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Då människors syn på arbete kommit att förändras i takt med ”det nya arbetet” har det kommit att bli en 

mer utmanande process för organisationer att på den traditionella aspekten Behålla personal. Att 

arbetstagare byter jobb allt oftare är positivt för samhällets utveckling, då det kan skapa värdefulla effekter 

i form av kunskapsspridning och konkurrenskraft. Trots detta tycks många organisationer ha svårt att se 
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As people's view on work have come to change as the "new work" changes, it has become a more challenging 

process for organizations to retain their staff in the traditional way. The fact that employees change jobs more 

and more often is positive for the development of the society, as it can create valuable effects in the form of 

knowledge dissemination and competitiveness. Despite this, many organizations seem to have a hard time 

seeing the positive in their increasing turnover while a lot of resources is being spent on retaining employees. 

This is in an agreement with the organization that has been identified, which both works to retain its staff and 

has a high turnover. Hence, this study aims to explain the extent to which an organization needs to relate to the 

traditional way of retaining, from an employer perspective in the context of "new work". 

 

The study is based on a qualitative study in which the researchers have collected their material by means of 

semi-structured interviews. The study has identified and started from three key areas of theory retention, which 

are the person in the organization, learning and development, as well as achievements and rewards. These three 

central areas have helped us to gain an understanding of the theory as well as they form a large part of the study, 

as it designed the theoretical frame of reference and contributed to the study's data collection. 

 

The study shows that "new work" is about the fact that people today values their own success and happiness 

more than they did before. We have found in the study that the identified organization works with the traditional 

way of retaining. However, this work takes place at a group level and needs to be more individually adapted 

when it comes to retain. 
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1. Inledning 
Då människors syn på arbete kommit att förändras i takt med ”det nya arbetet” så har det kommit att 

bli en mer utmanande process för organisationer att på den traditionella aspekten Behålla personal. 

Därav syftar denna studie till att förklara i vilken utsträckning en organisation behöver förhålla sig till 

den traditionella aspekten Behålla, utifrån ett arbetsgivarperspektiv i en kontext av “det nya arbetet”. 

 

1.1 ”Det nya arbetet” och människans påverkan 
Människan har historiskt sett alltid behövt arbeta för att överleva. Samtidigt har människans inställning 

till arbete förändrats genom åren som har gjort att arbetet kommit att ta nya former (Strandberg, 2018). 

Scherrer (2018) förklarar att begreppet ”new work” eller ”det nya arbetet” beskriver det nya sättet att 

arbeta på i en global och digital värld. ”Det nya arbetet” är en symbol för en strukturell förändring inom 

arbetsvärlden. Scherrer (2018) förklarar vidare att “det nya arbetet” baseras på filosofen Frithjof 

Bergmanns antagande om att det tidigare arbetssystemet är föråldrat och börjar komma till ett slut. 

Begreppet grundar sig också på Bergmanns syn på frihet, vilket han ser som en valmöjlighet för varje 

individ att kunna göra något som hon eller han verkligen vill och tror på. Därför har frihet kommit att 

bli ett nyckelord för “det nya arbetet” och syftar till att arbete ska vara något som varje individ ägnar sig 

åt, för att de innerst inne vill det och på ett mer självgående sätt. I sin helhet handlar “det nya arbetet” 

om att kraven förändras på organisationen och arbetsgivaren såväl som på arbetstagaren i samband med 

digitaliseringens framväxt (Scherrer, 2018). “Det nya arbetet” och dess krav anses kunna öppna upp för 

nya anställningsmöjligheter genom att organisationer i större utsträckning kan använda sig av 

digitaliseringen. Digitaliseringen kan minimera många av de tidigare rutinmässiga processerna i en 

organisation som då kan skapa mer utrymme för andra typer av uppgifter för arbetstagaren (Michigan 

Publishing, 1999). Scherrer (2018) förklarar att dessa processer främst berör administrativa uppgifter 

som med digitaliseringens framväxt tros kunna ersättas. Hon berättar även att organisationer kan behöva 

skapa ett arbete som ser till individen och dess kreativitet, tillåta flexibilitet och värna om 

kommunikation och samarbete för att kunna möjliggöra hela konceptet. Det gäller att organisationer kan 

upprätta ett nytt arbete som tillgodoser sina arbetstagares intressen och skapa utrymme för de många 

människornas vilja (Scherrer, 2018). Kununu Engage (2019), ett företag som erbjuder kunder en 

plattform där de kan undersöka sina arbetstagares arbetstillfredsställelse, förklarar att arbetsvärlden 

redan tagit ett kliv in i “det nya arbetet”, då organisationer lägger allt mer fokus på automatisering och 

digitalisering. Sympa (2019), ett annat företag som arbetar med HR-system, berättar samtidigt att 

människans uppfattning om arbete håller på att genomgå en förändring. 

 

Millenniegenerationen, människor födda mellan år 1980 och 1996, har växt upp under digitaliseringens 

framväxt. De utgör idag den största delen av världens arbetskraft och det blir därav i detta sammanhang 

relevant att lyfta deras syn och inställning till arbete. De är också av relevans då millenniegenerationen 

tycks vara en stor del av den utveckling som kommit att ta fart inom arbetsvärlden. Deras inställning 

verkar vara en början för kommande generationers inställning till arbete (Sympa, 2019).  

 

En generation är en grupp individer som går in i arbetslivet vid ungefär samma tid och ålder. De har 

upplevt samma historiska och sociala händelser inom samma tidsperiod. Därför är det viktigt att se till 

generationsskillnader, då de driver fram sociala förändringsprocesser (Kowske, Rasch & Wiley, 2010). 

Det har till stor del millenniegenerationen gjort i och med deras tekniska intresse och kunnighet. 

Millenniegenerationen är en generation som värdesätter andra aspekter av arbetslivet idag, jämförelsevis 

mot vad tidigare generationer gjort (Sympa, 2019).  Det har att göra med att generationer växt upp under 

olika förhållanden, vilket även har kommit att påverka deras förväntningar på arbete (Tholin, 2018). 

Millenniegenerationens inställning till arbete handlar om att de vill arbeta med  
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organisationer och inte för organisationer. Det innebär att de har en önskan om att arbeta i organisationer 

som matchar deras egna värderingar och som de själva upplever kan bidra till deras personliga 

utveckling (Holtschlag, Masuda, Reiche & Morales, 2020). Det finns dock forskning som pekar på att 

vikten av värderingar och utveckling är något som även tidigare generationer värdesätter högt (Kowske 

et al., 2010). Däremot har millenniegenerationen stora förväntningar på flexibilitet och att finna en 

balans mellan arbete och privatliv. Detta innebär att organisationer ställs inför ett högre socialt ansvar 

(Cattermole, 2019). Millenniegenerationen har dessutom ett behov av att känna sig behövd och 

bekräftad, samt att få komma med input och idéer i deras yrkesroll (Chopra & Bhilare, 2020). Thibault 

Landry, Schweyer och Whillans (2017) poängterar att millenniegenerationen också behöver känna att 

deras input och idéer gör skillnad för både organisationen, dess kunder och kollegor. Det handlar mycket 

om att de söker efter organisationer där de kan uppleva ett genuint samarbete mellan dem själva och 

organisationen (Chopra & Bhilare, 2020). På så vis tycks mycket av millenniegenerationens inställning 

och behov stämma bra överens med “det nya arbetet”. Detta eftersom den digitaliserade trenden som de 

skapat tycks fortsätta att accelerera nu när kommande generationer, som växer upp med snabb åtkomst 

till i stort sett allt, tar ett kliv in i arbetslivet. Därav blir det av intresse för organisationer att förhålla sig 

till millenniegenerationen och kommande generationer, då det är de som är framtidens arbetskraft 

(Sympa, 2019). 

 

1.2 Svårigheter för organisationer att Behålla personal 
“Det nya arbetet” och människans inställning till arbete tycks visa att det blivit vanligare att människor 

idag byter jobb allt oftare än vad som gjorts tidigare (Myrén, 2018). I en undersökning av Trygghetsrådet 

framkommer det att 1,8 miljoner svenskar överväger att byta jobb, vilket främst beror på att de vill 

utvecklas (Trygghetsrådet, 2016). Förr såg arbetsgivare negativt på arbetstagare som ofta bytte jobb. 

