vara delaktiga i 

organisatoriskt beslutsfattande, exempelvis vid utformning av arbetsuppgifter eller vid 

planering och utvärdering av arbetsprocesser. Preenen et al. (2011) förespråkar att erbjuda 

sina medarbetare utmanande arbetsuppgifter för att minska den frivilliga 

personalomsättningen då det visat sig att utmanande arbetsuppgifter har en positiv koppling 

till det som av medarbetaren uppfattar som meningsfullt arbete och som skapar individuell 

motivation, engagemang och arbetsnöjdhet. Detta är viktigt då motivation och engagemang är 

grunden till kompetensutveckling och bibehållandet av personal (Preenen et al., 2011) vilket 

leder in till den tredje orsaken från Randstads (2018) undersökning. 

 

Den tredje orsaken på listan över varför svenska medarbetare väljer att säga upp sig enligt 

Randstads (2018) undersökning är brist på utvecklingsmöjligheter. I linje med den tredje 

orsaken beskriver Sexton et al. (2005) att jobb med få utvecklingsmöjligheter leder till sämre 

arbetsmoral och en högre personalomsättning då medarbetarna istället väljer att söka sig 

vidare. En åtgärd inom Human Resource Management-litteraturen som syftar till utveckling 

av de anställda inom en organisation benämns som kompetensutveckling. 

Kompetensutveckling är parallell till den tredje orsaken saknar utvecklingsmöjligheter och 

som vidare kommer att användas i denna studie.  

 

En studie gjord av Sokro (2012) angående varför medarbetare väljer att stanna på sin 

arbetsplats visade att möjlighet till kompetensutveckling prioriterades högt av respondenterna. 

I samband med kompetensutveckling har ledningen en möjlighet att utveckla sina anställda 

genom riktade aktiviteter som syftar till att förse dem med en större handlingsförmåga i givna 

specifika uppgifter, situationer samt kontexter (Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidsson, 
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2018). Preenen et al. (2011) beskriver hur en oönskat hög personalomsättning kan minska om 

organisationer aktivt stödjer medarbetarnas möjlighet till kompetensutveckling. Samtidigt 

hävdar Nelissen, Forrier och Verbruggen (2017) att det kan finnas ett visst motstånd hos HR-

chefer att investera i anställdas kompetensutveckling, på grund av att det gör de anställda mer 

attraktiva på arbetsmarknaden vilket i sin tur kan öka deras chanser till att byta arbete. 

1.2 Problemdiskussion 
Att medarbetare själva väljer att lämna ett arbete är kostsamt ur en organisations perspektiv då 

det innebär höga utgifter när personen skall ersättas samt när den nya medarbetaren ska läras 

upp och bli en del av organisationen (Preenen, De Pater, Van Vianen & Keijzer, 2011). Det 

uppstår även en förlust av produktivitet och arbetskvalitet, plus att den investering som 

organisationen gjort i individen istället kan gå förlorad till en av dess konkurrenter i det fall 

att medarbetaren byter företag (Sexton, McMurtrey, Michalopoulos & Smith, 2005). 

Alvesson (1992) menar att företag som definieras som kunskapsföretag är extra sårbara när 

personal väljer att lämna företaget. Kunskapsföretag karaktäriseras av att de anställda 

generellt har en hög utbildningsnivå samt att de arbetar med problemlösning av komplexa fall 

(Sveiby, Arnnell, Axelsson, Emilsson, Karlson, Wangerud & Vikström, 1990). Förlusten av 

medarbetare upplevs som än större i kunskapsföretag eftersom företagen är starkt beroende av 

medarbetarna då det är medarbetarnas unika kompetenser, alltså dess intellektuella kapital, 

som utgör företagets främsta resurs (Alvesson, 1992). Med vetskap om de höga kostnader 

som en oönskat hög personalomsättning innebär för kunskapsföretag är det viktigt att 

ledningen i HR-funktionen tar fram och arbetar efter strategier med syfte att behålla sin 

personal (De Vos & Meganck, 2008). Ett sådant strategiskt arbete benämns som Employee 

Retention och är ett vanligt förekommande begrepp inom Human Resource Management- 

litteraturen (Cardy & Lengnick - Hall, 2011).  

 

En åtgärd som kan få personal att stanna på arbetsplatsen är genom att arbeta med att hålla 

medarbetarna motiverade. Motivationsteorier kan förklara varför människor handlar som de 

gör och exempelvis hur man upprätthåller önskvärda beteenden hos dem (Abrahamsson & 

Andersen, 2005). Vad som gör människor motiverade och tillfredsställda i arbetslivet är något 

som Frederick Herzberg har undersökt och vars resultat senare presenterades som en 

tvåfaktorteori (Herzberg, Mausner & Snyderman, 1993). Denna tvåfaktorteori har kommit att 
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bli en av de mest inflytelserika teoribildningar som har lagt grund till det moderna sättet att se 

på motivation idag (Jacobsen & Thorsvik, 2014).  

1.3 Problemformulering 
De tre främsta orsakerna till att svenska medarbetare väljer att avsluta sin anställning utifrån 

Randstads (2018) undersökning har i ovanstående kapitel kort presenterats och utvecklats.  

Vidare har problematiken kring oönskad personalomsättning för kunskapsföretag diskuterats 

samt varför det är relevant för dess personalansvariga att arbeta utifrån Employee Retention. 

Med utgångspunkt i de tre främsta orsakerna till att svenska medarbetare väljer att lämna sitt 

arbete enligt Randstad (2018) ämnar studien således att undersöka: 

 

- Hur arbetar kunskapsföretag för att behålla sin personal utifrån lön, 

arbetsengagemang och kompetensutveckling?   

 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur kunskapsföretag arbetar med att 

behålla personal utifrån de tre främsta orsakerna till att svenska medarbetare säger upp sig, 

enligt Randstads Employer Brand Research 2018. 
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2.       Metod 
I följande kapitel kommer studiens metodval samt tillvägagångssätt att presenteras. Även 

studiens kvalitet, etiska ställningstagande samt metodkritik kommer att diskuteras i detta 

avsnitt.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.1 Metodval	
Forskningsfrågan syftar till att påvisa hur kunskapsföretag arbetar med att behålla personal 

utifrån orsakerna lön, arbetsengagemang och kompetensutveckling. Studien utgår från ett 

ledningsperspektiv och är av en kvalitativ forskningsansats. Valet av metod baseras på att 

forskningsfrågan inte syftar till att mäta statistiska samband i numerisk form vilket den 

kvantitativa ansatsen gör (Alvehus, 2013). Istället ämnar forskningsfrågan att undersöka hur 

företag arbetar med att behålla personal, därav är den kvalitativa forskningsansatsen lämplig 

då den inriktar sig på innebörd, förståelse och tolkningar av olika fenomen (Alvehus, 2013). 

Den kvalitativa datan formuleras i verbal form och ger det studerade fenomenet en 

flerdimensionell beskrivning (Lind, 2014), vilket har eftersträvats i denna studie.  

2.1.1 Abduktiv forskningsansats                       

Vid val av en kvalitativ metod, finns det tre möjliga forskningsansatser att utgå ifrån, dessa 

presenteras nedan. Den vanligaste uppfattningen om förhållande mellan teori och praktik 

benämns som deduktiv forskningsansats. Den deduktiva ansatsen bygger på att man utifrån 

tidigare forskning utformar samband som sedan granskas i empirin (Bryman & Bell, 2011), 

alltså teoretiska föreställningar som prövas mot insamlat empiriskt material (Alvehus, 2013). 

Den induktiva ansatsen har istället sin utgångspunkt i, och bygger sina slutsatser på, enbart 

det empiriska materialet. Detta sker utan teoretisk förståelse (Alvehus, 2013) och teorin 

skapas istället utefter praktiken (Bryman & Bell, 2011). Denna studie har en induktiv 

utgångspunkt, eftersom den utgår från tre högt rankade orsaker som kommer direkt från 

praktiken. Utefter dessa tre orsaker har den teoretiska referensramen konstruerats, för att 

sedan ställas mot det insamlade empiriska materialet. Alvehus (2013) menar dock på att det 

nästan alltid sker en växling mellan empirisk och teoretisk reflektion vid kvalitativ metod, och 

att det är svårt att leva upp till idealet att endast utgå från ren deduktion, respektive induktion. 

När en växelverkan mellan deduktiv och induktiv ansats sker kallas det för en abduktiv 
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forskningsansats (Alvehus, 2013).  Med utgångspunkt i ovanstående beskrivning har det 

abduktiva tillvägagångssättet tillämpats. Detta eftersom studiens teoretiska referensram har 

fungerat som en utgångspunkt för att sedan ha låtit upptäckter i det insamlade empiriska 

materialet modifiera och utveckla teorin. Den modifierade teorin med de nya teoretiska 

upptäckterna har sedan återigen mött empirin. 

2.2 Datainsamling 
Datainsamlingen i denna studie har införskaffats genom sex stycken semistrukturerade 

intervjuer med personalansvariga på sex olika kunskapsföretag. Vid semistrukturerade 

intervjuer utgår man ofta från specifika teman som samtalet kretsar kring, där respondenten 

själv har möjlighet till att utforma svaren som den önskar (Bryman & Bell, 2011). 

Respondenten har i och med detta en stor möjlighet att påverka intervjuns innehåll samt att 

följdfrågor kan ställas vilket ger möjlighet till en djupare förståelse av ämnet (Alvehus, 2013). 

Eftersom det i denna studie eftersträvades djup och flexibilitet av respondenten, var inte helt 

strukturerade intervjuer relevanta. Detta eftersom strukturerade intervjuer har förutbestämda 

frågor och påminner mycket om enkäter, och därav tenderar svaren ofta att bli både korta och 

ytliga samt att interaktiva samtal faller bort (Alvehus, 2013).  Inte heller helt ostrukturerade 

intervjuer, som beskrivs som ett öppet samtal utan riktlinjer (Alvehus, 2013) ansågs vara ett 

relevant tillvägagångssätt för studien.  

 

Studien har utgått från sex stycken semistrukturerade intervjuer. Medvetenhet finns att antalet 

intervjuer kan anses vara få. Dock ansågs det efter genomförandet av de sex 

semistrukturerade intervjuerna att en informationsmättnad uppnåtts. Dels eftersom 

informationen som angavs av respondenterna var så pass bred och detaljrik, men även 

eftersom liknande information återkom. Uppkomsten av ny information avtog successivt allt 

eftersom intervjuerna genomfördes. Alvehus (2013) menar att mättnad lätt uppstår när 

respondenter består av en begränsad social grupp, vilket är fallet i denna studie eftersom 

samtliga respondenter har varit personalansvariga på kunskapsföretag. 

 

2.2.1 Genomförandet av intervjuer 

Intervju beskrivs vara ett effektivt verktyg vid insamling av empiriskt material i den 

kvalitativa forskningsansatsen då forskaren har möjlighet att fråga hur respondenter känner, 
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tänker eller handlar i olika givna situationer. Detta ger en förståelse för mening, innebörd och 

samband vilket är den kvalitativ studies syfte (Alvehus, 2013). Intervjuerna skedde i fem fall 

av sex på respondenternas arbetsplatser. En utav intervjuerna skedde dock via Skype på 

datorn på grund av att företagets centrala HR-ledning satt i Stockholm. Alla intervjuer utgick 

från samma intervjumall, där frågorna hade konstruerats utefter den teoretiska referensramen. 

Lind (2014) beskriver intervjumall som nödvändig då den ger samtalen struktur samt för att 

respondenten skall ge relevant och användbar information. Studiens utformade intervjumall 

återfinns i bilaga 2. Frågorna hade inte några slutna svarsalternativ, och därav fick 

respondenterna svara öppet och fritt på samtliga frågor. Eftersom utgångspunkten var 

semistrukturerade intervjuer, så ställdes även vissa anpassade följdfrågor till respondentens 

svar. Intervjuerna varierade tidsmässigt mellan 32 till 57 minuter.  Samtliga intervjuer 

spelades in, dels för att inte missa viktig information och dels för att underlätta vid 

transkribering. Respondenterna fick inledningsvis av intervjun förfrågan om ljudupptagning, 

vilket samtliga godkände. En sammanställning av intervjuerna illustreras nedan i figur 1.  

 

  
Figur 1: Sammanställning intervjuer (Studiens författare, 2019).  

2.2.2 Urval av respondenter  

Vid val av respondenter tillämpades ett målstyrt urval. Bryman och Bell (2011) förklarar att 

ett målstyrt urval är när forskarna strategiskt väljer ut respondenterna så att de är relevanta för 

de forskningsfrågor som kommer att undersökas. Respondenterna i denna studie består av 

individer på kunskapsföretag med personalansvar alternativt god insyn i respektive företags 

personalarbete. Anledningen är att studien ämnar att utgå från ett ledningsperspektiv. Detta 

innebär likaså att respondenturvalet är homogent, vilket gör det lättare att i studien göra 

direkta jämförelser respondenterna emellan (Alvehus, 2013). Valet av respondenter med 

personalansvar gjordes eftersom dessa personer kan förväntas vara de mest insatta i arbetet 

med bibehållande av personal samt besitta mest kunskap i ämnet. För att kunna etablera 

kontakt med just dessa önskvärda respondenter, anses inte ett slumpmässigt urval vara 
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relevant för studien eftersom det slumpmässiga urvalet istället ämnar att visa på statistiskt 

grundande generaliseringar (Alvehus, 2013).  

 

Kontakt med respondenterna togs via ett förfrågelsemail, vars utformning kan ses i bilaga 3. 

Ungefär 20 kunskapsföretag i Skaraborgsområdet kontaktades, varav sex respondenter valde 

att delta. För att få kontakt med respondenterna, användes Google för att söka på 

kunskapsföretag i närområdet och på så sätt hitta kontaktpersoner att skicka förfrågelsemail 

till. I några fall nåddes respondenten direkt, medan i vissa fall vidarebefordras mailet runt 

inom företaget så att det tillslut kom fram till rätt person. 

2.2.3 Avgränsning  

I denna studie har vissa avgränsningar gjorts. Dels gällande vilken typ av organisationer som 

har valts att undersökas, vilket i den här studien har varit kunskapsföretag. Men även dels att 

urvalet har fokuserats på närområdet, det vill säga Skaraborgsområdet. Med undantag för ett 

av företagen som deltog, detta eftersom kontaktpersonen hänvisade till företagets centrala 

HR-ledning som var placerad i Stockholm. Avgränsningen till organisationer som betraktas 

vara kunskapsföretag samt det begränsade närområdet har inneburit en viss begränsning vad 

gäller antalet respondentförfrågningar. Eftersom studiens syfte är att undersöka hur 

kunskapsföretag, som betraktas vara extra sårbara för en oönskad personalomsättning, arbetar 

för att behålla personal ansågs avgränsningen till just kunskapsföretag vara högst nödvändig. 

Avgränsningen till Skaraborgsområdet gjordes eftersom det var ett naturligt område att utgå 

ifrån, av den orsak att Högskolan i Skövde har varit den gemensamma utgångspunkten.   

 

2.3 Analys av data        
För att insamlad data ska kunna användas måste data först samlas in, bearbetas och sorteras så 

att den kan bli tillgänglig för analys (Denscombe, 2009). Den primärdata som i denna studie 

har använts och analyserats, är det material som har utvunnits från de sex semistrukturerade 

intervjuerna. Eftersom samtliga intervjuer spelades in var det första steget i analysprocessen 

att behandla den primärdata som insamlades. Detta gjordes genom att transkribera varje 

enskild intervju ordagrant, för att inte missa viktig information som togs upp i intervjun. Efter 

transkriberingen krävdes det genomläsning av materialet ett flertal gånger för att skapa sig en 

helhetsbild. När transkriberingen var gjord, sorterades icke relevant material bort. Detta är 
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något som Denscombe (2009) menar är vanligt vid presentation av kvalitativ data, då det ofta 

är mycket information så gäller det att identifiera den data som är mest central och relevant. 

Ett senare steg i en analysprocess är kategorisering av insamlad data (Denscombe, 2009).  

I denna studie så kategoriserades data utefter respektive orsak. Därefter kunde teman och 

samband identifieras för att tillslut använda insamlad data till analys och diskussion. 

2.3.1 Litteratursökning 

Den sekundärdata som har använts i denna studie har sökts fram och hämtats via Högskolan i 

Skövdes databas WorldCat local, Högskolan i Skövdes bibliotek samt via Google Scholar. 

Exempel på relevanta nyckelord som har använts vid sökningarna är, Human resource 

management, Employee retention, Herzbergs tvåfaktorteori, lön, arbetsengagemang samt 

kompetensutveckling.  