Arbetsgivarens uppfattning om arbetstagare som inte behöll sina jobb var att de inte hade förmågan till 

det, samt att de inte var lojala och samarbetsvilliga. Arbetstagare som valde att stanna kvar i en 

organisation under en längre tid värdesattes högre av sin arbetsgivare, eftersom de utbildats och fått 

betydelsefull kunskap genom åren (Myrén, 2018). Den tiden är nu förbi när millenniegenerationen som 

ständigt strävar efter utveckling i sitt arbete och karriär (Myrén, 2018) utgör den största delen av 

världens arbetskraft (Sympa, 2019). Fors-Andrée (2017), grundare och VD för GOMonday, Sveriges 

största leverantör av rådgivning för jobbliv, menar att människor har fått större behov av att uppleva nya 

saker och skapa sig nya perspektiv för att känna att de utvecklas. Det handlar också om att världen 

utvecklas och förändras allt snabbare på grund av digitaliseringens framväxt. Den kräver omställning 

och flexibilitet i organisationer. Det gör att det idag finns fler skäl att se mer positivt på arbetstagare, 

som stannar en kortare tid i organisationer, eftersom de tycks ge mer av sig själva än de som stannar 

längre (Myrén, 2018). Att arbetstagare byter jobb allt oftare är också positivt för samhällets utveckling, 

då det skapar värdefulla effekter i form av kunskapsspridning och konkurrenskraft (Leinar, 2016). Trots 

detta tycks många organisationer ha svårt för att se det positiva i att deras personalomsättning ökar och 

mycket resurser läggs på att Behålla arbetstagare (Fors-Andrée, 2017). Detta lyfter även Laddha, Singh, 

Gabbad och Gidwani (2012) som förklarar att många organisationer strävar efter att Behålla 

arbetstagare, även fast trenden visar att människor stannar allt kortare tid i organisationer. Vinieran 

(2015) förklarar att livslånga kontrakt mellan arbetsgivare och arbetstagare är förbi och att människor 

blir allt mer lojala mot sin egen framgång. Det handlar om att människan förändras och att deras behov 

växer sig större i en värld som utvecklas allt snabbare (Vinieran, 2015). Det tycks vara så att arbetstagare 

har fått behov av nya och större utmaningar, vilket i sin tur skapar svårigheter för organisationer att 

Behålla personal. Trots det så lägger organisationer stora kostnader på att Behålla arbetstagare genom 



 3 

att erbjuda utveckling och arbetstillfredsställelse, vilket i sin tur gör att organisationer möjligtvis 

hushåller felaktigt med sina resurser (Laddha et al., 2012). 

 

Det finns ett antal företag (Sympa, 2019; Kununu Engage; 2019; Tholin, 2018; Myrén, 2018; Fors-

Andrée, 2017) som delar samma syn och som tydligt pekar på att ovanstående är ett högaktuellt ämne, 

då många organisationer tycks ha svårigheter i att veta hur de ska förhålla sig till människans inställning 

till arbete. Det indikerar på ett praktiskt perspektiv på vad samhället säger om “det nya arbetet”. Att 

organisationer finner svårigheter i att veta hur de ska förhålla sig till människans inställning till arbete, 

handlar om organisationers förmåga att veta om de ska fortsätta att arbeta som de alltid gjort eller om 

de ska anpassa sig utefter de förändringar och påtryckningar som sker från den externa omgivningen 

(Rees & Smith, 2017). Att förhålla kan med andra ord förklaras hur exempelvis en organisation ska bete 

sig eller ställa sig i relation till något (synonymer, 2020), vilket i detta sammanhang handlar om hur en 

organisation ska förhålla sig till att Behålla personal.  

 

Den bakomliggande orsaken till att en organisation arbetar för att Behålla personal syftar till att knyta 

de värdefulla och nuvarande arbetstagarna till organisationen. Det handlar om att arbetstagare med 

visioner och kompetens bidrar med betydligt mer värde till en organisations framgång, än den 

medelmåtta arbetstagaren (Ulrich, 2007). För att vidare kunna analysera hur en organisation tänker kring 

att Behålla personal, är det lämpligt att se till den traditionella medarbetarelivscykeln, vilken är 

personalarbetets kretslopp. Denna aspekten består av fyra olika aspekter; attrahera, utveckla, Behålla 

och avveckla. Den handlar om alla de processer som syftar till att hjälpa en organisation, att på bästa 

möjliga sätt hantera sin främsta resurs människan. Medarbetarelivscykeln börjar med att organisationen 

har förmågan till att attrahera potentiell personal, som sedan är önskvärd att rekrytera. Därefter påbörjas 

ett kontinuerligt arbete för att Behålla, utveckla och ta hand om arbetstagaren. Viktigt är också att en 

organisation är medveten om att felrekrytering kan ske. Detta kan innebära att en organisation kan 

komma behöva omplacera eller avsluta en anställning. Ibland kan även en organisation ställas inför 

nedskärningar på grund av större organisationsbeslut, som gör att personal kan komma att behöva 

avvecklas (Ulfsdotter Eriksson, 2013). I sin helhet är det detta som medarbetarelivscykeln handlar om. 

I denna studie kommer enbart fokus läggas på aspekten Behålla, som syftar till att vägleda en 

organisation i hur den ska ta hand om sin personal (Ulfsdotter Eriksson, 2013). Anledningen till 

inriktningen grundar sig i att det kommit att bli en mer utmanande process för organisationer att Behålla 

personal i samband med “det nya arbetet”, trots att de tycks arbeta utefter aspekten Behålla. 

 

1.3 Den traditionella aspekten Behålla, utmanas av ”det nya arbetet”  
Som nämnts ovan har “det nya arbetet” kommit att förändra strukturen av arbetsmarknaden som i stor 

omfattning, bygger på digitaliseringens framväxt. Det har lett till att nya krav ställts på organisationer 

och arbetsgivare, likväl som på arbetstagare. Trots att “det nya arbetet” kommit att bli ett uttryck för det 

arbete som är under framväxt, är mycket fortfarande oupptäckt, när det kommer till vad framtiden har 

att vänta sig. Det som människan vet idag, i och med digitaliseringen, är att utveckling och förändring 

aldrig tidigare gått så fort som nu. Det har påverkat organisationer till att bli mer omställningsbara än 

någonsin tidigare. Utvecklingen tycks även utifrån ett arbetstagarperspektiv ha lett till att människor fått 

en ny inställning till arbete. För organisationer innefattar det utmaningar i större utsträckning, för att 

kunna tillgodose arbetstagares personliga behov. Sammantaget tycks det ha lett till att människor allt 

oftare byter jobb. Därav har det ur ett arbetsgivarperspektiv blivit svårare att Behålla personal. 

Möjligtvis kan det vara så att “det nya arbetet” kommit att utveckla nya behov hos arbetstagare.  Det 

gör att organisationer kan behöva tänka i nya banor, när det kommer till att Behålla personal. ”Det nya 

arbetet” kan innebära att organisationer, ur ett företagsekonomiskt, såväl som ur ett HR-perspektiv, kan 
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behöva tänka annorlunda när det kommer till aspekten Behålla, ur den traditionella 

medarbetarelivscykeln. Det handlar om att organisationer måste hushålla rätt med sina resurser och inte 

se den ökade personalomsättningen som något negativt. Viktigt är dock att se varje organisation som 

unik. En hög personalomsättning kan möjligtvis ses som positiv när det kommer till vissa tjänster, medan 

det för andra tjänster kan få konsekvenser. 

 

När det kommer till tidigare forskning om medarbetarelivscykeln och aspekten Behålla, så förutsätter 

forskning att en organisation ska arbeta för att Behålla personal. Ett kunskapsgap har identifierats, då 

forskning utesluter kunskap om att en organisation kan behöva tänka annorlunda när det kommer till att 

Behålla personal i samband med “det nya arbetet”. Därav är det av intresse i denna studie att studera 

nedanstående syfte. 

 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att förklara i vilken utsträckning en organisation behöver förhålla sig till den 

traditionella aspekten Behålla, utifrån ett arbetsgivarperspektiv i en kontext av “det nya arbetet”. 

 

1.5 Speciella begränsningar på grund av Covid-19 
Denna forskning har genomförts under våren 2020 när världen drabbades av den så-kallade Covid-19 

krisen. Covid-19 är ett virus som ledde till att det globala samhället pausade. Rekommendationer från 

WHO (World Health Organisation) och olika myndigheter i Sverige, uppmanade till att hålla ett socialt 

avstånd och att undvika träffa andra människor i större grupper. Det ledde till att distansarbete 

rekommenderades för många anställda, samt att ett antal organisationer stängde dörrarna till externa 

partners. I sin helhet kom Covid-19 och dess påverkan att leda till en oro hos många människor i Sverige 

såväl som runt om i världen. 

 

Covid-19 kontexten kan ha påverkat denna studie på ett indirekt sätt, vilket i dagsläget är svårt att kunna 

utvärdera, såväl som att kunna diskutera de indirekta konsekvenserna. Däremot har Covid-19 kontexten 

direkt påverkat denna studie genom att vissa tillfrågade personer i den utvalda organisationen varit 

tvungna till att tacka nej till medverkan. Deras anledning byggde på tidsbrist, då Covid-19 orsakat ett 

merarbete för dennes position. Covid-19 kontexten har även påverkat studien genom att vi behövt vara 

flexibla, då intervjutillfällen har kommit att ändrats ett flertal gånger. Detta bidrog till en förskjutning i 

studiens tidsplan. De intervjuerna som var planerade att genomföras i den utvalda organisationen kom 

istället att ske digitalt. 
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2. Metodologi och forskningsplan 
Utifrån problemformulering och studiens syfte ska metodologin redovisas angående de 

tillvägagångssätt som valts, för att på bästa möjliga sätt besvara studiens syfte. Nedan presenteras det 

att studien kommer utgå utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt, samt använda sig av en deduktiv 

ansats. Detta medför att studien kommer utgå ifrån tidigare teorier. Studien kommer även att använda 

sig av en kvalitativ forskningsmetod för insamling av data och vara utformad efter en fallstudie. 

 

2.1 Hermeneutiskt förhållningssätt 
Ett vetenskapligt förhållningssätt som strävar efter att skapa förståelse för mänskliga beteenden, är i 

detta fall aktuellt, då studiens valda syfte avser att förklara i vilken utsträckning en organisation behöver 

förhålla sig till den traditionella aspekten Behålla, utifrån ett arbetsgivarperspektiv i en kontext av “det 

nya arbetet”. Därför är ett hermeneutiskt förhållningssätt att föredra i denna studie, vilket betyder att 

insamlad teori och data tolkas utifrån ett verkligt sammanhang (Bryman & Bell, 2017). Ett 

hermeneutiskt förhållningssätt hjälper också till att förstå människors beteende i olika situationer, vilket 

kan vara till hjälp för denna studie (Blomkvist, 2018). På så vis kommer denna studie att lägga sitt fokus 

på att tolka och förstå sig på olika perspektiv kring aspekten Behålla, utifrån en arbetsgivares synvinkel. 

Därav kommer en förståelse inom aspekten Behålla lättare att skapas (Bryman & Bell, 2017). Det är 

dock viktigt att vi är medvetna om att detta tolkande förhållningssätt gentemot den insamlade data, 

innebär att studiens slutsatser inte går att generalisera (Bryman & Bell, 2017). På så vis kommer vi under 

arbetets gång vara noggranna och tydliga i hur vi har uppfattat insamlad data. Det är också av vikt att 

känna till att detta förhållningssätt kan innebära att forskarnas egna värderingar och intressen kan 

komma att ha en påverkan. Detta när det kommer till att tolka och analysera den data som samlats in 

(Jacobsen, 2002). 

 

Sammanfattningsvis kommer denna studie att anta ett hermeneutiskt förhållningssätt, vilken kommer 

att hjälpa oss att tolka hur arbetsgivare från en organisation ser på att Behålla sin personal. 

 

2.2 Studiens forskningsplan 
Studien utgår från en tidigare teori om aspekten Behålla och har på så vis antagit en deduktiv ansats. 

Den har också antagit en kvalitativ forskningsmetod när det kommer till insamling av data, vilket sker 

genom en fallstudie. Nedan presenteras studiens roll av teori, typ av forskning och val av 

forskningsdesign mer specifikt. 

 

2.2.1 Deduktiv ansats 
 

I och med att denna studie bygger på den tidigare aspekten Behålla, så har denna studie antagit en 

deduktiv ansats. Det innebär enligt Bryman (2016) att studiens teori kommer först och styr 

datainsamlingsprocesserna i arbetet. Tidigare forskning om den traditionella aspekten Behålla, kommer 

i denna studie att studeras i vilken utsträckning en organisation behöver förhålla sig till den traditionella 

aspekten Behålla i en kontext av “det nya arbetet”. Den traditionella aspekten Behålla har kommit att 

väljas som teoretisk referensram, då den beskriver hur en organisation kan arbeta för att Behålla sin 

personal. Vi har i denna studie valt att använda oss av en deduktiv ansats, för att skapa en teoretisk 

förståelse inom aspekten Behålla. Detta för att i efterhand kunna samla in relevant data för studiens 

syfte. 

 

När det kommer till tidigare och befintlig forskning är det enligt Bryman (2016) viktigt att som forskare 

skapa en bekantskap med ovanstående. Detta för att vi ska kunna avgöra huruvida teorin är användbar 
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eller begränsad, gällande denna studie. Då studiens syfte är att se till vilken utsträckning en organisation 

behöver förhålla sig, innebär det att vi inte ska testa aspekten Behålla. Det innebär att vi inte har en 100 

procentigt deduktiv ansats, vilken kan styrkas då studien inte kommer att innefattas av någon hypotes. 

Däremot anser vi att vårt val av en deduktiv ansats går väl i hand med studiens hermeneutiska 

förhållningssätt, då vi genom ett tolkande perspektiv kan se till vilken utsträckning den utvalda 

organisationen behöver förhålla sig till studiens teori. 

 

2.2.2 Kvalitativ forskningsmetod 
 

För att svara på studiens syfte måste det fastställas vilken typ av forskningsmetod som är mest 

användbar. Då studien handlar om att det kommit att bli en mer utmanande process för organisationer 

att Behålla sin personal, är studiens karaktär av en social företeelse. Därav anses en kvalitativ 

forskningsmetod vara mest passande, eftersom en kvalitativ forskning lägger vikt vid ord och inte 

kvantifiering vid insamling och analys av data. En kvalitativ metod söker också en djupare förståelse 

för studiens undersökning, än enbart fakta och siffror (Bryman & Bell, 2017). I denna studie kommer 

en djupare förståelse att nås ur ett arbetsgivarperspektiv, för att kunna förklara i vilken utsträckning en 

organisation behöver förhålla sig till den traditionella aspekten Behålla. Det innebär att människans ord 

och verklighetsuppfattning kommer att vara i centrum. Det stämmer väl överens med en kvalitativ 

forskningsmetod. I och med att en kvalitativ forskningsmetod syftar till en djupare förståelse går det 

även väl i hand med vårt hermeneutiska förhållningssätt, vilket innebär att tolka och försöka förstå 

insamlade data utifrån olika perspektiv. 

 

Sammanfattningsvis kommer studien att ha en kvalitativ forskningsmetod, när det kommer till insamling 

av såväl analys som av data. En forskningsmetod som dessutom, enligt Bryman och Bell (2017), 

samarbetar bra med ett hermeneutiskt förhållningssätt. 

 

2.2.3 Fallstudie 
 

Denna studie har kommit att genomföras med hjälp utav en identifierad organisation, där insamlade data 

har införskaffats utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Vi har genomfört en fallstudie i den utvalda 

organisationen och fokuserat på fallet utifrån ett mikroperspektiv. Enligt Bryman och Bell (2017) bidrar 

användningen av fallstudier till strategier, som ger mer djupgående kunskaper inom studiens område, 

Behålla. På så vis ska detta hjälpa oss att samla in en mer djupgående data från den utvalda 

organisationen, för att kunna besvara studiens syfte. 

  

Vi anser att en fallstudie är lämplig i detta fall, då studien syftar till att studera ett arbetsgivarperspektiv 

från det verkliga livet. Där respondenterna uttrycker sina erfarenheter och åsikter om aspekten Behålla, 

vilket också kan kopplas till vårt tidigare nämnda hermeneutiska förhållningssätt. Vårt förhållningssätt 

möjliggör att vi kan tolka den data vi samlat in via de olika respondenternas perspektiv. Med hjälp av 

den valda hermeneutiken, som ett vetenskapligt förhållningssätt, i kombination med valet av en 

fallstudie som forskningsdesign. Detta möjliggör för oss att skapa förståelse för respondenternas 

verklighetsperspektiv inom aspekten Behålla. 