2.4 Etiska ställningstaganden 
Eftersom forskning aldrig får påverka de individer som medverkar negativt, finns det i 

forskarsamhället lagar och överenskommelser som reglerar hur forskare ska förhålla sig till 

det som studeras (Lind, 2014). Det finns således en mängd etiska frågeställningar att ta 

hänsyn och förhålla sig till vid all typ av forskning. I Bryman och Bell (2011) presenteras fem 

etiska frågeställningar som denna studie har utgått ifrån och tagit hänsyn till.  

De fem etiska principerna är: informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet, 

konfidentialitets- och anonymitetskravet, samt falska förespeglingar.  

Informationskravet hänvisar till att de berörda personer som ingår i studien ska få information 

om undersökningens syfte och vilka moment som ingår (Bryman & Bell, 2011). Denna 

information gavs de tillfrågade respondenterna dels i förfrågelsemailet samt vid inledningen 

av dess intervju. Samtyckeskravet uppfylldes då de tillfrågade respondenterna i 

förfrågelsemailet gavs information om att deltagandet i studien är frivilligt samt att de när 

som helst under studiens gång kunde välja att avbryta sin medverkan (Bryman & Bell, 2011).  

Konfidentialitets- och anonymitetskravet innebär att de personuppgifter som hanteras i 

studien, ska behandlas på ett konfidentiellt sätt (Bryman & Bell, 2011). Var och en av 

respondenterna informerades i förfrågelsemailet om att anonymt deltagande var möjligt.  

Vid inledningen av intervjun framfördes informationen på nytt och förfrågan om anonymitet 

ställdes. Fem av sex respondenter valde att delta anonymt medan en respondent gärna deltog 

med företagets namn.    
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Nyttjandekravet har uppfyllts då respondenterna informerades om att de uppgifter de lämnar 

endast kommer att användas för studiens syfte och enbart hanteras av oss som författare.  

Den femte etiska principen är falska förespeglingar. Principen syftar till att inte ge 

undersökningspersonerna vilseledande och osann information om studien (Bryman & Bell, 

2011), vilket har tagits hänsyn till i denna studie.   

2.5 Studiens kvalitét 
Eftersom denna studie är av en kvalitativ metod, är det enligt Bryman och Bell (2011) mest 

lämpligt att utgå ifrån trovärdighet och äkthet för att bedöma kvalitén på studien. 

Dessa två begrepp har studien därav utgått ifrån, i syfte att säkerställa kvalitén. 

2.5.1 Trovärdighet 

Bryman och Bell (2011) förespråkar fyra kriterier för uppkomst av trovärdighet vilka är, 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering och bekräftelse. 

 

Tillförlitlighet innebär att forskningen utförs efter och följer uppsatta regler. Tillförlitlighet 

innebär även att de personer som varit en del av studien får möjlighet att bekräfta att vi som 

forskare uppfattat dess verklighet på rätt sätt, samt att de får ta del av studiens slutgiltiga 

resultat (Bryman & Bell, 2011). För att uppnå detta kriterium, skickades en sammanställning 

av respektive intervju till berörd respondenten, så att de fick godkänna om att vi har tolkat 

dem rätt. Vid färdig uppsats skickas denna till alla deltagande respondenter så att de fick ta 

del av studiens resultat.  

 

Det andra kriteriet för att uppnå trovärdighet är överförbarhet och innebär att en studies 

resultat skall vara överförbart till andra miljöer, situationer, kontexter eller vid en annan 

tidpunkt (Bryman & Bell, 2011). Studiens resultat har en viss begränsning i sin överförbarhet 

eftersom endast en viss typ av företag undersöks. Detta gör att svaren är direkt kopplade till 

kunskapsföretag och är därav inte generell för alla typer av företag. Å andra sidan, eftersom 

de studerade företagen är verksamma inom olika branscher, kan överförbarheten anses vara 

bredare än om alla företag hade verkat inom en och samma bransch. 

 

Det tredje kriteriet är pålitlighet vilket innebär att forskarna redogör för hur 

forskningsprocessen i alla dess faser har gått till. Detta skall finnas tillgängligt så att studien 
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kan granskas av läsaren och att kvaliteten på processen och dess tillämpning kan bedömas 

(Bryman & Bell, 2011). Detta har tagits hänsyn till eftersom samtliga processer under 

studiens gång har redogjorts för så transparent och utförligt som möjligt. 

 

Det fjärde och sista kriteriet för att uppnå trovärdighet är konfirmering och bekräftelse, vilket 

innebär en förståelse för att fullständig objektivitet i samhällelig forskning inte är möjligt.  

Det ska framgå att personliga värderingar inte på något sätt medvetet påverkat varken 

genomförandet av undersökningen eller dess resultat (Bryman & Bell, 2011). Individuella 

värderingar och åsikter har i denna studie i största möjliga mån uteslutits genom att tillämpa 

ett objektivt tillvägagångssätt.    

2.5.2 Äkthet 

Äkthet, även kallat autencitet, innehåller ett antal kriterier som ska följas för att uppnå sitt 

syfte. Kriterierna som presenteras av Bryman och Bell (2011), ska säkerställa så att 

undersökningen presenterar en sanningsenlig bild av det som respondenterna uppger i 

intervjun. Detta betyder således att informationen inte ska vinklas till fördel av studien 

(Bryman & Bell, 2011). 

2.6 Kritik 

2.6.1 Kritik till studien 

Denna studie utgår från tre orsaker som är listade som de tre vanligaste orsaker till att svenska 

medarbetare byter jobb enligt Randstads Employer Branding Research 2018. I den teoretiska 

referensramen har dessa orsaker redogjorts för och även definierats. Två av Randstads (2018) 

främsta orsaker till att svenska medarbetare väljer att säga upp sig upplevdes som något breda 

och diffusa. Därför ansågs det nödvändigt att definiera och koppla två av dessa orsaker till 

konkreta begrepp inom litteraturen. Dels för att kunna söka och hitta tidigare forskning kring 

dessa men även för att kunna sätta dessa i samband med HRM. På så vis kopplades 

parallellerna Saknar intresse för jobbet till Arbetsengagemang samt Sakna 

utvecklingsmöjligheter till Kompetensutveckling. Medvetenheten kring att dessa kopplingar i 

vissa avseenden inte har exakt samma betydelse samt att kopplingarna hade kunnat variera 

och se annorlunda ut beroende på individuella uppfattningar finns. Dock ansågs det vara 

nödvändigt för att studien skulle kunna utgå ifrån Randstads (2018) tre främsta orsaker. Trots 

den kritik som kan riktas mot undersökningen och de något diffusa orsakerna ansågs den som 
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en intressant som utgångspunkt eftersom den kan anses tidsenlig och aktuell för den svenska 

kontexten. Detta då Randstads Employer Branding Research utfördes 2018 och att den utgår 

ifrån svenska medarbetare.  

 

2.6.2 Metodkritik 

För denna studie ansågs en kvalitativ forskningsmetod som bäst lämpad eftersom en djupare 

förståelse efterfrågades. Dock innebär den kvalitativa forskningsmetoden en begränsning av 

antal respondenter, i det här fallet, antal företag. Detta på grund av att mängden datamaterial 

måste anpassa efter studiens givna tidsram. Valet av kvalitativ forskningsmetod innebär därav 

i detta fall att det inte kan dras några generella slutsatser av studiens resultat.  

 

Insamling av data för studiens ändamål har genomförts genom semistrukturerade intervjuer. 

Viktigt att ta hänsyn till är att svaren från intervjuerna är respondenternas egna uppfattningar 

som i ett senare skede bearbetades och tolkades av rapportförfattarna. Det bör även tas hänsyn 

till att respondenternas upplevelse av verkligheten kan skilja sig från andras upplevelser, till 

exempel från någon annan medarbetare inom organisationen. Samtliga intervjuer spelades in 

med godkännande av respektive respondent. En nackdel med inspelade intervjuer kan enligt 

Alvehus (2013) vara att respondenten känner sig begränsad i hur öppet hen vill uttrycka sig. 

Dock ansågs fördelarna med en inspelad intervju överväga nackdelarna. Eftersom denna 

studie tagit hänsyn till Bryman och Bells (2011) fem etiska frågeställningar, där bland annat 

anonymitets- och nyttjandekravet ingår, finns förhoppningar om att respondenterna känt sig 

trygga med utlämnandet av information.  
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3.      Teoretisk referensram 
I syfte för att göra det möjligt att kunna svara på studiens frågeställning ämnar följande 

kapitel att presentera relevanta begrepp för studien samt att mer utförligt beskriva tidigare 

nämnda teorier rörande de tre orsakerna. Den framförda teorin kommer i ett senare skede av 

studien att ställas mot insamlad empiri i form av en analys.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.1 Human Resource Management 
Human resource management (HRM) är ett samlingsbegrepp för de aktiviteter som berör 

personalen i en organisation. Begreppet HRM definieras av Bratton och Gold (2003) som den 

del av ledarskapsprocessen som specialiserar sig på de anställdas roll i organisationen.  

Inom HRM betraktas de mänskliga resurserna vara organisationens viktigaste tillgång och att 

det är personalen som är den främsta orsaken till dess organisatoriska framgång (Armstrong, 

2006).  

 

Begreppet HRM presenterades under 1950-talet, men blev allt mer populärt under 1980-talet, 

eftersom det utmanande det traditionella synsättet på personalarbetet genom att förespråka hur 

HR-arbete strategiskt kunde bidra till organisationer (Boglind, Hällsten & Thilander, 2013). 

HR-funktionen förväntas idag vara delaktig i både att strategiskt arbeta för att bygga upp en 

konkurrenskraftig organisation, samt att ansvara för implementeringen av dessa strategiska 

planer. Arbetet kan därför beskrivas som personal och processinriktat på både operativ och 

strategisk nivå (Lemmergaard, 2008). Onogori (2007) menar att eftersom organisationer 

investerar mycket i sina medarbetare i form av rekrytering, upplärning och 

utvecklingsprocesser bör en av chefers största prioritering därför vara att utforma 

personalarbetet för att behålla personal. Detta för att minimera en hög och kostsam 

personalomsättning (Onogori, 2007). 

3.2 Employee retention 
Employee retention är en strategisk process inom HRM som innebär att en organisation 

investerar resurser och insatser i sin personal med förhoppning om att behålla dessa (De Vos 

& Meganck, 2007). Att behålla medarbetare är viktigt ur ett organisatoriskt perspektiv 

eftersom mänskligt kapital är en av få resurser som kan bidra till hållbara konkurrensfördelar 
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(Dechawatanapaisal, 2017). Utifrån ett ekonomiskt perspektiv uppstår stora kostnader i 

samband med personal väljer att avsluta sin anställning. Exempel på kostnader som kan 

uppstå är ersättning och utbildning av ny personal eller förlust av organisatorisk kunskap. 

Dessutom sker en minskning av arbetskvalitét och produktivitet, samt förlust av socialt 

kapital (Dechawatanapaisal, 2017). Att försöka behålla medarbetare är således av största vikt 

eftersom det eliminerar ersättnings- och rekryteringskostnaderna som uppstår, samt att 

kunskap behålls inom företaget (Tymon, Stumpf & Smith, 2011) och inte går förlorad till 

konkurrenten (Sexton et al. 2005). 

 

Cloutier et al. (2015) menar att organisationer bör ha väl integrerade strategier av Employee 

retention för att undvika de höga kostnader som personalomsättning innebär. Även Kennedy 

och Daim (2009) betonar det faktum att kostnader för arbete med att behålla personal är 

betydligt mindre än de kostnader som en eventuell nyrekrytering innebär. En stor utmaning 

för ledningen blir således att kontinuerligt arbeta med Employee retention i syfte för att 

undvika de höga kostnaderna (Kennedy & Daim, 2009). 

3.3 Kunskapsföretag 
Begreppet kunskapsföretag innebär företag vars tillgångar som till största del bygger på dess 

intellektuella- och kunskapskapital, även benämnt som humankapital (Alvesson, 1992). 

Företagets kunskap har mycket liten koppling till dess realkapital och organisationen saknar i 

stor utsträckning synliga strukturer i form av exempelvis maskiner, lager eller varuflöden 

(Wolwén, 2000). Istället är det företagets humankapital, innehållande medarbetarnas specifika 

kunskaper och kompetenser som utgör det kunskapsbaserade företagets främsta resurs (Swart 

& Kinnie, 2003). Ett karaktärsdrag hos kunskapsföretag enligt Sveiby et al. (1990) är att de 

anställda generellt har en hög utbildningsnivå samt att de arbetar med problemlösning av 

komplexa fall. Kunskapen definieras vara specifikt individ- eller organisationsrelaterad samt 

att den i stor utsträckning anpassas efter varje unik kunds specifika situation (Alvesson, 

1992). Exempel på företag som anses vara typiska kunskapsföretag är konsultorganisationer, 

revisionsbyråer, banker och försäkringsbolag (Sveiby et al. 1990). Även tjänsteföretag som 

levererar komplexa system via avancerad kunskapsproduktion definieras som 

kunskapsföretag. Exempel på sådana företag är teknik- och datakonsultföretag samt 

högteknologiska företag (Swart & Kinnie, 2003).  
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Alvesson (1992) menar att företag som definieras som kunskapsföretag är extra sårbara vad 

gäller när personal väljer att lämna företaget. Förlusten av medarbetare upplevs som än större 

i kunskapsföretag eftersom företagen är starkt beroende av medarbetarna då det är 

medarbetarnas unika kompetenser som utgör företagets främsta resurs och råvara (Alvesson, 

1992).  

3.4 Hertzberg tvåfaktorteori  
År 1959 genomförde motivationsforskare Frederick Herzberg sin studie “The Motivation To 

Work” som beskrivs vara ett av de mest inflytelserika bidragen som lagt grund för det 

moderna tänkandet rörande motivation och trivsel på arbetsplatser (Jacobsen & Thorsvik, 

2014). Studien baserades på 203 kvalitativa intervjuer gällande vad som motiverar 

medarbetare i dess arbete (Abrahamsson & Andersen, 2005). Ur studiens resultat utvecklade 

Herzberg sin tvåfaktorteori. Teorin grundar sig i att det på arbetsplatser förekommer faktorer 

som skapar antingen tillfredsställelse eller otillfredsställelse, vilka benämns som hygien- och 

motivationsfaktorer (Wolvén, 2000). Hygienfaktorer, som kopplas till yttre faktorer i form av 

exempelvis lön, beskrivs vara en grundläggande del av ett arbete men som inte direkt leder till 

någon ökning av tillfredsställelse eller engagemang hos medarbetaren. Det är istället när 

hygienfaktorerna saknas som otillfredsställelse uppstår (Herzberg et al., 1993). 

Motivationsfaktorerna, som istället kopplas till inre faktorer i form av exempelvis ansvar och 

avancemang, är de faktorer som skapar motivation, engagemang och tillfredsställelse. Skulle 

dessa motivationsfaktorer saknas uppstår däremot inte vantrivsel (Herzberg et al. 1993). Detta 

förklaras av Herzberg som framlägger att tillfredsställelse och otillfredsställelse inte är 

varandras motsatser utan skall betraktas som två skilda begrepp. Herzberg hävdar istället att 

motsatsen till tillfredsställelse är ingen tillfredsställelse, och vidare att motsatsen till 

otillfredsställelse är ingen otillfredsställelse (Abrahamsson & Andersen, 2005). Det är alltså 

först när både hygien och motivationsfaktorerna är uppfyllda som en medarbetare känner sig 

fullt ut tillfredsställd och framförallt motiverad att stanna kvar i organisationen (Herzberg et 

al., 1993). 

 

Herzbergs tvåfaktorteori har diskuterats och kritiserats genom åren. Kritik som teorin har 

mötts av är bland annat att den inte tagit hänsyn till individuella skillnader (Abrahamsson, 

2005) samt kulturskillnader i både land och organisationer emellan (Wolvén, 2000). Detta 

eftersom många liknande undersökningar visar motsatta resultat, till exempel att en del 
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människor ser hygienfaktorerna som motiverande och motivatorerna som hygienfaktorer 

(Abrahamsson, 2005). Det vill säga att den mest övergripande kritik som teorin mottagit är att 

teorin inte är universell och den därmed inte går att applicera på alla typer av människor, som 

Herzberg hävdar att den kan (Abrahamsson, 2005). Denna kritik har funnits i åtanke och 

teorin har använts för att få andra perspektiv och förklaringar på vad människor kan motiveras 

av. 