  

Den utvalda organisationen, som vi haft möjligheten att samarbeta med, kommer genom arbetet att 

benämnas som Organisationen. Organisationen är en stor global organisation, vilken en av oss forskare 

har en personlig relation till. På så vis fanns det kännedom om att Organisationen har utmaningar i att 

Behålla sin personal. Vi fick även möjligheten att ta del av Organisationens dokument på dess 

personalomsättning, inom respektive funktioner från år 2016 fram till 2019. Det var på så vis vi kom att 

intressera oss av tre funktioner. Dels på grund av att två av funktionerna hade en markant högre 
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personalomsättning, jämförelsevis med den tredje. Genom att vi har fått ta del av Organisationens 

personalomsättning inom de tre funktionerna, kan vi tillsammans med de svar vi fått in av 

respondenterna tolka och se samband med varför personalomsättningen är högre eller mindre inom vissa 

funktioner. Vi kan också med hjälp av dokumentet och dess siffror på personalomsättningen styrka vårt 

sätt att tolka och se med olika perspektiv på det material som vi samlat in via de semistrukturerade 

intervjuerna. På så vis hoppas vi kunna besvara studiens syfte, vilken är i vilken utsträckning en 

organisation behöver förhålla sig till den traditionella aspekten Behålla, utifrån ett arbetsgivarperspektiv 

i en kontext av “det nya arbetet”.  

 

I nedanstående figur (figur 1) visas överst Organisationens totala personalomsättning (orangemarkerat), 

därefter de tre funktionernas personalomsättning (gulmarkerat) som benämns på följande vis. Funktion 

1 som F1, Funktion 2 som F2 och slutligen Funktion 3 som F3. Sedan redovisas de olika 

kontraktsmåttens; 8 - 20 timmars, 20 - 30 timmars, samt 30 - heltid, personalomsättning (grönmarkerat) 

under en fyra års period från år 2016 fram till 2019. 

 

 
 

Figur 1 - En tabell som visar på Organisationens totala personalomsättning, de tre funktionernas 
personalomsättning samt de olika kontraktsmåttens personalomsättning under en fyra års period 

(Jonsson & Moore, 2020). 
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2.2.4 Övergripande syn på forskningsplan 
 

I sin helhet har studien antagit ett hermeneutiskt förhållningssätt, en deduktiv ansats och en kvalitativ 

forskningsmetod, som slutligen ska genomföras som en fallstudie. Vårt tolkande synsätt bidrar till att vi 

med olika perspektiv kan se på den kvalitativa insamlade data från den utvalda organisationen, kopplat 

till studiens teoretiska referensram. Ett hermeneutiskt förhållningssätt blev naturligt i och med studiens 

kunskapsgap som handlar om att organisationer har fått det allt svårare att Behålla sin personal, vilken 

bygger på sociala händelser. I och med problematiken att organisationer har utmaningar i att Behålla 

personal var det lämpligt att anta en deduktiv ansats om aspekten Behålla, för att lägga grunden för 

studiens kvalitativa empiriinsamling, samt för att i sin tur kunna svara på studiens syfte. Den utvalda 

organisationen kom att identifieras genom att en av oss forskare personligen hade vetskap om att 

Organisationen påverkats av att människor byter jobb allt oftare, samt att detta lett till svårigheter för 

Organisationen att Behålla sin personal. 

 

Eftersom studien har antagit ett hermeneutiskt förhållningssätt går det väl i hand med både den deduktiva 

ansatsen, samt den kvalitativa forskningsmetoden, då arbetsgivarens perspektiv på Organisationens 

arbetssätt att Behålla personal ska tolkas och analyseras. Avslutningsvis var det lämpligt att välja denna 

typ av forskningsplan för att vi skulle kunna förklara i vilken utsträckning en organisation behöver 

förhålla sig till den traditionella aspekten Behålla, i en kontext av “det nya arbetet”.  
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3. Teoretisk referensram 
Genom en skrivbordsundersökning har det visat sig att det kommit att bli en mer utmanande process för 

organisationer att Behålla personal ur den traditionella aspekten Behålla i samband med “det nya 

arbetet”. Därav har den traditionella aspekten Behålla valts som teoretisk referensram, vilken i studien 

kommer att undersökas huruvida i vilken utsträckning Organisationen behöver förhålla sig till 

ovanstående. På så vis kommer den traditionella aspekten Behålla, att förklaras mer djupgående i detta 

avsnitt. 

 

3.1 Övergripande om aspekten Behålla 
 

När en organisation rekryterat och anställt en arbetstagare träder aspekten Behålla in. Detta syftar till att 

vägleda en organisation i hur den ska ta hand om sin personal, för att få dem att vilja stanna inom 

organisationen (Ulfsdotter Eriksson, 2013). Ulfsdotter Eriksson (2013) erbjuder en övergripande ram 

för hur en organisation ska arbeta utefter aspekten Behålla. Denna ligger till grund för studiens teoretiska 

referensram. Det handlar bland annat om att förstå hur organisationsstruktur och organisationskultur 

påverkar arbetstagares handlingar, beteenden och känslor, såväl negativt som positivt i en organisation 

(Ulfsdotter Eriksson, 2013). 

     

Vien (2017) förklarar att Behålla personal handlar om att skapa en organisation som arbetstagare vill 

arbeta för och stanna kvar i. Samtidigt som det handlar om att balansera detta med att maximera 

produktiviteten i en organisation. Det är dock ofta de arbetstagare som en organisation vill Behålla, som 

söker sig vidare till andra arbetsplatser. Till skillnad från den äldre generationen visar det sig att det blir 

allt vanligare att den yngre generationen byter arbetsgivare och jobb allt oftare (Armstrong, 2010). 

Armstrong (2010) förklarar att det är vanligare att de arbetstagare med ett deltidskontrakt lämnar 

organisationen, än de arbetstagare som är heltidsanställda. Han nämner även att det har blivit allt svårare 

att skydda sina arbetstagare från andra rekryterare och attraktiva arbetsmöjligheter inom andra 

organisationer. Det kan påverka organisationers möjligheter att Behålla personal (Armstrong, 2010). Att 

lägga tid och resurser på att Behålla personal, kan komma att skapa stora utgifter för en organisation 

(Arms, 2010; Armstrong, 2010). Armstrong (2010) uppmanar dock organisationer och dess arbetsgivare 

att de borde lämna det gamla HR-tänket när det kommer till att Behålla personal, som omfattas av att 

minska den totala personalomsättningen. Han förklarar vidare att detta tänk kring att Behålla personal 

borde ersättas med ett nytt, som istället handlar om att kunna påverka vem som lämnar organisationen 

och när (Armstrong, 2010).  

 

Vidare skriver Arms (2010) att det finns särskilda faktorer inom aspekten Behålla, som en organisation 

kan arbeta med, för att få arbetstagare att vilja stanna inom organisationen. Han berättar att det handlar 

om att arbeta med utvecklingsmöjligheter och att visa uppskattning för det arbete organisationens 

arbetstagare bidrar med, samt att skapa meningsfullhet (Arms, 2010). Å andra sidan förklarar Armstrong 

(2010) att det finns gränser för vad en organisation kan göra, när det kommer till att Behålla personal. 

Som tidigare nämnts menar Armstrong (2010) på att en organisation och dess arbetsgivare måste skaffa 

sig en förståelse, för i vilken utsträckning det är av vikt att faktiskt Behålla personal. Han föreslår på så 

sätt att det är av värde att analysera en organisations personalomsättning för att komma underfund med 

åtgärder för att Behålla personal (Armstrong, 2010). Det finns vissa områden som kan påverka en 

organisation i att Behålla personal. Dessa är människan i organisationen, möjligheter till lärande och 

utveckling, samt prestationer och belöningar (Armstrong, 2010). 
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3.2 Tre områden inom den traditionella aspekten Behålla 
 

Ur den traditionella aspekten Behålla har tre centrala områden identifierats, vilka är människan i 

organisationen, lärande och utveckling samt prestationer och belöningar (Ulfsdotter Eriksson, 2013). I 

nedanstående stycken presenteras de centrala områdena mer specifikt. 