 

Det som blivit mest omdiskuterat och främst kritiserat är Herzbergs antagande om att lön, i 

form av en hygienfaktor, inte bidrar till motivation. Kritikerna menar på att om man utgår från 

att ekonomiska belöningar endast täcker en individs grundläggande behov så bortser man 

ifrån att pengar också kan ha ett starkt symbolvärde. Exempelvis i form av erkännande av ett 

väl utfört jobb eller social status (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Dock finns det andra skilda 

studier som styrker påståendet om att lön, i relation med Employee retention, faktiskt har en 

begränsad effekt i form av motivationsfaktor. Dessa skilda studier kommer att redogöras för i 

avsnittet om Orsak 1: För låg lön. Med detta i åtanke anses Herzbergs tvåfaktorteori 

fortfarande vara relevant för denna studie och ger en intressant aspekt i syfte att undersöka 

och applicera på det empiriska materialet.   

3.5 Orsak 1: För låg lön 

3.5.1 Definition lön 

Lön definieras som den ersättning en anställd erhåller av arbetsgivare för utfört arbete, alltså 

priset en arbetsgivare betalar för arbetskraft. Utbetalning av lön sker vanligtvis genom likvida 

medel. Eventuella tilläggsförmåner och bonusar hör även till lön (Granqvist & Regnér, 2006). 

3.5.2 Lön och Employee retention 

Eriksson et al. (2002) menar att lön är någonting relativt och upplevelsen av dess storlek kan 

komma att variera mellan olika individer. Detta beror delvis på att individer har olika 

uppfattningar om lönerättvisa samt de kriterier som lönesättningen utgår från. Kanske än mer 

avgörande beror upplevelsen av lön på att individer tenderar att jämföra sig med sina 

arbetskollegor och med anställda på andra likvärdiga företag. Självskattad prestation beskrivs 

dock ha ett negativt samband med lönetillfredsställelse. Detta eftersom en medarbetare som 

själv anser sig prestera bra tenderar att uppleva sin lön som för låg i relation till den goda 

prestationen, och missnöje uppstår (Eriksson et al, 2002). Även hur lönen bestäms och 
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fördelas har en påverkan på medarbetares arbetsattityd. Positiva samband har påvisats mellan 

anställdas positiva upplevelser av lönesystemet och trivsel samt engagemang på företaget 

(Eriksson et al, 2002).  

 

I över 40 år undersökte Wiley (1997) vad som motiverade anställda till att gå till jobbet. Trots 

olika resultat i rankningarna under de olika decennierna som undersöktes, så var lön en faktor 

som ständigt hamnade högt på listorna av vad som motiverar människor till att gå till jobbet. 

Resultatet visade att en bra lön generellt var något som värderades högt av alla, oavsett kön, 

yrke, ålder, inkomst eller anställningsstatus (Wiley, 1997). Christensen-Hughes och Rog 

(2008) hävdar dock att de faktorer som bygger på det emotionella, till exempel relationen till 

chef och ledning eller stolthet över sitt jobb, har fyra gånger så hög påverkan till att höja 

arbetsmoral och trivsel än de rationella faktorerna, såsom lön och förmåner. McLean et al. 

(1996) kom i sin studie fram till resultatet att lön inte bör betraktas som en långsiktig källa till 

arbetsmotivation. Författarna menar dock att det inte innebär att arbetsgivare inte bör vara 

angelägna om att lönerna av de anställda upplevs som rättvisa. Löner som istället anses vara 

orättvisa eller otillräckliga leder till missnöje som i slutändan kan leda till att de anställda 

väljer att lämna sitt arbete. Ledningen bör således avlöna sina anställda med rättvisa löner för 

att förhindra missnöje (McLean et al., 1996). Enskilt rättvisa eller höga löner leder dock 

nödvändigtvis inte heller till arbetsengagemang, motivation och organisatoriskt engagemang. 

För att uppnå det sistnämnda krävs, i kombination med en rättvis lön, att arbetsuppgifterna är 

varierande samt att medarbetaren blir förtrodd med ansvar gällande beslutsfattande (McLean 

et al., 1996).  

3.5.3 Lön och Herzbergs tvåfaktorteori 

Lön definieras i Herzbergs tvåfaktorteori vara en hygienfaktor, vilket innebär att den klassas 

som en yttre motivationsfaktor (Herzberg et al. 1993). Resultat- och prestationslön beskrivs 

som en form av utpressning av Herzberg, då han menar att motivation skall komma inifrån 

individen själva, inte genom en piska eller morot. Pengar, och därmed lön, kan endast 

motivera och få medarbetarna att utföra de tilldelade arbetsuppgifterna på kort sikt 

(Abrahamsson & Andersen, 2005). Dock kommer den ekonomiska belöningen så småningom 

bli tagen för givet och en större belöning förväntas. Detta leder till att det allt eftersom blir 

svårare och mer utmanande för ledningen att leva upp till de förväntningarna på 

löneutvecklingen som medarbetaren har. Sammanfattningsvis beskrivs det att lön inte har 
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någon motiverande effekt på längre sikt enligt tvåfaktorteorin (Abrahamsson & Andersen, 

2005). 

3.6 Orsak 2: Saknar intresse för jobbet 

3.6.1 Definition arbetsengagemang 

I motsats till att sakna intresse för sitt arbete kan arbetsengagemang ställas (Chughtai & 

Buckley, 2011), vilket är den parallell som används i denna studie. Engagemang till sitt arbete 

definieras av Chughtai och Buckley (2011) som ett positivt arbetsrelaterat tillstånd, som 

kännetecknas av entusiasm, energi, dedikation och absorption. Att i sitt arbete uppleva dessa 

fyra faktorer beskrivs som arbetsengagemang och innebär känslor av inspiration, stolthet, 

betydelse och glädje för sitt arbete och för sina arbetsuppgifter (Chughtai & Buckley, 2011).  

3.6.2 Arbetsengagemang och Employee retention 

Ett arbete som inte är tillräckligt engagerande kan vara en anledning till att en anställd 

frivilligt väljer att lämna ett företag för en konkurrent (Sigler, 1999). Det har visat sig att 66 

procent av högt engagerade medarbetare vill och planerar att stanna kvar hos dess nuvarande 

arbetsgivare medan 12 procent av de oengagerade medarbetarna tänker det samma 

(Christensen-Hughes & Rog, 2008). Ur ett organisatoriskt perspektiv är det även viktigt att 

medarbetarnas engagemang och motivation går i linje med de mål som företaget vill uppnå 

(Craig och Silverstone, 2010). Ju mer engagerade medarbetarna är, desto mer vill de stanna 

inom organisationen samt att de tenderar till att bidra mer till andra positiva effekter, såsom 

ekonomiska vinningar (Christensen-Hughes & Rog, 2008). 

 

Scott-Ladd et al. (2006) kom i sin studie fram till att medarbetare sätter stort värde på att ges 

möjlighet att vara delaktiga i organisatoriskt beslutsfattande, exempelvis vid utformning av 

arbetsuppgifter samt vid planering och utvärdering av arbetsprocesser. Det har också visat sig 

att delaktighet har positiva samband med medarbetares upplevelse av arbetsengagemang och 

motivation (Scott-Ladd et al., 2006). Även McLean, Smits och Tanner (1996) förespråkar att 

arbetsuppgifter bör vara strukturerade på ett sådant sätt att medarbetaren blir betrodd med 

ansvar gällande beslutsfattande samt att personen får ett eget ansvar för att uppfylla de 

uppsatta prestationsmålen. Författarna hävdar att ansvar och självständighet leder till ökat 

arbetsengagemang (McLean et al., 1996).  
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Craig och Silverstone (2010) har i sin studie identifierat faktorer som kan anses vara 

avgörande för att uppnå och bibehålla engagemang hos medarbetare. Författarna nämner 

bland annat att det är viktigt att de anställda upplever sitt arbete som meningsfullt. Detta 

innebär dels genom de mål som är uppsatta av företaget, men även genom att medarbetaren 

upplever att det finns förväntningar på dem samt att de har en möjlighet att påverka det 

slutgiltiga resultatet. En annan faktor till medarbetarengagemang som identifieras av Craig 

och Silverstone (2010) är att organisationen bör tillgodose sina anställda med de resurser som 

behövs för att utföra de arbetsuppgifter som förväntas av dem. Exempel på resurser kan vara 

allt från kunskap, utbildning, information, teknik eller stöd av andra människor (Craig & 

Silverstone 2010).  

 

En ytterligare faktor som sägs bidra till motivation hos medarbetare är arbetsuppgifter som 

varierar över tid. Preenen et al. (2011) kom i sin studie fram till att arbetsuppgifter som 

varierar i svårighetsgrad och utmaning över tid kommer att gynna medarbetaren som individ 

eftersom motivation och engagemang ökar. Författarna menar att den typen av arbetsuppgifter 

även ger möjlighet till utveckling och att lära sig nya saker. Det har också visat sig att 

varierande arbetsuppgifter och hög arbetsbelastning främjar deltagande vid beslutsfattande 

(Scott-Ladd et al., 2006). Detta eftersom det ger medarbetarna möjlighet till att påverka och 

förbättra organisationen, och i slutändan sin egen arbetssituation, vilket även ofta visar sig 

innebära att de värdesätter det slutgiltiga beslutet mer. Dock kan en alltför hög variation av 

arbetsuppgifter och allt för hög arbetsbelastning leda till att medarbetarnas förmåga att 

prestera effektivt försämras och uppkomst av arbetsengagemang istället hämmas (Scott-Ladd 

et al., 2006).  

3.6.3 Arbetsengagemang och Herzbergs tvåfaktorteori 

Arbetsengagemang klassas av Herzbergs tvåfaktorteori som en av flera motivationsfaktorer 

(Herzberg et al., 1993). Enligt teorin så kan utformningen av arbetsuppgifterna påverka i 

vilken grad människor känner motivation, där rekommendationen är att arbetsuppgifterna 

gärna ska vara utmanande, intressanta och varierande (Jacobsen & Thorsvik, 2014). För att 

medarbetare enligt teorin ska motiveras och känna tillfredsställelse i sitt arbete bör 

arbetsklimatet anpassas på ett sådant sätt att arbetsuppgifterna står i centrum vilket även 

innebär att arbetsuppgifterna bör ta hänsyn till medarbetarens intresse, ambition samt dess 

kapacitet (Wolwén, 2000). Enligt teorin bör även medarbetaren ha möjlighet till eget 
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ansvarstagande samt kontroll över arbetsuppgifterna för att verka motiverande (Jacobsen & 

Thorsvik, 2014).  

3.7 Orsak 3: Saknar utvecklingsmöjligheter 

3.7.1 Definition kompetensutveckling 

En åtgärd inom HRM-litteraturen som syftar till utveckling av de anställda inom en 

organisation benämns som kompetensutveckling, vilket är den parallell som används i denna 

studie. Kompetensutveckling kan beskrivas som de riktade aktiviteter organisationer utför i 

syftet att utveckla medarbetares kompetenser i förhållande till nuvarande eller framtida 

arbetsuppgifter (Nilsson et al., 2018). Exempel på kompetensutvecklingsaktiviteter är 

personalutbildningar, konferenser, kurser samt seminarier och workshops (Nilsson et al., 

2018). Förändringar av arbetsuppgifter, lärande i samband med det dagliga arbetet samt icke-

formell utbildning såsom arbetsplatsträffar kan även ses som kompetensutveckling (Ellström, 

2010). Detta perspektiv på kompetensutveckling ses som organisationsrelaterad 

kompetensutveckling (Ellström, 2010). 

3.7.2 Kompetensutveckling och Employee retention 

Kennedy & Daim (2009) hävdar att den enda hållbara konkurrensfördelen på dagens 

arbetsmarknad är att hålla anställda utbildade och att kontinuerligt utveckla dessa. 

Arbetsgivare kan öka chansen att behålla sina anställda inom organisationen genom att 

erbjuda dem utvecklingsmöjligheter (Nelissen et al., 2017). Sexton et al. (2005) beskriver att 

jobb med få utvecklingsmöjligheter leder till en sämre arbetsmoral hos de anställda och en 

högre personalomsättning eftersom medarbetarna istället väljer att söka sig vidare. Även 

McLean et al. (1996) menar att medarbetarnas karriärer bör struktureras på så sätt att det finns 

möjlighet till utveckling eftersom det leder till motivation och trivsel hos de anställda. Att 

utveckla organisationens mänskliga resurser kan anses vara av stor betydelse då det främjar 

effektivisering samt ökning av lönsamhet för organisationen. Utvecklingen av medarbetare 

bör ske efter varje individs unika förutsättningar samt efter varje unik situation som individen 

förväntas verka i (Lindmark & Önnevik, 2011). Detta leder i sin tur till att chanserna att 

behålla personalen inom organisationen ökar (McLean et al., 1996).  

 

Sokro (2012) undersökte vilka faktorer som får medarbetarna att stanna kvar på sin 

arbetsplats. Studiens resultat visade på att möjlighet till kompetensutveckling var högt rankad 



21	
	

bland de deltagande respondenterna (Sokro, 2012). Det beskrivs att organisationer som aktivt 

stödjer medarbetarnas möjlighet till kompetensutveckling vinner organisatoriskt engagemang 

samt att en minskning av oönskad hög personalomsättning kan ske (Preenen et al. 2011). Det 

har dock visat sig att det i vissa fall kan finns en motvilja hos HR-chefer att investera i 

kompetensutveckling för sina medarbetare. Detta på grund av att de anställda i och med sina 

nya färdigheter kan uppleva fler möjligheter på arbetsmarknaden och byta arbetet. Detta 

skulle därmed innebära att investeringen som organisationen har gjort i medarbetaren går 

förlorad till en konkurrent (Nelissen et al., 2017).  

3.7.3 Kompetensutveckling och Herzbergs tvåfaktorteori 

Kompetensutveckling klassas enligt Herzbergs tvåfaktorteori som en av flera 

motivationsfaktorer (Herzberg et al., 1993). Med kompetensutveckling menas det enligt teorin 

att medarbetaren skall lära sig nya färdigheter, vilket skulle ge större möjlighet till 

avancemang inom organisationen. Teorin menar även att inlärning av fler färdigheter öppnar 

upp för fler möjligheter till vidareutveckling för medarbetaren (Abrahamsson & Andersen, 

2005). Sammanfattningsvis så bidrar kompetensutveckling av medarbetare till att de upplever 

tillfredsställelse med sitt arbete och främjar trivsel på arbetsplatsen (Jacobsen & Thorsvik, 

2014).  

3.8 Sammanfattning teoretisk referensram 
Studiens teoretiska referensram har omfattat beskrivning av relevanta begrepp och teorier 

kopplade till studiens syfte och frågeställning. Begrepp såsom Human Resource Management, 

Employee Retention och kunskapsföretag har beskrivits. Herzbergs tvåfaktorsteori har även 

redogjorts för, vilket är en teori som presenterar ett perspektiv på vad som motiverar 

människor i sitt arbete. Enligt teorin har hygien- och motivationsfaktorer visat sig påverka 

uppkomst av tillfredsställelse respektive otillfredsställelse hos medarbetare. De tre vanligaste 

orsakerna till att svenska medarbetarna väljer att byta arbete enligt Ranstad (2018) har i den 

teoretiska referensramen enskilt definierats och belysts av tidigare forskning. Begrepp, teorier 

och tidigare forskningen ger diskussionsunderlag till studiens empiriska resultat. En överblick 

av den teoretiska referensramen har sammanställts i en konstruerad analysmodell. Modellen 

syftar till att påvisa relation och samband mellan de olika begreppen och teorierna. Detta för 

att ge en redogörelse av uppsatsens syfte.  
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Figur 2: Analysmodell (Studiens författare, 2019) 
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4. Empiri 
Följande kapitel innehåller en sammanställning av det insamlade empiriska materialet.  

Det empiriska materialet samlades in via sex stycken semistrukturerade intervjuer.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.1 Beskrivning av företag och respondent 
Företag A: 

Företag A är verksamma inom bank- och finansbranschen och har fyra kontor inom 

Skaraborg med drygt 100 anställda sammanlagt. Verksamheten arbetar bland annat med 

ekonomisk rådgivning till både privat och företagskunder. Respondenten arbetar som HR-

chef på företag A sedan fem och ett halvt år tillbaka och har innan dess arbetat som konsult 

inom ledarskap, organisation och personalutveckling. Respondentens arbetsuppgifter består 

av rekrytering, avveckling samt att driva olika organisationsprocesser såsom 

kompetensutveckling, chefsutveckling och organisationsförändringar.   

 

Företag B:  

Företag B verkar inom bank- och försäkringsbranschen och har 23 stycken rikstäckande 

kontor varav nio stycken finns placerade i Skaraborgsregionen där ca 185 stycken anställda 

arbetar. Verksamheten erbjuder rådgivning inom bank och försäkring och vänder sig till både 

privat- och företagskunder. Respondenten har i grunden en personalvetarutbildning med 

arbetsrätt som inriktning, och har hela sin karriär arbetat med HR-frågor. Sedan 2006, det vill 

säga 12 år, har respondenten arbetat som HR-chef på företag B. Respondentens 

ansvarsområde är alla processer inom HR. 

 

Företag C: 

Företag C är IT-företaget Hypergene. Företagets produkt är ett beslutsstödsystem som bistår 

vid verksamhetsstyrning. Produkten vänder sig mot både offentlig och privat sektor. Företaget 

har 5 kontor runt om i landet med sammanlagt ca 180 anställda. De anställda består till största 

del av konsulter och utvecklare vars uppgift är att leverera, utveckla och anpassa produkten 

efter kundens specifika behov.  Respondenten på Hypergene är i grunden systemutvecklare 

och har jobbat på företaget sedan 2005. Idag har respondenten titeln lösningsarkitekt men 

arbetade fram till årsskiftet 2018/2019 som kontorschef med personalansvar.  
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Företag D: 

Företag D verkar inom finansbranschen och erbjuder finansiell rådgivning och 

försäkringsförmedling. Företaget har i hela koncernen ca 2000 anställda och har 70 kontor på 

ca 50 orter runt om i Sverige men finns även i Norge, Finland, Danmark, Holland, 

Luxemburg och Spanien. Respondentens akademiska bakgrund består av en femårig 

universitetsutbildning till personalvetare. Sedan 2016 har respondenten arbetat på företaget, 

och har titeln Junior HR Business Partner. Ansvarsområdet består av att verka som en 

stödfunktion mot chefer och organisationen i stort.  

 

Företag E: 

Företag E verkar inom försäkringsbranschen. Företaget har ca 30 anställda och erbjuder i 

första hand sakförsäkringar. Respondenten på företag E har en i grunden ekonomisk 

utbildning och har tidigare i sin karriär arbetat på bank. År 2002 började respondenten arbeta 

på företag E och är sedan 2011 affärschef och vice VD i bolaget. Respondenten arbetar i 

huvudsak med affärsverksamheten men även med organisationen i stort.  

 

Företag F: 

Företag F är en fullservicebyrå som erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi, juridik, 

affärsrådgivning och fastighetsförmedling. Företaget har ca 1400 anställda och har kontor på 

drygt 130 orter runt om i landet. Respondenten har en universitetsutbildning inom ekonomi 

och har tidigare arbetat på en revisionsbyrå samt som chef på ett annat företag. Sedan fyra år 

tillbaka har respondenten arbetat på företag F som kontorschef.  

 

4.1.1 Sammanställning 
 

 

Figur 3: Sammanställning av företagsbeskrivning och respondentbefattning (Studiens författare, 

2019). 
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4.2 Företagens arbete med Employee retention 
Företag A:   

Respondenten på företag A beskriver att den främsta anledningen till personalomsättning 

under respondentens tid är i huvudsak pensionsavgångar men i något fall av familjerelaterade 

skäl. Respondent A uppger att: 

 

“Slutar man så går man inte till ett likadant jobb hos en annan arbetsgivare”. 

 

Vid frågan om företag A använder några särskilda strategier eller metoder för att behålla 

personal uppger respondenten att det viktigaste är att utveckla ledarskapet samt att uppmuntra 

till delaktighet. Respondenten uppger även att det är viktigt att vara tydlig samt att våga satsa 

på sin befintliga personal, vilka beskrivs som väldigt viktiga för företaget.  

 

Företag B:  

Respondent B beskriver personalomsättningen som låg men att det varje år förekommer att 

enstaka anställda väljer att sluta och går till en annan arbetsgivare. Utöver dessa har företag B 

även genomgått ett stort generationsskifte med många pensionsavgångar de senaste åren. 

Respondenten menar att företag B inte har några bekymmer med att behålla personal och att 

de inte har några direkta konkurrenter. På frågan om företag B använder några särskilda 

strategier eller metoder i syfte att behålla personal nämner respondenten inga specifikt 

uttalade. 

 

Företag C:  

Respondent C uppger att företaget den senaste tiden märkt av en ökning av 

personalomsättning och att det är någonting som företaget arbetar mycket med. Att 

nyrekrytera beskriver respondent C som en stor investering för företaget och att om en 

medarbetare väljer att lämna redan efter 2 år ses det som en katastrof. Att arbeta med 

Employee retention beskriver respondent C som: 

 

“Det här är superviktigt för oss, det här är kanske det viktigaste jobbet egentligen att behålla 

de här duktiga och engagerade medarbetarna.” 

 



26	
	

På frågan om företag C använder några särskilda strategier eller metoder för att behålla 

personal uppger respondenten att de arbetar med gedigna rekryteringsprocesser och 

introduktioner samt med valbarhet av yrkesinriktning.  

 

Företag D:  

Respondent D beskriver att personalomsättningen varierar mellan de olika avdelningarna 

eftersom företag D är så pass stort, men att det generellt kan vara svårt att behålla unga 

talanger. På frågan om företag D använder några särskilda strategier eller metoder för att 

behålla personal uttrycker respondenten att strategi kanske är fel ord, men att något som de 

arbetar aktivt med är deras företagskultur. Respondenten förklarar att: 

 

“Vi jobbar aktivt med att detta ska vara en organisation där man ska kunna utvecklas, där 

man har möjlighet att få väldigt mycket ansvar och att ha frihet över att bestämma över sitt 

eget arbete” 

Företag E:  

Respondent E beskriver att det har skett en förändring av personalomsättningen på företag E. 

Företaget har de senaste åren genomgått en omställningsfas och i och med detta har 

personalomsättningen, av flera olika anledningar, ökat.  

Respondenten uppger inte någon specifikt uttalad strategi eller metod i syfte att behålla 

personal men beskriver att de jobbar med att ha en lyhörd personalpolitik samt att vara en 

generös arbetsplats. 

 

Företag F: 

Respondent F beskriver att personalomsättningen är låg på det kontoret där respondenten är 

kontorschef, samt att: 

“Det är sällan man byter för att avancera på en annan byrå, de som vi har som slutar är om 

man vill starta eget eller byta bransch eller något annat”. 

På frågan om företag F använder några särskilda strategier eller metoder för att behålla 

personal uppger inte respondenten några specifikt uttalade. Dock uppger respondenten att en 

bidragande faktor till att företag F behåller sin personal är att företaget är så pass stort och 

därför kan erbjuda många möjligheter till att göra många olika saker.  
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4.3 Företagens arbete med lön 
Företag A:  

Lön som motivationsfaktor beskriver respondent A som följande: 

“Vid lönerevision när vi får ny lön, då är det jätteviktigt, då finns det inget som är så viktigt 

som lön, men de andra 11 månaderna på året är det inte så viktigt.” 

Respondent A beskriver att företag A ligger bra till lönemässigt i de branschjämförelser som 

görs årligen. Respondenten beskriver att det finns konkurrenter till företag A som betalar 

överpriser i lön för att konkurrera om medarbetare, men att dessa medarbetare efter något år 

brukar söka sig tillbaka till A. Enligt respondenten beror detta på att lönen på längre sikt inte 

är så viktig utan att medarbetarna istället värderar exempelvis en god gemenskap med 

kollegor. För att medarbetare på företag A ska uppleva lönerna som rättvisa beskriver 

respondent A att det vid lönesättning används en bild med ett lönespann som sedan används 

som ett diskussionsunderlag mellan chef och medarbetare. Respondenten menar att när det 

gäller lönesättning måste alla chefer kunna stå för det moraliskt och ha bra argument för 

varför medarbetare får den lönen som den får.   

Frågan om huruvida företag A skulle bemöta en medarbetare som vill byta jobb på grund av 

låg lön ser respondent A som komplex. I viss utsträckning skulle respondent A vara villig att 

matcha den lön som medarbetaren blivit erbjuden av en konkurrent. Dock menar respondent 

A att det viktigaste är att hitta de bakomliggande motiven och den riktiga orsaken till att 

personen är beredd att sluta. 

Företag B:  

Respondent B menar att lön är en motivationsfaktor och att det är allmänt känt att alla vill ha 

en bra lön. Lägger man ihop lön och andra förmåner anser respondent B att företag B helt 

klart är konkurrenskraftigt.  

För att medarbetare på företag B ska uppleva lönerna som rättvist arbetar företaget årligen 

med lönekartläggning och uppsatta lönekriterier. Dessa används vid lönesättning som 

motivering av den satta lönen. De gånger som respondent B varit medveten om att 

medarbetare upplevt sina löner som orättvisa är tillfällen då medarbetarna vetat om att dess 

lön är lägre än någon annans, exempelvis vid nyrekryteringar utifrån. Respondent B uppger 

att diskussioner gällande detta förekommer, men att varken respondenten själv eller övriga 
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chefer diskuterar någon annans lön med någon medarbetare. Om detta uttrycker sig 

respondent B bland annat att:  

“Jag har en känsla av att det pratas rätt mycket lön mellan medarbetarna här, det är lite 

olika på olika avdelningar. På vissa avdelningar vet alla vad alla tjänar och det är ju 

definitivt inget vi går ut med!” 

 

Respondenten beskriver att det har förekommit tillfällen då medarbetare har övervägt att byta 

jobb på grund av lönen. Vid sådana tillfällen menar respondenten att det görs en avvägning 

om företaget ska bemöta den erbjudna lönen eller inte. 

 

Företag C:  

Respondent C beskriver lön som en grundläggande motivationsfaktor som inte går att komma 

ifrån. Dock menar respondenten att det har kommit att bli viktigare att ha mycket fritid och ett 

stimulerande jobb, än en bra lön. Respondenten konstaterar att lönerna inom It-företag är bra 

och att företag C ligger bra till i jämförelse med andra liknande företag i branschen. Företag C 

är kollektivavtalsanslutna och utgår från det underlag som tillhandahålls genom löneavtalet 

men använder sig även av individuell lönesättning. Vid lönesättning beskriver respondenten 

att det används en lönetrappa som utgångspunkt där olika nivåer innehåller olika mål, vilka 

sedan ligger till grund för den satta lönen. Respondenten upplever inte att medarbetare väljer 

att byta jobb på grund av lönen, förutom vid ett enstaka fall. Vid ett sådant tillfälle upplevde 

en nyexaminerad sin lön som för låg i relation till en mer senior medarbetare samt att 

löneutveckling var för långsam. Respondent C beskriver situationen på följande sätt:  

 

“Du kan ju vara lika duktig som den som har jobbat i 10 år men det går liksom inte att skicka 

in 10 000 kr på varje löneförhandling. Och då kan dom ibland uppleva att det tar för lång tid 

att komma ifatt den här personen. Erfarenhet och ålder är väldigt viktiga parametrar också, 

det ska man inte glömma bort.” 

 

På frågan hur det skulle bemötas om en medarbetare överväger att byta arbete i syfte att höja 

sin lön uppger respondenten att detta i så fall skulle diskuteras samt att en övervägning görs 

fall till fall.  
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Företag D:  

Respondenten beskriver att för de flesta på företag D är inte lön den viktigaste delen men att 

den givetvis är en grundläggande förutsättning för att utföra arbetet. För att medarbetarna på 

företag D ska uppleva sina löner som rättvisa arbetar företaget för att lönesättningsprocessen 

ska vara transparent och tydlig. Individuell lönesättning tillämpas vilket innebär att lönen 

baseras på prestation. Företaget arbetar även med benchmarking för att lönerna ska ligga 

marknadsmässigt eller högre. Företag D använder sig också av medarbetarundersökningar 

vilket respondenten berättar följande om: 

 

“Mäter man på medarbetarundersökningar varje år kommer ju aldrig folk vara supernöjda 

med lönen. Det hade inte heller varit ett bra betyg för oss om alla satte högsta betyg på lönen 

för då är dem ju överbetalda, man ska ju alltid vilja ha lite mer.” 

 

Respondenten svarar ja på frågan om företaget har upplevt att lön varit orsaken till att någon 

medarbetare har övervägt, alternativt lämnat företaget. Dock uppger respondenten att det 

endast är en person som uppgett att lönen är den absolut avgörande orsaken. Vid sådana 

situationer görs en avvägning om medarbetaren är värdefull att ha kvar och om den kostar för 

mycket att förlora, i så fall höjs lönen. 

 

Företag E:  

Respondent E beskriver lön som en viktig del av motivation. För att medarbetarna ska 

uppleva sina löner som rättvisa använder sig företag E vid lönesättning av insamlad 

lönestatistik. Denna förser företaget med riktlinjer vad gäller lönesättning av olika arbetsroller 

inom försäkringsbolag och används till motiveringen av medarbetarens lön.  

Respondent E beskriver situationer när medarbetare valt att delge och jämföra sina löner med 

varandra och att detta kan utgöra ett dilemma. Respondenten förklarar vidare:  

 

“På en del arbetsplatser vet alla vad alla tjänar, en väldigt märklig ideologi. Då kan man 

hamna i väldigt märkliga konflikter, för det kanske är någon som levererar jättebra och som 

man kanske då ger något mer. Men det är ju inte säkert den kollegan som tycker att hen gör 

ett precis lika bra jobb förstår det.” 
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Angående om det förekommit att medarbetare valt att byta arbete på grund av lönen svarar 

respondenten att det rör sig om ett fåtal. Respondenten beskriver att företaget i en del fall, till 

en viss utsträckning, försökt bemöta den erbjudna lönen.  

 

Företag F:  

Respondent F beskriver lön som en viktig motivationsfaktor men att den nog inte är den allra 

viktigaste när det väl kommer till kritan. Respondenten hävdar att om man tar sig tid till att 

lyssna på hela människan som påstår att lönen är den enda orsaken till att personen går till 

jobbet, så upplever respondenten att så oftast inte alls är fallet. Vidare beskriver respondent F 

att lön dock är en grundförutsättning för mycket.  

Respondent F beskriver att individuell lönesättning tillämpas på företaget, och att lönen ska 

vara rättvist relaterat till den prestation och uppgift man utför. På frågan om hur respondenten 

skulle bemöta om en medarbetare som överväger att lämna företaget på grund av för låg lön 

så svarar respondent F att det i så fall skulle bemötas genom att försöka ta en diskussion. 

Respondent F diskuterar vidare att det dock är svårt att köpa tillbaka någon som bestämt sig 

för att lämna.  

 

4.4 Företagens arbete med arbetsengagemang  
Företag A:  

Respondent A uppger att det i medarbetarundersökningar framkommer att 

arbetsengagemanget generellt är högt hos medarbetarna på företag A. För att medarbetarna på 

företag A ska uppleva sina arbetsuppgifter som meningsfulla så beskriver respondenten att de 

arbetar med att beskriva helheten och hur allting hänger ihop. Vidare förklarar respondenten 

att de arbetar för att främja en företagskultur som får medarbetarna att växa och stötta 

varandra, framförallt genom teamutveckling. På företag A så utförs medarbetarnas 

arbetsuppgifter till största del under eget ansvar och de förväntas arbeta självständigt. 

Arbetsuppgifternas variation beror på vilken roll medarbetaren har i företaget. Vissa roller 

beskriver respondent A som oerhört varierande eftersom varje kund och affär är unik. 

Respondenten berättar att medarbetarna uppmuntras till delaktighet på arbetet, men att 

delaktigheten blir begränsad på grund av att branschen är så pass regelstyrd. På frågan om hur 

det skulle bemötas om en medarbetare överväger att byta jobb på grund av brist på intresse för 

jobbet, uppger respondenten att samtal med medarbetaren genomförs. Detta i syfte att försöka 
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hitta lösningar till att höja engagemanget samt att stötta medarbetaren i den mån företaget 

kan. Respondenten uppger dock att: 

 

“Min erfarenhet är att du inte kan köpa engagemang, i så fall kanske bara för en kort tid. 

Engagemang är något annat, det måste vara här inne i magen liksom, i hjärtat, för finns det 

inte där kommer det ta slut iallafall.” 

 

Företag B:  

Respondenten beskriver medarbetarna på företag B som engagerade och lojala. Vad som 

bidrar till engagemang på företag B beskriver respondenten är arbetsuppgifternas karaktär, att 

företag B är en transparent organisation samt att företaget arbetar med tydlig målsättning. Att 

företag B arbetar så pass målinriktat förklarar respondenten följande: 

 

“Det skapar ett väldigt engagemang för alla vill ju bidra. Ingen vill vara den som inte gör sin 

del och bidra till att avdelningen inte når sina mål.” 