 

3.2.1 Människan i organisationen 
 

Det första centrala området i aspekten Behålla, människan i organisationen, ramar in tre olika ämnen, 

sociologi, socialpsykologi och psykologi, vilka en organisation måste behärska. Tillsammans reflekterar 

de alla beteenden och handlingar inom en organisation, vilka påverkas av organisationens struktur, 

grupper och individer. Det är som först när en organisation förstår sig på samspelet mellan dessa ämnen, 

som en organisation på ett bra sätt kan arbeta med människan i organisationen. I sin helhet syftar 

människan i organisationen, till att skapa en god arbetsplats som bygger på en medvetenhet om 

människans beteende, engagemang och motivation, välbefinnande och hälsa, samt lojalitet och 

pålitlighet (Ulfsdotter Eriksson, 2013). 

 

Beteende 

För att se till människor i organisationen och för att Behålla dem, är det ur ett arbetsgivarperspektiv av 

lämplighet att se till arbetstagaren (Ajala, 2013; Rama Devi 2009). Armstrong (2010) förklarar att 

organisationer är komplexa system, som har en struktur av både formella och informella uppsättningar 

och som påverkas av sin omgivning. På så vis menar han att det är av stor betydelse att chefer har en 

förståelse för de beteenden i organisationen de arbetar i, och som sker på individ-, såväl som på 

gruppnivå. Han menar på att chefer måste kunna se vilken riktning de tar och ha kontroll över dem, för 

att i sin tur kunna agera på såväl positiva som negativa beteenden i organisationen. Därför är det som 

chef viktigt att ha kunskap i vilka faktorer som påverkar människan i organisationen, för att veta hur 

man som chef hanterar människan på ett effektivt sätt. Vidare poängterar Armstrong (2010) att 

människors beteenden ter sig olika, vilket beror på individuella skillnader, samt dess personligheter och 

bakgrunder. Han skriver att det finns vissa förutsättningar för att skapa positiva beteenden hos 

arbetstagare. Vidare menar han att positiva beteenden uppstår när arbetstagare är engagerade och 

motiverade i att utföra sitt arbete och på så vis känner arbetstillfredsställelse.  Detta kan förstärkas genom 

HR-policys, som verkar för att uppmuntra värdefulla beteenden och möjligheter till att kunna påverka 

på sin arbetsplats. I en organisation kan också negativa beteenden förekomma. Detta kan bero på att en 

arbetstagare inte har ett genuint intresse för sitt arbete, klagar på sina arbetsuppgifter och 

arbetsförhållanden eller som inte vill göra det lilla extra på grund av att det inte står i dess 

arbetsbeskrivning. Ett negativt beteende kan överses i en viss mängd, så länge det inte kommer att 

påverka arbetsplatsen eller kollegor i för stor utsträckning. Om detta sker måste ett agerande göras mot 

det oönskade beteendet eller handlingen (Armstrong, 2010).    

 

Engagemang och motivation 

Armstrong (2010) skriver att begreppet medarbetarengagemang har kommit att bli ett samlingsbegrepp 

för jobbtillfredställelse, motivation och åtagande. Han förklarar att begreppet representerar de 

arbetstagare som är positivt inställda gentemot sitt arbete och att de presterar bättre, samt pratar gott om 

sin arbetsplats inför andra. Arbetstagares engagemang är viktigt i den mening att det visar på goda 

beteenden och handlingar, i form av ansträngning, initiativtagande och en vilja till att utvecklas. 

Dessutom är engagerade arbetstagare med hela 87 procent mindre villiga till att vilja lämna den 

organisation som de känner engagemang för (Armstrong, 2010). Rees och Smith (2017) skriver att det 

också är nödvändigt att organisationer engagerar sina arbetstagare, för att skapa en organisationskultur 

som består av engagerade arbetstagare. Rama Devi (2009) skriver också att arbetsgivare behöver 
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engagera sina arbetstagare i arbetet, för att få dem att stanna kvar i verksamheten. Han påstår att 

arbetstagare som är engagerade i sitt arbete och som känner att de kan bidra till organisationen, ofta 

väljer att stanna längre. 

 

Armstrong (2010) skriver att motivation är personligt hos individer och det som driver arbetstagarens 

engagemang i en organisation. Att vara motiverad är en anledning till att göra något och kan på vara ett 

sätt för organisationer att styra sina arbetstagare mot ett visst beteende eller handling (Armstrong, 2010). 

Ur ett arbetstagarperspektiv handlar det om att bli utmanad i sina arbetsuppgifter, för att fortsätta att 

utvecklas. Detta samtidigt som det ur ett arbetsgivarperspektiv handlar om att se till varje arbetstagares 

styrkor och ta vara på dem (Parrish, 2006). Urosevic och Milijic (2012) poängterar att arbetstagare 

motiveras på olika sätt, vilket innebär att det som motiverar en arbetstagare kanske inte motiverar en 

annan. För att förbättra motivationen hos arbetstagare måste organisationer se till dess förmågor och 

svagheter, definiera tydliga mål, samt ge och ta hjälp av varandra (Urosevic & Milijic, 2012). Armstrong 

(2010) berättar att det finns två typer av motivation; yttre och inre, som uppstår av olika anledningar. 

Yttre motivation uppstår när en arbetstagare upplever att något görs för denne, genom exempelvis 

belöning i form av olika incitament, medan inre motivation uppstår inom arbetstagaren själv på grund 

av själva arbetet (Armstrong, 2010). I studien av Damij, Levnajić, Skrt och Suklan (2015) framkommer 

det att det finns två faktorer som motiverar arbetstagare mer, vilka är goda arbetsrelationer, samt 

bekräftelse för sitt arbete från kollegor såväl som från arbetsgivare, medan förmåner och löner är det 

som motiverar arbetstagare minst. 

 

Välbefinnande och hälsa 

Armstrong (2010) berättar att arbetstagares välbefinnande och hälsa beror på hur god arbetsmiljön är i 

en organisation såväl fysiskt som psykiskt. Det handlar om att organisationer har ett socialt ansvar för 

att ta hand om sin personal, genom att behandla människan i organisationen rätt. Det betyder att 

människan i organisationen ska respekteras som den individ hon eller han är, uppmärksammas för dess 

behov och belönas för sina prestationer, samt att organisationen ska hjälpa dem att utvecklas och att se 

dem som människor. En organisation som lyckas med att uppehålla välbefinnande och hälsa hos sina 

arbetstagare leder också till ett bättre engagemang i organisationen, samt en arbetsplats som de anställda 

pratar gott om (Armstrong, 2010). Ajala (2013) berättar i sin tur att en organisation som ser till 

arbetstagares personliga behov, bedöms kunna ge en mer ömsesidig samverkan mellan arbetsgivare och 

arbetstagare. Hon menar på att i desto större utsträckning arbetstagare kan utforma sitt eget arbete för 

att uppnå organisationens mål, kommer det leda till ökad arbetstillfredsställelse hos de anställda. Mycket 

tycks handla om att organisationer ska kunna erbjuda en arbetsplats som ger möjlighet för arbetstagare 

att känna meningsfullhet, självständighet och att få utöva ett arbete som arbetstagaren själv känner att 

hon eller han är talangfull i och kan känna sig stolt över (Ajala, 2013). Det visar sig ha en positiv effekt 

på arbetstagarens beteende och engagemang i organisationen, som då kan minimera risken för 

uppsägningar (Battistelli, Galletta, Portoghese & Vandenberghe, 2013).  

 

Armstrong (2010) skriver att det finns två element; work-life balance och stress. Dessa är viktiga ur ett 

arbetsgivarperspektiv att vara uppmärksam på, när det kommer till arbetstagares välbefinnande och 

hälsa. Work-life balance syftar på att det ska vara en balans mellan arbete och privatliv, vilket en 

organisation kan hjälpa till att skapa för sina arbetstagare. Det är såväl fysiska som psykologiska faktorer 

som spelar in och som påverkas av hur arbetstagaren har det både på jobbet och privat (Ajala, 2013). 