 

Medarbetare på företag B beskrivs arbetar mycket under ansvar. Alla på företaget är väl 

medvetna om vilka arbetsuppgifter man har och vad som förväntas av en. Respondenten 

förklarar att det förväntas att medarbetarna arbetar under eget ansvar men att det månadsvis 

genomförs uppföljningar av arbetet där stöd sedan finns att erhållas. Delaktighet i arbetet 

beskriver respondenterna som begränsad. Detta på grund av att det är en regelstyrd 

organisation samt att det finns tydliga riktlinjer på hur arbetet ska utföras. Däremot lyfter 

respondenten fram hur arbetsuppgifterna fördelas mellan medarbetarna, och att det är något 

som de kan vara delaktiga i och ha diskussioner om. Respondenten uppger att 

arbetsuppgifterna överlag är varierande på företag B, beroende på medarbetarens roll. Även 

om arbetsuppgifterna är de samma är varje kund och fall unik. Respondenten uppger att det 

sällan är någon slutar på företag B för att de tycker arbetet är ointressant.  

 

Företag C:  

Respondent C beskriver arbetsengagemang som väldigt personligt men att respondenten själv 

upplever det som delaktighet. Till exempel att medarbetarnas idéer ska kunna ta sig högre upp 

inom organisationen och ges återkoppling. Respondenten uppger att delaktighet uppmuntras 

av företag C. Exempelvis via interna forum där medarbetarna dels kan framföra sina 

synpunkter och idéer, men även få återkoppling och kunna följa sina idéers utveckling.   
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För att skapa engagemang hos medarbetarna som går i linje med företagets mål beskriver 

respondenten att företaget arbetar mycket med målstyrning. Målstyrningen sker genom 

företagsövergripande mål som sedan bryts ner till individuella mål. 

Arbetsuppgifterna på företag C uppger respondenten sker under medarbetarnas egna ansvar 

eftersom arbetstiderna är flexibla samt att arbetet kan skötas hemifrån om det skulle behövas. 

Respondenten beskriver arbetsuppgifterna som väldigt varierande, dels på grund av alla skilda 

uppgifter som ingår i arbetet men också på grund av att kunderna som medarbetarna arbetar 

med är väldigt olika. 

På frågan om någon medarbetare valt att lämna företag C på grund av brist på 

arbetsengagemang svara respondenten följande: 

 

“Nej, inte brist på intresse. Det vi har upplevt är nog mer att en del känner att det är för 

svårt. Det är en sådan bred produkt... jag kan inte hela produkten även om jag har varit här 

alla år. Det kan man nog uppleva som jobbigt, att man inte förstår allt.” 

 

För att bemöta ovanstående problem uppger respondent C att företaget arbetar för att 

medarbetarna ska nischa sig mot specifika delar hos specifika kunder, såväl som i produkten.  

 

Företag D:  

Respondent D anser att det som bidrar arbetsengagemang är när medarbetare upplever att de 

arbetsuppgifter som de utför uppfyller ett syfte och har betydelse för kund eller 

organisationen i stort. Vidare beskriver respondenten att upplevelsen av att bli kontrollerad 

och övervakad stävjar uppkomst av arbetsengagemang. Medarbetaren ska istället få 

förtroende att utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt. Dock menar respondent D att det ändå 

alltid finns stöttning att få om medarbetaren skulle vara i behov av det.  

På frågan hur företaget arbetar för att skapa engagemang hos medarbetarna som går i linje 

med företagets uppsatta mål uppger respondenten att de konkretiserar och tydliggör de 

uppsatta målen. Respondenten förklarar att det är viktigt för medarbetarna att se kopplingen 

mellan individens mål och koncernens gemensamma mål. Detta för att de tydligt ska se att det 

dem gör betyder något i det stora hela. Respondenten uppger att medarbetarna på företag D 

absolut arbetar under eget ansvar, vilket även är ett krav som ställs av företaget på sina 

medarbetare. Respondenten berättar att regelkrav från olika myndigheter gör att 

självständigheten och delaktigheten för medarbetarna i arbetet begränsas. För att 

medarbetarna ändå ska uppleva viss självständighet och delaktighet i arbetet uppger 
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respondenten att de försöker att inte detaljstyra medarbetarna, utan låter dem få arbeta under 

eget ansvar i största möjliga mån. 

Arbetsuppgifterna på företag D beskriver respondenten som varierade eftersom mycket av 

arbetet sker mot kund som alla är unika. Dock kan det i vissa funktioner och roller 

förekomma mindre varierande arbetsuppgifter. På frågan om medarbetare har valt att lämna 

företag D på grund av brist av intresse för arbetet svara respondenten följande: 

 

“Ja men absolut. Vissa som slutar känner att de har varit här ett tag och vill prova något nytt, 

eller att man känner att jag brinner inte lika mycket för det här längre. Det finns vissa som 

tappar intresset och känner att något annat lockar mer, och då väljer dem att sluta.” 

 

Respondenten förklarar att vid situationer som dessa hålls avslutningssamtal med 

medarbetaren. I samtalet försöker företaget fånga upp vad som varit bra och dåligt för att i ett 

senare skede försöka utvärdera och förbättra. 

 

Företag E:  
För att främja arbetsengagemang uppger respondent E att det är viktigt med tydlighet gällande 

hur en arbetsroll ser ut. Vidare uppger respondenten att det gäller att få rätt person på rätt 

plats, eftersom olika arbetsuppgifter stimulerar olika personer. Även uppföljning och 

återkoppling av medarbetarnas arbete och mål är av stor vikt enligt respondenten. För att 

skapa engagemang hos medarbetarna som går i linje med företagets uppsatta mål berättar 

respondenten att det är viktigt att tydliggöra och ge information så att medarbetarna vet vad 

den gemensamma målbilden är.  

Respondenten beskriver att medarbetarna arbetar mycket under eget ansvar. Mycket på grund 

av att det är en abstrakt produkt samt att varje fall och kund är unik.  

Enligt respondenten upplever medarbetarna sina arbetsuppgifter som meningsfulla för 

företaget genom det dagliga arbetet. Detta eftersom de arbetar direkt mot kund och kan därför 

få reaktioner från exempelvis nöjda kunder via kundsamtal. 

För att medarbetarna ska uppleva självständighet i arbetet uppger respondenten att de låter 

medarbetarna få arbeta med frihet under ansvar men inom de ramar som finns i form av 

villkor och anvisningar samt lagar och regelverk från myndigheter. Lagar och regler påverkar 

även delvis delaktigheten i utformning av arbetsprocesser. Respondenten beskriver 

arbetsuppgifterna som väldigt varierande och att det ständigt uppkommer nya situationer: 
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“Jag har jobbat här i många år men det händer fortfarande saker som jag aldrig tidigare har 

stött på.” 

 

På frågan om medarbetare har valt att lämna företaget på grund av brist av intresse för arbetet 

så uppger respondenten att det har förekommit då det inte varit rätt person på rätt plats. 

Exempelvis när medarbetare som arbetat med att sälja produkter i grunden är en stor 

administratör. På frågan hur företaget bemöter sådana situationer svara respondenten att det är 

viktigt att föra dialog med medarbetaren om varför det inte fungerar. Företaget försöker även 

kommunicera vad de kan erbjuda för verktyg i syfte att få det att fungera bättre.   

 

Företag F:  

Variation och utmaningar i arbetet tror respondenten är bidragande faktorer till 

arbetsengagemang. Respondenten uppger att medarbetarna på företag F arbetar under eget 

ansvar och beskriver rollen som chef eller gruppledare på ett konsultbolag på följande sätt: 

“Där måste man vara mer coachande och försöka få medarbetarna att berätta om vad de gör, 

jag kan inte gå in i en process och titta på vad de gör, det är nästan omöjligt. 

Man måste föra en dialog och lita på människor, se vart de är någonstans i arbetet och se vad 

de behöver utvecklas i och vara lyhörd. ” 

För att skapa engagemang hos medarbetarna som går i linje med företagets uppsatta mål 

beskriver respondenten att de ser till att hålla bra med utbildningar, låta medarbetarna 

specialisera sig på specifika inriktningar inom företaget samt träffas i erfarenhetsgrupper.  

Arbetsuppgifterna på företag F beskriver respondenten som varierande eftersom man hela 

tiden träffar nya kunder i arbetet. Respondenten beskriver dock att baksidan med ett arbete 

med allt för varierande arbetsuppgifter är att man inte hinner fördjupa sig och blir riktigt bra 

på en specifik uppgift. 

Respondenten uppger inte att någon medarbetare har valt att byta arbete på grund av bristande 

intresse för jobbet, men om det skulle vara fallet skulle en utredning kring ointresset ske. 

Företag F använder sig även av avgångsblanketter i syfte att fånga upp medarbetarnas 

synpunkter på vad som fungerat bra och vad som fungerat sämre.  

4.5 Företagens arbete med kompetensutveckling 
Företag A:  
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Respondenten uppger att företaget arbetar mycket med kompetensutveckling eftersom många 

av rollerna kräver kontinuerlig kompetensutveckling. Exempelvis lyfter respondenten fram att 

företaget arbetar mycket med e-learning samt interna och externa utbildningar. Respondenten 

belyser även att en ändrad arbetsroll inom organisationen också är en typ av 

kompetensutveckling. Kompetensutveckling beskriver respondenten delvis sker efter 

individens unika förutsättningar eftersom vissa utbildningar är obligatoriska för alla. Om 

någon skulle vilja specialisera sig inom ett visst område uppmuntras även det. Respondenten 

uppger att kompetensutveckling till stor del är efterfrågat av medarbetarna, men att det är 

olika från person till person och att vissa vill mer än andra. Respondenten önskar dock att 

efterfrågan och viljan till utveckling var större.  

Nackdelar med kompetensutveckling ser respondenten som få och fördelar som många, bland 

annat att det gör organisationen levande. Angående risken med att en medarbetare efter 

kompetensutveckling blir mer attraktiv och får fler möjligheter på arbetsmarknaden svarar 

respondenten följande: 

 

“Det lever vi ju med hela tiden, vissa arbetsgrupper är det brist på så vi lever hela tiden med 

hot om vissa kompetenser. Samtidigt så jobbar vi hela tiden med att vara den goda 

arbetsgivaren så att inte konkurrensen är så hotande även om jag får ett bra erbjudande” 

 

Respondenten upplever inte att brist på utvecklingsmöjligheter har varit orsaken till att någon 

medarbetare har bytt arbete. 

 

Företag B:  

Respondenten beskriver att företag B jobbar mycket med kompetensutveckling i form av 

interna och externa utbildningar samt erfarenhetsutbyten med liknande bolag. Respondenten 

uppger att kompetensutveckling är efterfrågat av medarbetarna. Respondenten förklarar att 

kompetensutveckling delvis sker utifrån individens unika förutsättningar, samtidigt som 

företaget är regelstyrt vilket innebär obligatoriska utbildningar som alla måste gå. 

Respondenten uppger att kompetensutveckling är eftertraktat av de flesta av medarbetarna på 

företag B men att det även finns vissa som är nöjda med det de gör. Vilken typ av 

kompetensutveckling som medarbetarna efterfrågar beskriver respondenten oftast är 

erfarenhetsutbyte med andra medarbetare. Respondenten beskriver vidare att: 
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“Många vill ha påbyggnad och påfyllnad eftersom vi verkar i en bransch där det inte finns så 

mycket mer utbildning när man väl fått sin grundutbildning, då finns det inte så mycket mer 

att gå. Då blir kompetensutvecklingen istället mer erfarenhetsutbyten med andra. Antingen 

inom bolaget, med andra försäkringsbolag eller utanför organisationen.” 

 

Respondenten ser inga nackdelar med kompetensutveckling utan nämner istället bara fördelar. 

Eftersom företag B är kunskapsintensivt hävdar respondenten att det är viktigt att dess 

medarbetares kompetens ligger i framkant för att de ska kunna konkurrera på marknaden.  

Respondenten uppger att det har förekommit att brist på utvecklingsmöjligheter har varit 

orsak till att medarbetare har valt att lämna företaget. Detta har inträffat i de fall då 

medarbetaren önskat kliva vidare till tjänster som vid tillfället inte varit tillgängliga. 

Medarbetare som överväger att lämna på grund av den orsaken kan företag B bemöta genom 

att erbjuda extra utbildningar för att förbereda medarbetare för kommande lediga roller.  

Dock uppger respondenten att de inte kan skapa en tjänst åt någon.  

 

Företag C: 

Respondenten beskriver att företag C absolut arbetar med kompetensutveckling. Internt finns 

det ca 25 stycken olika utbildningar att välja mellan som alla är olika kopplade till företagets 

olika verksamheter. Medarbetarna på företag C har även möjlighet att välja externa 

utbildningar, så länge utbildningen har en koppling till de arbetsuppgifter som utförs. 

Kompetensutveckling sker efter medarbetarnas unika förutsättningar eftersom utbildningarna 

inom de olika områdena sker på olika svårighetsnivåer, vilket ger en tydlig bild hur personen 

ligger till kompetensmässigt. Respondenten uppger att kompetensutveckling är efterfrågat hos 

medarbetarna på företag C och att det främst är utbildningar kopplat till produkten i sig som 

efterfrågas.  

Fördelar med kompetensutveckling beskriver respondenten är att de får skickligare 

medarbetare som följer med i utvecklingen och som på sikt kommer att föra produkten och 

företaget framåt. Kompetensutveckling av medarbetare beskrivs som viktig för företag C 

eftersom de hela tiden måste ligga i framkant. Om de inte gör det så finns risken att 

konkurrenterna springer om. På frågan om hur respondenten ser på riskerna med att en 

medarbetare efter kompetensutveckling blir mer attraktiv och får fler möjligheter på 

arbetsmarknaden är svaret följande:  

 

“Vi är inte så oroliga för det eftersom produkten är så unik … så det är vi faktiskt inte.  
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Sen är vi alltid oroliga för att tappa folk, det är vår absolut dyraste investering. “ 

 

Respondenten beskriver att det i enskilda fall på företag C har förekommit att medarbetare 

valt att lämna på grund av brist på utvecklingsmöjligheter. Detta beror, enligt respondenten, 

troligtvis på att företag C är en så pass ung organisation som växer explosionsartat och 

därmed är i en ständig förändring i samtliga delar. Respondenten beskriver att företag C 

arbetar för att skynda på processen med att sätta fasta roller och därmed ge tydligare 

strukturer inom organisationen. För att undvika att medarbetare väljer att lämna på grund av 

brist på kompetensutveckling försöker företag C alltid få personen att testa på andra roller 

inom organisationen.  

 

Företag D: 

Respondenten berättar att det i vissa delar av organisationen finns krav på att medarbetarna 

varje år ska gå vissa kurser för att upprätthålla sin kompetens.  

Respondenten uppger att kompetensutveckling sker efter individens unika förutsättningar 

eftersom visionen är att de inte ska ha standardiserade utbildningar för alla. Respondenten 

förklarar vidare att de inte tror på att skicka in alla personer i standardiserade program, utan 

låter medarbetare i samråd med sin chef hitta den kompetensutveckling som passar individen 

bäst. Kompetensutveckling är efterfrågat på företag D och respondenten framhäver att det är 

särskilt efterfrågad av den yngre generationen. Fördelar med kompetensutveckling ser 

respondenten som många och menar att företag D är väldigt generösa med 

kompetensutveckling till sina medarbetare. Respondenten belyser även risken med att 

medarbetare kan lämna företaget efter utförd kompetensutveckling, men beskriver att det är så 

samhället ser ut idag och att: 

 

“Man kan aldrig förvänta sig att individen är mer lojal till sitt företag än till sig själv” 

 

Respondenten uppger att det har förekommit att medarbetare valt att lämna företag D på 

grund av brist på utvecklingsmöjligheter. Detta förklarar respondenten beror på att företag D 

är en ganska stor organisation med en otydlig hierarki och därför kan medarbetarna uppleva 

att det är otydligt hur de ska kunna utvecklas internt. Respondenten framhäver dock att det 

finns utvecklingsmöjligheter internt men att det i dessa fall ofta brister i kommunikationen 

mellan chef och medarbetare. Det förväntas att medarbetarna själva framför vad de vill ha för 

kompetensutveckling för att företaget ska kunna förse medarbetaren med detta. Det är detta 
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som måste kommuniceras tydligare till medarbetaren samt att företaget gärna ser att 

medarbetarna utvecklas, förklarar respondenten.  

 

Företag E: 
Respondenten beskriver att företag E arbetar mycket med kompetensutveckling, framförallt i 

form av utbildningar eftersom vissa av rollerna kräver obligatorisk och kontinuerlig 

utbildning. Utöver utbildningar förklarar respondenten att företag E även arbetar med att ha 

mötesdagar med möjlighet till erfarenhetsutbyte. Kompetensutvecklingen på företag E sker 

delvis efter individens unika förutsättningar. Främst sker kompetensutveckling efter 

organisationen olika yrkesroller där medarbetarna gruppvis får liknanden utbildningar. 

Kompetensutvecklingen anpassas efter individer och unika projekt exempelvis när 

medarbetare ska specialiseras inom vissa områden.  

Respondenten förklarar att kompetensutveckling är efterfrågat av medarbetarna på företag E. 

Särskilt efterfrågat av medarbetarna är det att få åka iväg på kurser för att få ett miljöombyte 

samt att träffa medarbetare från andra kontor och utbyta kompetens och erfarenhet.  

Respondenten beskriver att det är en utmaning för företag E att medarbetare blir mer 

attraktiva på arbetsmarknaden efter utförd kompetensutveckling.  

Respondenten fortsätter förklara att branschen ändå är så pass nischad i området som företaget 

verkar i, vilket innebär både för- och nackdelar. Fördelarna anser respondenten är att det ger 

företaget större möjlighet att behålla sina medarbetare medan nackdelen är att konkurrensen 

vid behov av nyrekrytering hårdnar. Respondenten uppger att brist på utvecklingsmöjligheter 

har varit orsak till att medarbetare på företag E har valt att lämna och framhäver vidare att: 

 

“Ja, det är ju en liten utmaning för oss. Eftersom vi är så pass litet företag egentligen, och vi 

har ändå väldigt tydliga arbetsroller, så är det lite svårt med avancemang.” 

 

Företag F:  

Respondenten beskriver att företag F arbetar mycket med löpande utbildningar för sina 

medarbetare. Om inte de interna utbildningarna passar så kan medarbetarna istället gå externa. 

Kompetensutvecklingen sker och anpassas efter olika situationer samt efter medarbetarnas 

intressen och unika förutsättningar. Vid frågan om kompetensutveckling är efterfrågat hos 

medarbetarna svarar respondenten: 
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“Ja, men inte alltid. Det beror ju på vart man är i sin utvecklingskurva också. En del är nöjda 

och belåtna med det man har och då kanske man inte vill ha all utveckling.” 

Respondenten menar också att kontinuerlig utveckling är nödvändigt för konsulter, 

framförallt på grund av ständigt uppdaterade regler som medarbetarna måste förhålla sig till. 

Därav måste medarbetarna hela tiden uppdateras och kompetensutvecklas för att de ska kunna 

utföra jobbet förklarar respondenten. Respondenten medger att det kan förekomma vissa 

risker med att medarbetare efter kompetensutveckling använder det för att söka sig vidare. För 

att bemöta detta på bästa sätt hävdar respondenten att företaget hela tiden försöker förse sina 

medarbetare med den bästa utvecklingen samt att hela tiden följa individens utveckling och 

behov. Syftet med detta är att medarbetarna ska uppleva att den arbetsplats som har mest 

intressant kompetensutveckling är just företag F. Respondenten upplever inte att brist på 

kompetensutveckling har varit orsak till att medarbetare på företag F har valt att lämna. 

Respondenten hävdar att kompetensutveckling och avancemang inte skulle gå snabbare på 

något annat företag. Detta eftersom företag F har ett brett utbud av utbildningar, både internt 

och externt, samt flera möjligheter till utveckling.  

4.6 Sammanfattning av empiri 
Hälften av respondenterna uppger att företaget upplever problematik med en hög eller ökande 

personalomsättning. Resterande uppger att företagens personalomsättning är låg. Ingen av 

respondenterna uppger att företagen arbetare efter en uttalad och väl integrerad Employee 

retention-strategi. Dock uppger samtliga respondenter diverse HRM-metoder i syfte att 

behålla personal. Metoder som nämns är att ha ett utvecklat ledarskap, ha en lyhörd 

personalpolitik, uppmuntra till delaktighet samt frihet under ansvar över sitt eget ansvar, 

gedigna rekryteringsprocesser och introduktioner, valbarhet av yrkesinriktning, arbeta aktivt 

med företagskultur, vara en generös arbetsplats samt att erbjuda många möjligheter. 

Respondenterna uppger lön som en viktig grundläggande motivationsfaktor, men att det inte 

är det viktigaste när det väl kommer till kritan. För att de anställda ska uppleva lönerna som 

rättvisa arbetar företagen med lönekriterier och lönekartläggning i olika former som sedan 

används som diskussionsunderlag vid lönesättning. Vidare uppges det att arbete med 

transparanta och tydliga processer förekommer samt att lönestatistik används i syfte att hålla 

lönerna marknadsmässiga. Respondenterna uppger att det förekommer att medarbetare jämför 

sina löner sinsemellan. Om en medarbetare överväger att byta arbete i syfte att höja sin lön 
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uppger samtliga respondenter att det skulle diskuteras och övervägas fall till fall om de är 

beredda att matcha den konkurrerande lönen.  

För att medarbetare ska uppleva arbetsengagemang uppger respondenterna att de uppmuntrar 

till delaktighet, att medarbetarna arbetar under eget ansvar samt att arbetsuppgifterna är 

varierande. Dock begränsas majoriteten av företagen till viss del på grund av den regelstyrda 

brunch de verkar i. Det framkommer även att allt för varierande arbetsuppgifter inte alltid 

verkar positivt. För att främja arbetsengagemang nämn vidare att företagen arbetar med 

målstyrning, god företagskultur samt tydlig information gällande arbetsuppgifters betydelse 

för företaget i stort. Majoriteten av respondenterna uppger att de inte upplever någon större 

problematik med att medarbetare väljer att säga upp sig på grund av brist på 

arbetsengagemang.  

Företagen arbetar med kompetensutveckling i stor utsträckning i olika former. De former av 

kompetensutveckling som nämns är interna och externa utbildningar, erfarenhetsutbyten, e-

learning samt förändrade arbetsuppgifter. Den bransch som majoriteten av företagen verkar på 

kräver kontinuerlig kompetensutveckling. Kompetensutveckling upplevs av respondenterna 

som någonting positivt, men de bekräftar även att vissa investeringsrisker förekommer. 

Det uppges att brist på utvecklingsmöjligheter har varit orsak till att medarbetare valt att säga 

upp sig.  
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5. Analys och diskussion   

I följande kapitel kommer den insamlande empirin från ovanstående avsnitt att analyseras 

och jämföras med den teoretiska referensramen, i syfte att besvara studiens frågeställning. 

Analys och diskussion kommer sedan att sammanfattas och utgöra studiens resultat. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.1 Employee retention 
Enligt Dechawatanapaisal (2017) är det ur ett organisatoriskt perspektiv viktigt för företag att 

behålla sina medarbetare eftersom det innebär stora kostnader i samband med att personal 

väljer att avsluta sin anställning. Särskilt viktigt är det för kunskapsföretag, betonar Alvesson 

(1992), eftersom att det är medarbetarnas unika kompetenser som utgör företagets främsta 

resurs och råvara. Företaget är därför starkt beroende och medarbetarna och därmed extra 

sårbara om de väljer att lämna sitt arbete. Eftersom samtliga företag definieras som 

kunskapsföretag kan arbetet med Employee retention anses vara högst relevant. Exempelvis 

menar respondent C att det viktigaste arbetet företaget har troligtvis är att behålla sina duktiga 

och engagerade medarbetare. Respondent C lyfter även upp det ekonomiska perspektivet på 

personal, eftersom respondenten menar att dess medarbetare är företagets absolut dyraste 

investering. Detta samstämmer med Dechawatanapaisal (2017) som menar att kostnaderna är 

stora när medarbetare väljer att lämna en organisation.  

 

Cloutier et al. (2015) menar att organisationer bör ha väl integrerade strategier av Employee 

retention för att undvika de höga kostnader som personalomsättning innebär. I motsats till 

Cloutier et al. (2015) uppger ingen av de tillfrågade respondenterna någon direkt uttalad 

integrerad strategi i syfte för att behålla personal. Däremot uppger de flesta av respondenterna 

olika HRM-metoder som de tror är viktigt att fokusera på i syfte att behålla personal. De mest 

gemensamma HRM-metoderna, som bland annat nämns av företag A, C, D och F, är att 

erbjuda medarbetaren en valfrihet i yrkesinriktning samt möjlighet till utveckling. Andra 

HRM-metoder som respondenterna anser vara viktiga i arbetet med att behålla personal är att 

ha ett utvecklat ledarskap, uppmuntra till delaktighet, ha en lyhörd personalpolitik samt frihet 

under ansvar över sitt eget arbete.  

Personalomsättningen benämns överlag av samtliga respondenter som låg. Dock uppger 

respondenten C och E att en viss ökning har skett den senaste tiden. Att personalomsättningen 
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upplevs som låg, samt att den tidigare inte setts som ett problem, kan vara en förklaring till 

avsaknaden av väl integrerade strategier i syfte att behålla personal hos företagen. Det kan 

möjligtvis vara så att det först är när personalomsättningen uppfattas som problematiskt som 

det sker en ökning av initiativtagande till utformning av integrerade och uttalade strategier.   

5.2 Lön 
För låg lön var enligt Randstads (2018) lista den främsta orsaken till varför svenska 

medarbetare valde att säga upp sig och byta arbete. Även Wiley (1997) konstaterade i sin 

undersökning att lön ständigt hamnade högt på listorna över vad som motiverar människor till 

att gå till jobbet. Samtliga av respondenterna hävdar att lön är en viktigt grundläggande faktor 

som motiverar de anställda att gå till arbetet, samt att utföra det. Respondent F beskriver även 

att lön är en viktig grundförutsättning för mycket. Dock uttrycker fyra av sex respondenter 

själva att även om lönen väger tungt, är den inte det viktigaste när det väl kommer till kritan. 

En förklaring till detta skulle kunna ges av Christensen-Hughes och Rog (2008) som menar 

att faktorer som bygger på det emotionella hos individer har visat sig ha fyra gånger så hög 

påverkan på trivsel än rationella faktorer, såsom lön. Detta styrker vad respondent A uppger, 

nämligen att medarbetarna ändå väljer att lämna företag som betalar ut mer i lön eftersom de 

värderar goda relationer till kollegor mer än en högre lön. Respondent A menar med detta att 

lön kan fungera som en i stunden, kortsiktig motivationsfaktor men att den på längre sikt 

spelar en mindre roll. Detta går i linje med vad som hävdas av Herzbergs tvåfaktorteori, 

nämligen att lön klassas som en hygienfaktor och att denna, i form av en yttre 

motivationsfaktor, endast kan motivera medarbetare på kort sikt (Herzberg et al., 1993). 

Enligt teorin har lön inte någon motiverande effekt på längre sikt (Abrahamsson & Andersen, 

2005), vilket alltså stöds av respondent A utlåtande.  

 

Lönerättvisa tenderar att upplevas olika av olika individer och det är inte ovanligt att 

medarbetare jämför sig sinsemellan inom organisationen samt med anställda på liknande 

företag (Eriksson et al., 2002). Hälften av de tillfrågade respondenterna uppger att det 

förekommer att medarbetare jämför sig med andra medarbetare och att det i vissa fall kan 

medföra problem för företagen. Respondenterna belyser att problemet dels består av 

medarbetare som själva uppskattar sin egen prestation likvärdigt med en högre betald 

medarbetare och därav upplever sin egen lön som för låg och orättvis. Men även vid 

löneförhandlingar där arbetskollegors lön används som argument av medarbetarna.   
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Självskattad prestation tenderar att ha ett negativt samband med lönetillfredställelse och det 

blir därför viktigt hur företag arbetar för att sina medarbetare ska uppleva sina löner som 

rättvist satta (Eriksson et al., 2002). För att medarbetarna ska uppleva lönerna som rättvisa 

nämner respondenterna att de vid lönesättning använder sig av bland annat bild på lönespann, 

lönekartläggning samt uppsatta lönekriterier. Vid löneförhandlingar utgör dessa ett 

diskussionsunderlag mellan medarbetare och chef, samt används som motivering av den satta 

lönen. Respondent A framhäver att alla chefer bör kunna stå för den satta lönen moralisk samt 

att de förväntas framföra välgrundade argument.  

 

Ett annat sätt att arbeta med lönesättning som ska upplevas som rättvis ger respondent D 

exempel på. Respondenten menar att lönesättningen skall vara transparent och tydlig för 

medarbetarna samt att lönerna skall ligga marknadsmässigt eller högre. Majoriteten av 

respondenterna uppgav att de använder sig av branschjämförelse och lönestatistik för att 

säkerställa att företagens lön ligger på en lämplig nivå. Att arbeta med detta skulle kunna 

bidra till lönetillfredställelse hos medarbetarna, då Eriksson et al. (2002) menar att 

medarbetare även tenderar att jämföra sina löner med anställda inom andra liknande 

organisationer. Tre av sex av respondenterna framhåller själva att de löner som företaget 

erbjuder är bra och konkurrenskraftiga. Detta skulle kunna ha ett samband med att majoriteten 

av respondenter nämner att det är sällan som medarbetare väljer att lämna företagen på grund 

av för låg lön, även om det förekommer i enstaka fall. Att detta sällan förekommer på 

respondenternas företag är intressant eftersom det inte går i linje Randstads (2018) 

undersökning, som uppger att för låg lön är den främsta orsaken till att svenska medarbetare 

byter arbete. Samtliga respondenter uppger att det diskuteras och övervägs fall till fall vid de 

tillfällen som en medarbetare överväger att byta arbete i syfte att höja sin lön, om de ska 

matcha konkurrenternas erbjudna lön. Det är en avvägning som är individuellt knuten till 

respektive medarbetare.  
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5.3 Arbetsengagemang 
Saknar intresse för jobbet var den andra orsaken på Randstads (2018) lista över de främsta 

orsakerna till att svenska medarbetare väljer att lämna sina arbeten, som i denna studie har 

definierats som arbetsengagemang. Arbetsengagemang klassas av Herzbergs tvåfaktorteori 

som en av flera motivationsfaktorer (Herzberg et al., 1993). Enligt tidigare studier har det 

visat sig att desto mer engagerade medarbetare är, desto större är sannolikheten att de planerar 

att stanna kvar hos nuvarande arbetsgivare (Christensen-Hughes & Rog, 2008). Att företag 

arbetar för att dess medarbetare ska uppleva arbetsengagemang kan därför anses vara viktigt 

för att behålla sin personal. Då det framkommit att det finns positiva samband mellan 

medarbetare som ges möjlighet till delaktighet i organisationens beslutsfattande och 

upplevelsen av arbetsengagemang (Scott-Ladd et al., 2006) så kan arbete med detta anses 

bidra till att öka sannolikheten att medarbetare väljer att stanna. Samtliga av de tillfrågade 

respondenterna uppger att de uppmuntrar delaktighet hos sina medarbetare. Dock begränsas 

fem av sex respondenter av de många lagar och regler som gäller i den bransch som de verkar 

inom. Undantaget är företag C eftersom de verkar inom en mindre regelstyrd bransch, och där 

fler och större möjligheter till delaktighet finns att tillgå.  

Utifrån respondenternas svar verkar däremot inte de regler som begränsar delaktigheten i 

beslutsfattande påverka medarbetarnas känsla av arbetsengagemang i någon större 

utsträckning.  

 

Herzberg hävdar i sin tvåfaktorteori att medarbetare bör kunna kontrollera sina 

arbetsuppgifter samt att de ska ges möjlighet till eget ansvarstagande i syfte att verka 

motiverande (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Även McLean et al. (1996) menar att medarbetare 

som blir betrodda med ansvar och självständighet i arbetet i större utsträckning upplever 

arbetsengagemang. Samtliga av de tillfrågade respondenterna uppger att medarbetarna på 

respektive företag arbetar under eget ansvar. Respondent D hävdar själv att upplevelse av att 

bli kontrollerad och övervakad stävjar arbetsengagemang, vilket går i linje med det som både 

McLean et. al (1996) samt Herzbergs tvåfaktorteori (Jacobsen & Thorsvik, 2014), påstår.  

 

Att medarbetare upplever sitt arbete som meningsfullt kan enligt Craig och Silverstone (2010) 

vara avgörande för att uppnå och bibehålla engagemang hos medarbetare. Hur företagen 

arbetar med detta uppger respondenterna dels är genom målstyrning samt att kontinuerligt 
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informera och tydliggöra vad den gemensamma målbilden är. Detta för att medarbetaren 

lättare ska se hur allting hänger ihop och vad arbetet som de utför har för betydelse företaget.   