När det kommer till stress poängterar Armstrong (2010) att det finns fyra anledningar till varför det är 

viktigt att en organisation minimerar stressade arbetstagare. Utöver det sociala ansvaret bygger det på 

att extrem stress kan leda till sjukdom och att arbetstagare inte har förmågan att utföra sina 

arbetsuppgifter, vilket i sin tur påverkar effektiviteten i organisationen och dess prestation. 
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Avslutningsvis ska även en organisation kunna upprätthålla en säker arbetsplats för sina anställda, som 

innebär att en organisation behöver upprätta policys och riktlinjer som ska följas i det dagliga arbetet 

(Armstrong, 2010). 

 

Lojalitet och pålitlighet 

Phipps (2004) skriver att lojalitet är något som endast kan uppstå då arbetstagare upplever respekt och 

värdighet i en organisation. Rice, Knox, Rice, Martin, Fieger och Fitzgerald (2017) berättar att 

arbetstagare som har låg lojalitet gentemot sin organisation, tenderar att söka sig vidare till andra tjänster 

utanför organisationen. Vinieran (2015) skriver också att organisationer försöker få sina arbetstagare att 

stanna i organisationen, genom att erbjuda olika förmåner, utbildning och en bra lön. Hon skriver vidare 

att organisationers olika försök, bygger på en tro om att lojala arbetstagare bidrar till en mer produktiv 

organisation (Vineran, 2015). 

 

Sammanfattningsvis handlar människan i organisationen om att förstå sig på hur arbetstagarens 

beteende, engagemang och motivation, välbefinnande och hälsa, samt dess lojalitet och pålitlighet 

kan komma att påverka en organisation på olika sätt. Tillsammans arbetar de olika faktorerna 

och möjliggör huruvida en organisation förmår att Behålla sin personal. 

 

3.2.2 Lärande och utveckling 
 

Det andra centrala området i aspekten Behålla, lärande och utveckling, handlar om att en arbetstagares 

kompetenser och kunskaper ständigt behöver utvecklas. Enligt detta område anses dessutom en 

organisation som erbjuder personlig utveckling vara betydligt mer attraktiv att arbeta inom (Ulfsdotter 

Eriksson, 2013). Lärande-och utvecklingsmöjligheter har ett definitivt samband när det kommer till att 

Behålla personal. Viktiga faktorer som spelar in i sammanhanget är introduktion, arbetsgivarens 

skyldighet, utvecklings-och utbildningsmöjligheter, samt karriärmöjligheter. 

 

Lärande och utveckling innefattar processer som en organisation bidrar med, för att utveckla 

arbetstagares kunskaper och färdigheter (Armstrong, 2010; Fletcher, Alfes & Robinson, 2018). 

Armstrong (2010) förklarar att detta kan ske genom exempelvis vägledning, självstyrda 

inlärningsaktiviteter, utbildningsprogram eller coaching från chefer. Användandet av lärande och 

utveckling kan ses som en stor central strategi inom aspekten Behålla (Cole, 2015; Fletcher, Alfes & 

Robinson, 2018), vilken en organisation kan använda sig av för att även upprätthålla 

konkurrenskraftighet (Cole, 2015). Cole (2015) menar på att konkurrenskraftigheten ökar då en 

organisation lyckas utveckla och Behålla sin personal. Han påstår även att arbetsgivare som lägger fokus 

vid arbetstagares personliga egenskaper, kan bidra till en organisations framväxt (Cole, 2015).  

 

Introduktion 

Cole (2015) tydliggör dock att lärande-och utvecklingsmöjligheter är något som bör lyftas redan vid 

introduceringen av nyanställd personal. Därav är det utifrån ett arbetsgivarperspektiv viktigt att 

nyanställd personal introduceras och utbildas direkt vid sin anställning, för att de ska vilja stanna kvar i 

organisationen. På så sätt kan uppsägningar minimeras, vilket i sin tur innebär att höga och kostsamma 

personalomsättningar kan förhindras (Parrish, 2006). Detta markerar även Curtis och Wright (2001) som 

skriver att en arbetstagare som får ta del av ett genomtänkt introduktionsprogram där mentorskap och 

en framtida utbildningsplan läggs fram, tycks känna sig mer motiverad och engagerad till att vara kvar 

i en organisation. Rees och Smith (2017) nämner att ett introduktionsprogram oftast innefattar generella 

utbildningar som kan kompletteras med möten, både med kollegor och chefer. Fortsatt menar de att ett 

väl genomfört introduktionsprogram, kan hjälpa nyanställda arbetstagare att snabbare komma in i sitt 
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nya arbete, samt prestera bättre i ett tidigare skede (Rees & Smith, 2017). Ett introduktionsprogram ska 

finnas till för att ge den anställde arbetstagaren instruktioner och vägledning i de arbetsuppgifter som är 

planerade att utföras. Arbetsgivaren, eller den person som ansvarar över introduktionsutbildningen, bör 

vara insatt och försedd med de färdigheter som efterfrågas (Armstrong, 2010). 

 

Arbetsgivarens skyldighet 

På så sätt har arbetsgivaren en stor skyldighet när det kommer till att bidra med lärande-, och 

utvecklingsmöjligheter till sina arbetstagare. Det är av vikt för arbetsgivare att ge stöd till varje individ, 

samt säkerställa ett kontinuerligt lärande för personlig utveckling, för att kunna skapa ett mer effektivt 

arbete (Armstrong, 2010). Curtis och Wright (2001) berättar att arbetstagare som upplever att deras 

arbetsgivare inte fullföljer sina skyldigheter, när det kommer till att arbetstagare får ta del av lärande 

och utbildning, inte kommer känna skyldighet att stanna i organisationen. På så vis förklarar de att 

minskad nivå av utbildningsmöjligheter på arbetsplatsen kan bidra till en minskad lojalitet hos 

arbetstagare (Curtis & Wright, 2001). Armstrong (2010) berättar vidare att lärandet kan ses som en 

kontinuerlig process, som kan bidra till att arbetstagare utvecklar och skaffar sig nya kunskaper och 

förmågor, för att i framtiden kunna ta sig an mer ansvar. Han förklarar även att det ur ett 

arbetsgivarperspektiv är av vikt att förstå hur arbetstagare lär sig saker och ting, och att lärandet kan 

skiljas från individ till individ. När det sedan kommer till utveckling handlar det om att säkerställa att 

arbetstagares potential och förmågor utvecklas och växer. Utvecklingen innefattar en process som ska 

bidra till en ökad förståelse och förmåga, som i sin tur kan leda till högre kompetensnivåer (Armstrong, 

2010).  

 

Utbildning-, utveckling-och karriärmöjligheter 

Ulrich (2007) förklarar att utveckling är något som genom utbildning frigör talang i en organisation. De 

berättar vidare att utbildning kan ske på olika sätt och understryker att arbetstagare kan utvecklas genom 

att ta sig an nya utmaningar och arbetsuppgifter. När det kommer till just utbildningsmöjligheter i en 

organisation, är det av vikt för arbetsgivare att fundera över vilka som ska delta, vad utbildningen ska 

omfatta, hur utbildningen ska genomföras, samt hur denna utbildning kommer att påverka de 

arbetstagare som deltar (Ulrich, 2007).  Fletcher et al. (2018) påstår att organisationer som använder sig 

av detta kan stärka sina sociala relationer mellan arbetsgivare och arbetstagare, vilket kan leda till att 

fler arbetstagare väljer att stanna. Cole (2015) menar också på att lärande och utveckling på individnivå 

är ett brett område, som organisationer bör fokusera på om de vill Behålla personal. Det handlar bland 

annat om att redan befintliga arbetstagare också ska få möjlighet till att utveckla och förbättra sina 

kunskaper och kompetenser, för att de i sin tur ska känna att de kan nyttja sina förmågor på bästa möjliga 

sätt, samt ta del av en större variation av arbetsuppgifter (Curtis & Wright, 2001). Cole (2015) berättar 

att en organisation som månar om sina arbetstagares utvecklingsmöjligheter och som möjliggör dem, 

har en större förmåga att Behålla sina arbetstagare. På så vis måste en organisation, för att kunna erbjuda 

ett utvecklande arbete till sina arbetstagare, delegera arbetsuppgifter som är av betydelsefullhet, samt 

som är av karaktären utmanande, ansvarstagande och varierande (Cole, 2015). 