 

Arbetsuppgifter som är varierande både över tid och i svårighetsgrad verkar motiverande för 

medarbetarna och ökar dess arbetsengagemang (Preenen et al., 2011).  Samtliga respondenter 

beskriver arbetsuppgifterna på respektive företag som varierande överlag. Samtliga företag 

arbetar direkt mot kund och respondenterna beskriver varje kund som unik och att det därav 

uppstår unika situationer som kräver nya unika lösningar. Dock nämner både företag F och C 

problematiken med allt för varierande arbetsuppgifter. Exempelvis att det blir svårt att få 

möjlighet att fördjupa och utveckla sin kunskap samt att arbetet ibland kan upplevas som allt 

för svårt. Respondent C uppger att det har förekommit att medarbetare på företaget har valt att 

lämna då de ansett att arbetsuppgifterna har varit alltför varierande och svåra. Detta går i linje 

med Scott-Ladd et al. (2006) som menar att en allt för hög variation av arbetsuppgifter, samt 

en allt för hög arbetsbelastning i arbetet kan göra att arbetsengagemanget minskar. Detta visar 

exemplet av företag C tydligt på. Enligt Herzbergs tvåfaktorteori, så kan utformningen av 

arbetsuppgifterna påverka i vilken grad människor känner motivation. Likt Preenen et al. 

(2011) är rekommendationen enligt tvåfaktorteorin att arbetsuppgifterna gärna ska vara 

utmanande och varierande för att vara motiverande (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 

Ovanstående exempel med företag C visar däremot på motsatsen där uppgifterna blivit allt för 

utmanande.  

 

Av de tillfrågade respondenterna framhäver respondent A och D själva att det i företagens 

årliga medarbetarundersökningar framkommer att arbetsengagemanget är högt hos 

medarbetarna. Även respondent B hävdar att arbetsengagemanget är högt hos medarbetarna 

på företag B. Endast en av respondenterna, respondent D, svarar konkret ja på frågan om 

medarbetare har bytt arbete på grund av brist på arbetsengagemang. Resterande respondenter 

menar att ingen direkt har lämnat på grund av denna orsak, dock kan svaren anses tvetydiga. 

Till exempel uppger respondent E att medarbetare har valt att lämna företaget då fel 

medarbetare har utfört fel typ av arbetsuppgifter, vilket skulle kunna tyda på brist av 

arbetsengagemang. Denna företeelse kan möjligen tolkas genom Herzbergs tvåfaktorteori på 

så sätt att medarbetarnas arbetsuppgifter ska stå i centrum och anpassas efter individens 

intresse, ambition samt kapacitet (Wolwén, 2000), vilket skulle kunna ge en förklaring till den 

förekomst som respondent E uppger. På frågan hur företagen skulle bemöta en medarbetare 

som överväger att lämna på grund av brist av arbetsengagemang uppger fem av sex 
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respondenter att de startar utredningar kring problemet och försöker hitta lösningar. Vid de 

tillfällen som medarbetare faktiskt valt att lämna uppger respondent D och F att företaget 

använder sig av avslutningssamtal samt uppsägningsblankett. Detta i syfte att fånga upp vad 

som fungerat bra och vad som fungerat sämre, för att i ett senare skede utvärdera och försöka 

förbättra.  

5.4 Kompetensutveckling 
Saknar utvecklingsmöjligheter var den tredje orsaken på Randstads (2018) lista över de 

främsta orsakerna till att svenska medarbetare väljer att lämna sina arbeten, som i denna 

studie har definierats som kompetensutveckling. Kompetensutveckling klassas enligt 

Herzbergs tvåfaktorteori som en av flera motivationsfaktorer (Herzberg et al., 1993). 

 

Att företag arbetar med kompetensutveckling är en viktig del i arbetet för att behålla sin 

personal (Nelissen et al., 2017). Detta eftersom arbeten med allt för få utvecklingsmöjligheter 

försämrar medarbetaren arbetsmoral och kan ge en högre personalomsättning då de istället 

väljer att söka sig vidare (Sexton et al., 2005). Samtliga respondenter uppger att respektive 

företag arbetar med kompetensutveckling i en stor utsträckning. Formerna av 

kompetensutveckling varierar och benämns av respondenterna bestå av interna och externa 

utbildningar, erfarenhetsutbyten inom organisationen och med liknanden företag, e-learning 

samt av förändrade arbetsuppgifter. Utbudet av utbildningar varierar mellan företagen.  

Exempelvis uppger respondent A, C och F att respektive företag erbjuder en mängd olika 

interna och externa utbildningar för medarbetaren att välja mellan. Respondent B uppger 

istället att det inte finns så mycket mer utbildning att få när man väl fått sin grundutbildning 

på företaget. Företagets fortsatta kompetensutveckling består därför mestadels i 

erfarenhetsutbyten. Även respondent E uppger att företagets huvudsakliga 

kompetensutveckling, utöver de obligatoriska utbildningarna, består av erfarenhetsutbyte.  

 

Enligt Lindmark och Önnevik (2011) bör medarbetares kompetensutveckling anpassas efter 

varje individs unika förutsättningar, samt efter varje unik situation som den förväntas verka i.  

Flertalet av respondenterna nämner att vissa roller inom företagen kräver kontinuerlig 

kompetensutveckling då dessa företag är regelstyrda. Därav kan inte alla utbildningar ske 

efter individens unika förutsättningar som Lindmark och Önnevik (2011) förespråkar.  
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Många utav respondenterna betonar dock att om medarbetare skulle vilja specialisera sig så 

uppmuntras detta. Respondent D förklarar att företaget, trots den regelstyrda marknad de 

verkar på, har som vision att dess medarbetare inte ska gå standardiserade utbildningar. 

Istället låter de medarbetare, i samråd med sin chef, hitta den kompetensutveckling som 

passar individen bäst.  

 

Samtliga av respondenterna ser kompetensutveckling som positivt med många fördelar. 

Nelissen et al. (2017) belyser emellertid en nackdel med kompetensutveckling, och förklarar 

att HR-chefer i vissa fall kan känna viss motvilja till att investera i kompetensutveckling för 

sina medarbetare. Detta eftersom det skulle innebära en risk att medarbetare blir mer 

attraktiva på arbetsmarknaden och möjligheterna att byta arbete ökar (Nelissen et al., 2017).  

Hälften av de tillfrågade respondenterna medger att de ser risken med att medarbetare väljer 

att söka sig vidare efter kompetensutveckling. Ingen av respondenterna uppger dock att risken 

påverkar företagens investeringar i kompetensutveckling. Respondent D uttrycker exempelvis 

att man i dagens samhälle aldrig kan förvänta sig att individer är mer lojala till sitt företag än 

till sig själva.  

 

Fyra av sex respondenter uppger att det har förekommit att brist på utvecklingsmöjligheter har 

varit orsak till att medarbetare valt att lämna respektive företag. Vad som orsakat bristen på 

utvecklingsmöjligheter varierar mellan företagen. Respondent B menar att det beror på att de 

tjänster medarbetarna velat kliva vidare till inte varit tillgängliga för tillfället. Respondent C 

och D hävdar att bristen på utvecklingsmöjligheter kan bero på att respektive organisation har 

lite otydlig hierarki, eller diffusa roller, vilket kan innebära en otydlighet för medarbetaren 

vilka de framtida möjligheterna är. Respondent D menar dock att det förväntas av 

medarbetarna att de själva framför vilken kompetensutveckling de efterfrågar. Respondenten 

på företag E resonerar att brist på utvecklingsmöjligheter kan bero på att företaget är litet och 

med få tydliga arbetsroller vilket försvårar avancemang inom organisationen. Enligt 

Herzbergs tvåfaktorteori bidrar kompetensutveckling till att medarbetare upplever 

tillfredsställelse med sitt arbete. Kompetensutvecklingen ska förse individen med fler 

färdigheter som på sikt ska kunna leda till ytterligare vidareutveckling. Teorin menar 

dessutom att dessa nya färdigheter ska ge möjligheter till avancemang inom organisationen 

(Abrahamsson & Andersen, 2005). Brist på möjlighet till avancemang är gemensamt för de 

fyra företag där respondenten uppgivit att brist på utvecklingsmöjligheter har orsakat att 

medarbetare valt att lämna företaget. Detta skulle delvis kunna förklara varför medarbetare 
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väljer att lämna, trots att företaget förser dem med kompetensutveckling. Om en medarbetare 

skulle överväga att lämna företaget på grund av brist på utvecklingsmöjligheter så bemöts det 

olika av företag B, C och E. Respondent B berättar att företaget i en sådan situation skulle 

erbjuda extra utbildningar för att förbereda medarbetare för kommande lediga roller. 

Samtidigt uppger respondent B att de inte kan skapa en tjänst åt någon. Respondent C 

förklarar att de i första hand försöker få personen att testa på olika roller inom företaget, 

medan respondent E framhäver att de bör förbättra sin kommunikation gentemot 

medarbetaren vilka utvecklingsmöjligheter som faktiskt finns.  

5.5 Sammanfattning av analys 
Samtliga av studiens sex företag definieras som kunskapsföretag. Arbete med Employee 

retention kan därför anses vara av extra betydelse för dessa företag eftersom det är 

medarbetarnas unika kompetenser som utgör företagens främsta resurs och råvara (Alvesson, 

1992). Ingen av respondenterna uppgav någon uttalad och välintegrerad strategi. Däremot 

lyfte samtliga respondenter fram olika HRM-metoder som de tror är viktiga att arbeta med i 

syfte att behålla personal. Avsaknaden av integrerade och uttalade strategier kan bero på att 

ingen av respondenterna upplevde problematik med oönskad hög personalomsättning. 

Möjligtvis är det först när personalomsättningen upplevs som problematisk som företaget 

börjar utveckla och arbeta utefter uttalade strategier.  

 

Vad gäller orsak för låg lön så upplevde respondenterna lön som en viktig grundläggande 

faktor som motiverar anställda att gå till och utföra jobbet. Dock anser majoriteten att lön inte 

är den viktigaste faktorn när det väl kommer till kritan. Respondenternas upplevelse och 

beskrivning av lön går i linje med Herzbergs tvåfaktorteori som menar att lön endast kan 

motivera medarbetare på kort sikt (Herzberg et al., 1993). 

Hur företagen arbetar för att medarbetarna ska uppleva lönerna som rättvisa är framförallt att 

de utgår från lönestatistik, detta för att hålla lönerna på en marknadsmässig nivå.  

De uppgav även att de använder sig av lönekartläggning samt lönekriterier, vilka används som 

underlag och motivering vid löneförhandling. Majoriteten av respondenterna uppgav att det är 

sällan förekommande att medarbetare väljer att lämna företaget på grund av för låg lön. Detta 

skulle kunna ha ett samband med att hälften av respondenterna uppgav att respektive företag 

erbjuder konkurrenskraftiga löner. Utifrån respondenterna i denna studie förekommer det 

sällan att medarbetare väljer att lämna företaget på grund av för låg lön vilket inte går i linje 
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med Randstads (2018) undersökning. Vid de tillfällen en medarbetare överväger att byta jobb 

i syfte att höja sin lön uppgav samtliga respondenter att individuella avvägningar görs om de 

ska matcha den erbjudna lönen.  

 

Företagen arbetar med arbetsengagemang genom att uppmuntra medarbetarna till delaktighet. 

Till viss del begränsas dock medarbetarnas möjlighet till delaktighet i organisatoriskt 

beslutsfattande eftersom majoriteten av företagen verkar i en regelstyrd bransch. Samtliga 

respondenter uppgav att medarbetarna arbetar under eget ansvar samt att eget ansvarstagande 

i många fall förväntas. Att ges möjlighet till eget ansvarstagande i arbetet är enligt Herzbergs 

tvåfaktorteori något som kan motivera medarbetare (Jacobsen & Thorsvik, 2014). För att 

arbetarna ska uppleva sitt arbete som meningsfullt och engagerande uppgav respondenterna 

att företagen arbetar med målstyrning samt med att kontinuerligt informera och tydliggöra vad 

den gemensamma målbilden är.  

 

Arbetsuppgifter som varierar i svårighetsgrad och utmaning sägs öka arbetsengagemang 

(Preenen et al., 2011) och samtliga respondenter beskrev arbetsuppgifterna på respektive 

företag som varierande överlag. Två stycken av respondenterna lyfter dock även nackdelar 

med allt för varierande och utmanande arbetsuppgifter, vilket även nämnts av Scott-Ladd et 

al. (2006). Hälften av respondenterna uppgav själva att arbetsengagemanget på respektive 

företag som högt. Endast en av respondenterna uppgav konkret att brist på arbetsengagemang 

orsakat personalomsättning. Dock är övriga respondenternas svar något tvetydiga. Utifrån 

respondenternas svar förekommer det sällan att medarbetare väljer att lämna företaget på 

grund av brist av arbetsengagemang vilket således inte går i linje med Randstads (2018) 

undersökning. I de fall medarbetare skulle överväga att byta arbete på grund av brist på 

arbetsengagemang uppger majoriteten av respondenterna att de skulle bemöta detta med en 

dialog kring orsakerna, samt vad företagen har att erbjuda. Två av sex respondenter uppgav 

att företaget använder sig av avslutningssamtal samt uppsägningsblankett vid de tillfällen 

medarbetare väljer att sluta.  

 

Samtliga respondenter uppgav att respektive företag arbetar aktivt med kompetensutveckling. 

Dock varierar utbudet av utbildningar företagen emellan. Kompetensutveckling bör anpassas 

efter varje individs unika förutsättningar (Lindmark och Önnevik, 2011). Eftersom flertalet 

företag är så pass regelstyrda begränsas i viss mån kompetensutvecklingen till den 

obligatoriska utbildning som varje år krävs enligt lag. Medarbetare som vill specialisera sig 
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uppmuntras dock till det av majoriteten av företagen. Samtliga av respondenterna beskriver 

kompetensutveckling som någonting positivt med många fördelar. Hälften av de tillfrågade 

respondenterna medgav att de ser risken med att medarbetare efter kompetensutveckling blir 

mer attraktiva på arbetsmarknaden och väljer att söka sig vidare. Ingen av respondenterna 

uppgav dock att risken påverkar företagens investeringar i kompetensutveckling. Majoriteten 

av respondenter uppgav att det har förekommit att brist på utvecklingsmöjligheter har varit 

orsak till att medarbetare valt att lämna respektive företag. Detta är intressant eftersom det går 

i linje med Randstads (2018) undersökning. Vad som orsakat bristen på 

utvecklingsmöjligheter varierar mellan företagen. Även hur de skulle bemöta medarbetare 

som överväger att lämna organisationen varierar.  
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6. Slutsats 
Följande avslutande kapitel kommer att inledas med en återkoppling till studiens 

problemformulering och syfte. Vidare kommer studiens slutsats samt bidrag att presenteras. 

Kapitlet avslutas med förslag till vidare studier. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Studiens frågeställning som besvaras i slutsatsen är: 

- Hur arbetar kunskapsföretag för att behålla sin personal utifrån lön, arbetsengagemang och 

kompetensutveckling? 

 

Studien syftar till att få en djupare förståelse för hur personalansvariga på kunskapsföretag 

arbetar med att behålla personal utifrån de tre främsta orsakerna till att svenska medarbetare 

säger upp sig, enligt Randstads Employer Brand Research 2018. Resultatet visar att uttalade 

och integrerade strategier av Employee retention inte förekommer hos de utvalda företagen. 

Dock uppger samtliga att de arbetar utefter diverse HRM-metoder som respondenterna 

individuellt anser bidra till att behålla respektive personal. 

Det kan konstateras att samtliga respondenter strävar efter att dess löner ska ligga 

marknadsmässigt eller högre. Majoriteten använder sig av branschjämförelse och lönestatistik 

i syfte för att uppnå detta. För att medarbetare skall uppleva sina löner som rättvisa arbetar 

samtliga företagen med att tydligt motivera den satta lönen vid löneförhandlingar. Detta sker 

genom liknande metoder, såsom bild på lönespann, lönekartläggning samt uppsatta 

lönekriterier. Resultatet påvisar att samtliga respondenter uppger att företaget gör individuella 

avvägningar i de fall medarbetare överväger att byta arbete i syfte att höja sin lön. I vissa fall 

väljer företagen att försöka matcha den lön medarbetaren blivit erbjuden av en konkurrent, i 

vissa fall inte.  

 

För att medarbetarna ska uppleva arbetsengagemang uppger samtliga respondenter att de 

uppmuntrar sina medarbetare till delaktighet. Majoriteten begränsas dock i sitt arbete med 

detta av de lagar och regler som branschen de verkar i måste följa. Dock kan det konstateras 

att respondenterna inte upplever att denna begränsning i någon större utsträckning verkar ha 

någon negativ påverkan på medarbetarnas upplevelse av arbetsengagemang. Samtliga 

respondenter uppger även att medarbetarna på respektive företag arbetar under eget ansvar. 

Resultatet påvisar att för att medarbetarna ska uppleva sitt arbete som meningsfullt så arbetar 
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företagen med målstyrning samt med kontinuerlig information och tydliggörande. Detta 

arbete görs i syfte att medarbetaren lättare ska se hur allting hänger ihop och vad arbetet som 

de utför har för betydelse företaget. Få respondenter uppger konkret att brist på 

arbetsengagemang varit orsak till att medarbetare valt att lämna respektive företag. 

Respondenterna uppgav dock att de skulle bemöta ett sådant scenario genom att starta 

utredningar kring orsaken samt försöka hitta lösningar. Det framkommer även i resultatet att 

avslutningssamtal och uppsägningsblanketter används i de fall en medarbetare väljer att 

lämna. Syftet med detta är att företagen ska få en chans att utvärdera samt förbättra sig.  

 

Samtliga respondenter uppger att respektive företag arbetar med kompetensutveckling i en 

stor utsträckning. Det framkommer i resultatet att vissa roller på företagen enligt lag kräver 

kontinuerlig kompetensutveckling vilket företagen uppfyller. Utöver den obligatoriska 

utbildningen erbjuds även varierande former av kompetensutveckling. Variationen består 

enligt respondenterna av interna och externa utbildningar, erfarenhetsutbyten inom 

organisationen och med liknanden företag, e-learning samt av förändrade arbetsuppgifter. 

Majoriteten av respondenterna uppger att de uppmuntrar medarbetare som vill specialisera 

sig. En slutsats kan således dras att företagens kompetensutveckling i den mån det är möjligt 

sker efter individens unika förutsättningar. Fördelar med kompetensutveckling beskrivs av 

respondenterna som många och de nackdelar som lyfts anses inte ha någon negativ påverkan 

på företagens vilja att investera i sina medarbetares kompetensutveckling.  

 

Brist på möjlighet till avancemang är gemensamt för företagen där respondenten uppgivit att 

brist på utvecklingsmöjligheter har orsakat att medarbetare valt att lämna företaget. 

Bemötandet av detta varierar företagen emellan. Exempel på bemötande är erbjudande om 

extra utbildningar för att förbereda medarbetaren inför kommande lediga roller, uppmuntran 

till att testa på olika roller inom företaget samt att tydligt kommunicera vilka 

utvecklingsmöjligheter som finns.  

 6.1 Studiens bidrag 
Att medarbetare själva väljer att lämna ett arbete är kostsamt ur en organisations perspektiv 

och företag som definieras som kunskapsföretag är extra sårbara vad gäller när personal väljer 

att lämna företaget. Det är därför viktigt att företagens arbete med detta utvecklas. Studien har 
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utgått ifrån de tre främsta orsakerna till att svenska medarbetare väljer att byta arbete enligt 

Randstads Employer Brand Research 2018. 

Studiens praktiska bidrag visar på att det för företagen är viktigt ur ett ekonomiskt perspektiv 

att arbeta med att behålla sin personal. Ytterligare ett praktiskt bidrag är att personalansvariga 

på kunskapsföretag kan få en större inblick i hur arbetet med att behålla personal kan se ut i 

andra organisationer. Personalansvariga kan på så sätt få fler perspektiv på hur man kan arbeta 

med att behålla sin personal utifrån dessa tre främsta orsaker. 

Studien kan även bidra med dess teoretiska kunskaper som skulle kunna ge vidare stöd och 

underlag åt kommande företagsekonomiska studier inom liknande ämnen. 

	

6.2 Förslag till vidare studier 
Denna studie har undersökt hur personalansvariga på kunskapsföretag arbetar med att behålla 

personal, vilket innebär att studien har utgått från ett ledningsperspektiv. Den valda 

utgångspunkten innebär att medarbetarnas upplevelse av arbetet uteblivit. Ett förslag till 

framtida studier kan således vara att inkludera medarbetares perspektiv av vad som bidrar till 

arbetstillfredsställelse och vad som får dem att stanna kvar på företaget. Medarbetarnas syn 

och upplevelse av detta arbete skulle sedan kunna jämföras med ledningens perspektiv, vilket 

skulle kunna bidra till en intressant fortsättning av denna studie.  
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8. Bilagor 
8.1 Bilaga 1: Individuella reflektioner  

8.1.1 Alida 

Dags att sammanfatta den sista terminen på Personal, organisation och ledarskapsprogrammet 

och min studietid på Högskolan i Skövde. Terminen har inte varit någon tidigare termin lik 

och kan beskrivas som lärorik, utvecklade och utmanande på många sätt. Utmanade eftersom 

detta är första gången jag skriver ett arbete på kandidatnivå, och vissa dagar har det varit tufft 

när förvirringen har varit total. Men sammantaget har perioden varit väldigt utvecklande och 

lärorik i och med alla nya kunskaper och lärdomar som har utvecklats genom processens 

gång.  

 

Att få dela denna sista termin med Amanda har varit väldigt roligt eftersom samarbetet mellan 

oss har fungerat väldigt bra. Vi har väldigt kul tillsammans och kompletterar varandra bra i 

arbetet där Amanda är väldigt drivande och effektiv i skrivandet, medan jag är mer 

ifrågasättande. Vi har klickat bra sedan den första dagen på utbildningen, och det var därav 

givet att skriva detta arbete ihop. Att vi även var intresserade av samma ämne att skriva om 

underlättade vid val av ämne och även under processens gång eftersom ämnet är något som 

intresserar oss båda.  

 

Ämnet som vi valde hade vi vissa förkunskaper om, eftersom vissa kurser inom programmet 

har behandlat personalfrågor utifrån olika utgångspunkter. Intresset kring ämnet, det vill säga 

hur företag arbetar för att behålla personal tror jag framförallt uppstod från kursen 

Personalekonomi. I den kursen fick man tydligt se hur mycket personal verkligen kostar, och 

problematiken med en för hög personalomsättning. Det var därav väldigt spännande att få 

skriva om detta ämne eftersom intresset sedan innan fanns. Trots vissa förkunskaper som man 

har fått genom utbildningens gång så räckte inte dessa så långt i detta arbete. Man har 

utvecklat sina kunskaper något enormt genom denna process. Dels inom de specifika ämnena 

som vi har fokuserat på i studien rent kunskapsmässigt. Men likaså hela processen med att 

skriva uppsats. Framförallt har förståelsen för vilka delar som ska vara med och vad alla delar 

ska innehålla utvecklats. Men även en generell ökad förståelse för att skriva en vetenskaplig 

text.  
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Arbetsfördelningen upplever jag som jämn eftersom vi mestadels har skrivit all text 

tillsammans. Att skriva ihop tar möjligtvis lite längre tid än om vi skulle ha delat upp vissa 

avsnitt och skrivit dem var för sig. Men samtidigt sparar det tid, då vi istället diskuterar när vi 

skriver istället för att göra det en tid efter. Samarbetet har vi löst väldigt bra trots att vi inte 

bor i samma stad. Detta har gjort att vi har pratat via telefon samtidigt som vi har skrivit i ett 

gemensamt Google drive dokument. 

 

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till dig Amanda! Tack för dessa tre år, och framförallt för 

denna termin, kunde inte tänka mig en bättre uppsatspartner än dig.  

8.1.2 Amanda  

Den sista terminen på Personal, organisations och ledarskapsprogrammet har varit en otroligt 

lärorik period under min studietid vid Högskolan i Skövde. Att tillsammans med Alida skriva 

det här examenarbetet har förutom lärorik varit stundtals utmanande men framförallt väldigt 

roligt. Mina förkunskaper från studietiden har kommit väl till användning men då det är första 

gången jag skriver en uppsats på kandidatnivå har viss förkunskap saknats. Jag har därför fått 

läsa in den kunskap som behövts ytterligare allt eftersom arbetes gång.   

Insamlandet av empirin var den del i arbetet som jag upplevt som mest lärorik och givande 

och framförallt roligast. Även att arbeta med den opponering och de kommentarer som vi 

mottagit av examinator, handledare, andra studenter och respondenter har varit otroligt 

lärorikt. Det har dels lärt mig att skriva tydligt så att läsaren förstår vad man vill förmedla, 

men det har även verkligen prövat mig i att kunna motivera och argumentera för det man 

skriver.  

Jag och Alida lärde känna varandra dag 1 och har sedan dess hängt ihop under hela 

studietiden. Det föll sig därför naturligt att vi skulle skriva examensarbetet ihop. Vi bestämde 

oss tidigt att vi ville skriva om företags arbete med att behålla personal då vi båda tyckte det 

var intressant med mjuka värdens påverkan på de hårda. Efter handledning från handledaren 

bestämde vi oss för inriktning på kunskapsföretag med utgångspunkt i en tidigare empirisk 

studie. Fördelningen av arbetet har fungerat otroligt bra oss emellan. Det mesta av arbetet har 

vi skrivit tillsammans men vissa delar har vi delat upp mellan oss. Vi har haft full tillit till 

varandra och har därför kunnat vara flexibla med att man har mer och mindre produktiva 

dagar. Jag har hela tiden haft förtroende för att det Alida skriver är av bra kvalitet och 

kommer bli färdigt i tid. Detta har varit viktigt då vi båda pendlar från olika håll till 
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Högskolan i Skövde och mesta delen av arbete har därför skrivits via telefon och i Google 

Drive. Vi har hela tiden haft en god, öppen och ärlig kommunikation och det har inte uppstått 

någon som helst osämja oss emellan under arbetets gång.  

Det har varit väldigt intressant att undersöka hur kunskapsföretag arbetar med att behålla sin 

personal och att få möjlighet att ha en dialog med de personer som arbetar med detta.  

Jag har genom det här arbetet lärt mig ännu mer om hur viktigt ett välfungerande arbete med 

humankapital faktiskt är, inte minst ekonomiskt. Vinsterna med att satsa och investera i 

personal är en kunskap som jag kommer att ta med mig till arbetslivet, oavsett om det blir i 

ledande position eller som medarbetare.  

Slutligen är jag nöjd med vårt arbete och vill tacka till min uppsatspartner Alida för alla roliga 

stunder och skratt! 
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8.2 Bilaga 2: Intervjumall 
Inledning: 

Till att börja med vill vi tacka för att ni har tagit er tid att träffa oss för denna intervju. Som vi 

informerade om i vårt förfrågelsemail till er skriver vi vårt examensarbete där syftet är att 

undersöka hur kunskapsföretag arbetar med att behålla sin personal. Studien utgår ifrån tre 

orsaker som har visat sig vara de främsta orsakerna till att svenska medarbetare väljer att byter 

arbete.  

Om det är okej för er spelar vi gärna in intervjun. Detta för att underlätta transkriberingen av 

materialet samt för att inte misstolka eller missa viktig information som ni anger. 

Era svar kommer endast att användas av oss till vår studie och om ni vill kan ni välja att vara 

anonyma. 

Innan vi börjar undrar vi om ni har några frågor till oss? 

 

Introducerande frågor: 

- Berätta kort om företaget som du arbetar på̊ och hur organisationen ser ut.  

- Vad har du för bakgrund akademiskt och yrkesmässigt? 

- Hur länge har du varit anställd på företaget? 

- Vilka är dina främsta arbetsuppgifter och ansvarsområden? 

Problemet: 

- Hur arbetar ni för att behålla personal? Använder ni några särskilda strategier och 

metoder?  

- Upplever ni problematiken kring att personal lämnar företaget för avancemang inom 

liknande företag?  

o Om ja, varför lämnar de företaget?  

Lön: 

- Hur upplever ni lön som motivationsfaktor? 

- Hur arbetar ni för att de anställda ska uppleva lönerna som rättvisa? 
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- Har ni upplevt att lön varit orsaken till att någon av era medarbetare har övervägt, 

alternativt, har valt att lämna företaget?  

o Om ja, hur bemötte ni detta?  

o Om nej, om ni skulle få vetskap om att en medarbetare är på väg att byta 

företag i syfte att höja sin lön, hur skulle ni bemöta detta?  

Arbetsengagemang: 

- Vad tror ni bidrar till arbetsengagemang? 

- Hur arbetar ni för att skapa engagemang hos era medarbetare som går i linje med era 

uppsatta mål? 

- Hur arbetar ni för att anställda ska känna att arbetsuppgifterna de utför är 

meningsfulla för företaget? 

- Arbetar era medarbetare under eget ansvar? 

o Om ja, på vilket sätt? 

- Hur arbetar ni för att medarbetare ska uppleva självständighet i arbetet? 

- Är era medarbetare delaktiga i beslutsfattande och/eller i utformning av 

arbetsuppgifter och arbetsprocesser? 

o Om ja, på vilket sätt är de delaktiga? 

- Hur skulle ni beskriva era arbetsuppgifter? 

- Hur arbetar ni för att medarbetarna ska uppleva en variation i arbetet? 

- Har ni upplevt att ”brist på intresse för jobbet” har varit orsaken till att någon av era 

medarbetare har övervägt, alternativt, har valt att lämna företaget? 

o Om ja, hur bemötte ni detta? 

o Om nej, om ni skulle få vetskap om att en medarbetare är på väg att byta 

företag på grund av brist av arbetsengagemang, hur skulle ni bemöta detta?  

Kompetensutveckling:  

- Arbetar ni med kompetensutveckling? 

o Om ja, på vilket sätt? 

- Sker kompetensutvecklingen efter individens unika förutsättningar? 

- Sker kompetensutveckling efter unika situationer/projekt?  

- Är kompetensutveckling efterfrågat hos era medarbetare? 

- Vilken typ av kompetensutveckling efterfrågas?  

- Vilka fördelar och nackdelar ser ni med kompetensutveckling? 
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- Hur ser ni på riskerna med att en medarbetare efter kompetensutveckling blir mer 

attraktiv och får fler möjligheter på arbetsmarknaden?  

- Har ni upplevt att ”brist på utvecklingsmöjligheter” har varit orsaken till att någon av 

era medarbetare har övervägt, alternativt, har valt att lämna företaget?  

o Om ja, hur bemötte ni detta? 

o Om nej, om ni skulle få vetskap om att en medarbetare är på väg att byta 

företag i syfte för utvecklingsmöjligheter, hur skulle ni bemöta detta?  

Avslutande  

-  Är det något du vill tillägga eller förtydliga? 
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8.3 Bilaga 3: Förfrågelsemail 
Hej X, 

 

Vi heter Alida Nilsson och Amanda Falk och studerar företagsekonomi med inriktning 

management vid Högskolan i Skövde. Just nu skriver vi på vårt examensarbete, där syftet är 

att undersöka hur företag arbetar med att behålla personal i praktiken. Studien utgår ifrån tre 

faktorer som har visat sig vara de främsta orsakerna till att svenska medarbetare väljer att byta 

arbete. 

 

Urval av respondenter till studien baseras på att vi är intresserade av att undersöka företag där 

det intellektuella kapitalet anses vara dess främsta resurs, och det är därför vi kontaktar just Er 

på X. Den respondent på Ert företag som vi tror skulle vara relevant att delta i studien är 

någon som är ansvarig, alternativt insatt, i frågor gällande personal/HR.  

Intervjun kommer att utgå ifrån tre faktorer som har visat sig vara de främsta orsakerna till att 

svenska medarbetare väljer att byta arbete, och fokus kommer således att ligga på hur just Ert 

företag arbetar med dessa faktorer i syfte för att behålla personal. Intervjun uppskattas ta ca 

45-60 minuter och kommer att ske löpande veckorna 12 och 13, och eventuellt vecka 14. 

 

Respondenten kan välja att delta anonymt, och den information som lämnas kommer att 

behandlas samt förvaras på ett säkert sätt. Respondenten kommer även ges möjlighet att läsa 

igenom en sammanställning av dess intervjusvar samt får ta del av det färdiga 

examensarbetet. Deltagandet i studien är frivilligt och respondenten kan välja att avbryta sin 

medverkan när den vill. 

 

Är Ni intresserad av att delta i studien eller har övriga frågor tveka inte att höra av er till 

någon av oss. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Alida Nilsson och Amanda Falk 

	