 

Cole (2015) förklarar vidare att det är av mindre intresse för arbetstagare att byta jobb om de får chans 

att utveckla sina kunskaper och växa inom en organisation. Genom att lägga fokus på lärande och 

utveckling förbättras arbetstagares personliga styrkor, vilket i sin tur kan hjälpa att skapa nya möjligheter 

för både arbetstagaren och organisationen (Cole, 2015). Lärande och utveckling kan även bidra till 

arbetstagares möjligheter för karriärtillväxt (Coetzee & Stoltz, 2015), vilket i sin tur visar sig kan vara 

en avgörande faktor för om en arbetstagare väljer att stanna i en organisation eller inte (Cole, 2015). 

Armstrong (2010) förklarar att lärande-och utvecklingsprogram ger arbetstagare uppmuntran och 

möjlighet till att växa i sina roller. Han fortsätter berätta att då arbetstagare får chansen till att utveckla 
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sina kunskaper och förmågor kommer de i sin tur att nyttja sina personliga talanger på ett bättre sätt, 

vilket kan bidra till ytterligare karriärmöjligheter. För att arbetstagare ska få chans till olika 

karriärutvecklingsmöjligheter, är det av vikt att arbetstagare uppmuntras samt ges stöd och vägledning 

av sina arbetsgivare. Detta behövs för att arbetstagarna ska kunna uppfylla sina potentialer, som i sin tur 

kan leda till framgångsrika karriärer inom en organisation. Om arbetstagaren eftersträvar en 

framgångsrik karriär inom sin nuvarande organisation, är det av stor vikt att dennes ambition och 

talanger ligger i linje med organisationens. Han förklarar också att det ur ett arbetsgivarperspektiv är av 

betydelse att förstå att karriärutveckling, kan vara en betydande faktor för om arbetstagare väljer att 

stanna kvar i en organisation. Det handlar ur ett arbetsgivarperspektiv om att tillhandahålla olika typer 

av karriärutvecklingsmöjligheter för sina arbetstagare (Armstrong, 2010). 

 

En arbetsplats som innefattar lärande och utveckling tycks i sin helhet ha stor inverkan på en 

organisations förmåga att Behålla personal. Utifrån identifierad forskning inom lärande och 

utveckling är det tydligt att introduktion av nyanställda, arbetsgivarens skyldigheter och utbildning, 

utveckling-och karriärmöjligheter är viktiga faktorer som kan bidra till om arbetstagare stannar i 

en organisation. 

 

3.2.3 Prestationer och belöningar 
 

Det tredje centrala området i aspekten Behålla, prestationer och belöningar, bygger på resultat, 

utförande och uppträdande hos arbetstagaren. Det handlar om att via medarbetare-, och 

utvecklingssamtal sätta upp mål och därefter genomföra arbetet för att uppnå målen och sedan följa upp, 

samt utvärdera resultatet. På så vis kan en organisation arbeta med olika belöningssystem både yttre 

såväl som inre värden, vilka handlar om ekonomisk ersättning, givande arbete, feedback, bekräftelse 

och utvecklingsmöjligheter. En organisation som brister i medarbetare-och utvecklingssamtal, samt i 

relationerna mellan arbetsgivare och arbetstagare riskerar att förlora möjligheten till just prestation och 

belöningar. Detta eftersom arbetstagaren inte känner engagemang eller vilja att leverera (Ulfsdotter 

Eriksson, 2013). 

 

Medarbetare-och utvecklingssamtal 

Rees och Smith (2017) berättar att ett medarbetare-och utvecklingssamtal är uppdelat i fyra steg. Steg 

ett ska börja med ett möte mellan arbetstagaren och dennes närmaste chef, där en plan med mål ska 

sättas upp för arbetstagaren. Planen och målen ska innehålla arbetstagarens individuella mål, dennes 

kompetenser och beteende. Planen ska i sin helhet vara en personlig utvecklingsplan, vilken ska skapa 

grunden för en senare utvärdering av de mål och den utvecklingsplan som gjorts. Steg två syftar till att 

en utvärdering ska göras av de framsteg som arbetstagaren gjort, samt att chefen ska få möjligheten att 

ge feedback och att utrymme för eventuella justeringar av utvecklingsplanen ska finnas. Steg tre är den 

årliga bedömningen av arbetstagarens prestation, vilken oftast är lättare att mäta mot kvantitativa mått. 

Rees och Smith (2017) menar att det är lättare att mäta prestation i siffror än vad det är med kompetenser 

och beteende. Steg fyra och sista steget är det betyg som arbetstagaren får för sin prestation som är 

baserad på den utvecklingsplan som gjorts, vilken kan vara extra viktig om prestationen är kopplad till 

belöning (Rees & Smith, 2017). Ajala (2013) skriver också att medarbetare-och utvecklingssamtal är en 

möjlighet ur ett arbetsgivarperspektiv att kunna stötta sina arbetstagare. Ulrich (2007) lyfter även att 

återkoppling och feedback på arbetstagares insatser är avgörande för framgångsrika prestationer, vilket 

bara är positivt om det sker vardagligt och utanför det individuella medarbetare-och utvecklingssamtalet. 
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Ekonomiska, icke-ekonomiska och inre belöningar som incitament 

Armstrong (2010) skriver att belöningssystem i en organisation kan bidra till att attrahera framtida 

arbetstagare, samt till att Behålla och engagera sin befintliga personal. Vidare skriver han att det är ett 

sätt för organisationer att visa att de värdesätter sina arbetstagare, samt att det kan fungera som en 

bekräftelse på det som arbetstagaren bidrar med till organisationen. Han berättar också att belöning för 

prestation kan ske både på individ-, team-och organisationsnivå (Armstrong, 2010). Ulrich (2007) 

fortsätter på spåret att belöningar är ett sätt att Behålla arbetstagare på för deras prestationer. De lyfter 

att det finns tre olika sätt att arbeta med belöningar; ekonomiska incitament, icke-ekonomiska 

incitament, samt inre belöningar som incitament. 

 

Ulrich (2007) skriver att en organisation kan erbjuda och arbeta med ekonomiska incitament för att få 

arbetstagare att stanna, fastän det sällan är anledningen till att människor byter jobb. De menar på att 

ekonomiska incitament kan vara en bidragande faktor till att arbetstagare väljer att stanna kvar inom en 

organisation. Med ekonomiska incitament syftar Ulrich (2007) på att arbetstagare belönas för sin 

prestation i form av pengar. Ett annat sätt att få arbetstagare att stanna i en organisation, är att en 

organisation erbjuder andra icke-ekonomiska incitament, som handlar om att låta arbetstagare veta att 

de är värdefulla för organisationen. En organisation kan på så vis erbjuda förmåner till arbetstagare för 

att få dem att känna att de är uppskattade av sin arbetsgivare, vilket i sin tur kan leda till att arbetstagare 

vill göra ett ännu bättre jobb. Det kan också vara andra saker som att ge arbetstagare tjänstledighet, extra 

semester och utbildning eller att tillgodose den enskildes önskemål. De icke-ekonomiska incitamenten 

blir av värdighet när de inte kommer att bli en grundläggande rättighet, utan en förmån som en 

arbetstagare gör sig förtjänt av. Det tredje sättet Ulrich (2007) lyfter som kan få arbetstagare att stanna 

i en organisation, är genom att arbeta med inre belöningar. Dessa går ut på att arbetsgivare måste 

identifiera arbetstagare och låta dessa få ägna sin tid åt utmanande arbete med stort värde. De skriver att 

det är den största motivationen för att få arbetstagare till att vilja stanna i en organisation. Vidare skriver 

Armstrong (2010) att inre belöningar är de olika behoven arbetstagare har av bekräftelse, prestation, 

ansvar, påverkan och personlig utveckling. Han skriver också att det kan handla om att arbetstagare kan 

behöva få beröm eller uppmuntran, när arbetet kan kännas motigt eller när en arbetstagare gjort något 

bra. Cole (2015) poängterar hur viktigt det är att arbetstagare bekräftas för sina insatser och att de 

belönas för sina prestationer. Ajala (2013) skriver att belöningssystem i form av lön inte går att likställas 

med hur viktigt arbetstagare anser att det är med de icke-ekonomiska incitamenten och de inre 

belöningarna. Armstrong (2010) avslutar med att skriva att vissa människor alltid kommer att drivas av 

pengar och att en del människor förhoppningsvis kommer att göra det i vissa stunder. Däremot kan inte 

en organisation förlita sig enbart på ekonomiska incitament utan det måste kompletteras med icke-

ekonomiska incitament och inre belöningar, då de har en mer kraftfull inverkan på människan. 

 

Sammanfattningsvis skapar medarbetare-och utvecklingssamtal en grund för prestationer och 

belöningar, men något som tycks vara mer betydligt är att i det dagliga arbetet visa uppskattning 

och bekräftelse för det arbete som arbetstagare gör. Det framkommer även att människor drivs 

av olika belöningar, vilket innebär att det måste finnas en balansgång mellan de tre olika 

incitamenten ekonomiska, icke-ekonomiska och inre belöningar. 
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• Medarbetare-, och 
utvecklingssamtal

• Ekonomiska incitament

• Icke-ekonomiska incitament

• Inre belöningar som incitament

Behålla

3.3 Sammanfattning av den traditionella aspekten Behålla 
I nedanstående figur (figur 2) presenteras en sammanfattning i form av en modell som föreställer de tre 

centrala områdena, och dess underliggande faktorer, av den traditionella aspekten Behålla. Den visar 

på att människan i organisationen, lärande och utveckling, samt prestationer och belöningar 

tillsammans bidrar till att Behålla personal, vilket även det insamlade materialet bygger på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 2 - En modell som sammanfattar den traditionella aspekten Behålla (Jonsson & Moore, 2020). 
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4. Metod 
I denna del av studien presenteras studiens skrivbordsundersökning, som kom att identifiera studiens 

kunskapsgap. Här presenteras också litteraturundersökningen, som kom att bygga studiens teoretiska 

referensram, vilken är kopplad till studiens deduktiva ansats. Slutligen presenteras även studiens 

kvalitativa datainsamling; semistrukturerade intervjuer, samt studiens dataanalys, som kom att 

mellantranskriberas och tematiseras. 

 

4.1 Skrivbordsundersökning 
Studiens skrivbordsundersökning syftade till att finna ett ämnesområde som vi ansåg vara relevant och 

i tiden, samt inom området HR med en inriktning mot företagsekonomi. Därför började vi att googla på 

HR-trender, vilken gav träff på “det nya arbetet”. Vi fastnade för “det nya arbetet” då vi tyckte att det 

både var ett högaktuellt ämne och mycket intressant. En av oss kunde dessutom göra många egna 

kopplingar till ämnet utifrån egen erfarenhet från tidigare såväl som nuvarande arbetsplats, därtill efter 

många samtal med både kollegor och umgängeskrets. Hon hade på så vis en grund inom ämnet och 

kännedom om att Organisationen kommit att få det allt svårare att Behålla personal. Det ledde oss in på 

personalomsättning och vi började studera tidigare vetenskapliga artiklar, såväl som annat tillgängligt 

material via social media inom “det nya arbetet” och personalomsättning. Vi började studera vidare 

inom de identifierade ämnena, genom att använda oss av sökord som “det nya arbetet”, “new work”, 

turnover och retain. Förutom att sökningar gjordes via Google använde vi oss även av databasen Primo. 

Skrivbordsundersökningen resulterade i att vi kunde använda oss av sex vetenskapliga artiklar, två 

böcker och tio källor från internet. Det material som vi kom att kunna använda oss av genom 

djupdykningen som vi gjort via sökorden, resulterade i att kännedomen om att Organisationen fått det 

allt svårare att Behålla personal i takt med utvecklingen, kunde bekräftas och på så vis kunde ett 

kunskapsgap identifieras. Vi kunde på så vis genom vår skrivbordsundersökning komma fram till 

studiens syfte om, att förklara i vilken utsträckning en organisation behöver förhålla sig till den 

traditionella aspekten Behålla i en kontext av “det nya arbetet”. 

 

4.2 Litteraturundersökning 
Då studien har antagit en deduktiv ansats var det vid inledningen av studiens process av relevans att 

genomföra en litteraturundersökning, där vi letade upp väsentlig och existerande litteratur, för att kunna 

studera aspekten vidare. Studien grundar sig i aspekten Behålla, som infinner sig i 

medarbetarelivscykeln. Vi fördjupade vår kunskap inom aspekten Behålla, via vetenskapliga artiklar 

kombinerat med böcker inom HR-området, för att kunna påbörja den teoretiska referensramen. För att 

förklara aspekten Behålla utformade vi tre olika centrala områden, vilka vi kunde identifiera från boken 

skriven av Ulfsdotter Eriksson (2013). De tre centrala områdena var människan i organisationen, 

lärande och utveckling samt prestationer och belöningar. Dessa områden hjälpte oss att kategorisera 

upp den insamlade litteraturen i olika delar, där vi under processens gång fann ytterligare faktorer inom 

respektive område. Detta hjälpte oss att gå djupare inom de tre centrala områdena. Med hjälp av 

kategoriseringen av de tre olika områdena och dess underliggande faktorer, kunde vi söka fram väsentlig 

information. Primo var den databas som vi använde oss av under studiens process, där vi sökte efter 

relevant information genom sökord som kunde kopplas till aspekten Behålla. De sökord som användes 

i sökningarna var retain, retain workforce, learning and development, development, reward, appraisal, 

employee engagement, health and wellbeing och loyal employee. Genom att vi använde oss av dessa 

olika kombinationer resulterade det i en mängd träffar, varav vi valde att granska de som hade 

intresseväckande titlar som resulterade i att vi läste 28 vetenskapliga artiklar. Av dessa 28 vetenskapliga 

artiklar resulterade det i att vi använde oss av 15 vetenskapliga artiklar. Vi sållade bland dessa genom 
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att vi hade kritiska ögon när vi läste, samtidigt som vi sökte efter likheter i de vetenskapliga artiklarna 

för att finna trovärdighet inom studiens område. De vetenskapliga artiklarna bedömde vi som relevanta, 

då de låg väl i linje med aspekten Behålla och som med olika synvinklar behandlade aspekten. På så vis 

ansåg vi att vår teoretiska referensram kom att spegla en sann bild av aspekten Behålla. Vi valde också 

att styrka de vetenskapliga artiklarna med väl utvalda böcker, som vi fått rekommenderade, samt att de 

var forskningsbaserade och lämpade inom vårt ämne. En av böckerna som utgjort en grund av studiens 

teoretiska referensram, är skriven av Ulfsdotter Eriksson (2013). Boken valdes på grund av att vi från 

en tidigare kurs, Organisationen: en introduktion, fått en djup inblick i bokens olika teorier där 

medarbetarelivscykeln är central. När det kommer till de tre resterande böckerna som vi valt ut, beror 

även dessa på att dem använts under tidigare kurser inom HR-programmet. I sin helhet kom därav 

litteraturundersökningen att resultera i att vi kunde använda oss av 15 vetenskapliga artiklar och fyra 

böcker som vi omsorgsfullt valt ut. 

 

4.3 Datainsamling: semistrukturerade intervjuer 
För att samla in data till denna studie har semistrukturerade intervjuer använts som 

datainsamlingsmetod. Anledningen till att vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer 

berodde på att denna typ av intervju skulle hjälpa oss att ta del av respondenternas upplevelser och 

perspektiv, som de hade angående att Behålla personal inom Organisationen. Bryman och Bell (2017) 

förklarar att semistrukturerade intervjuer bidrar till att personen som blir intervjuad har större frihet att 

utforma sina svar på sitt eget individuella sätt. Detta är positivt för denna studie då den omfattas av att 

utforska arbetsgivarens verklighetsperspektiv som går hand i hand med vårt hermeneutiska 

förhållningssätt. På så sätt ansåg vi att semistrukturerade intervjuer var de bäst lämpade att använda sig 

av, för att få så relevanta svar som möjligt. Med hjälp av denna typ av intervju kunde vår kvalitativa 

forskning bidra till att skapa ett helhetsperspektiv på Organisationens sätt att arbeta med att Behålla 

personal, genom att respondenterna kunde bidra med deras egna upplevelser och uppfattningar om den 

rådande situationen. 

 

4.3.1 Urvalsprocess och bortfall av respondenter 
 

I denna studie var det av intresse att intervjua tio respondenter, varav dessa skulle anta ett 

arbetsgivarperspektiv. Studien utfördes genom ett samarbete med en identifierad organisation, därav 

blev ett målstyrt urval naturligt för denna studie. Studiens urval av respondenter valdes ut utefter 

kriterier i enlighet med Bryman och Bell (2017) som möjliggjorde att vi kunde besvara studiens syfte. 

Den identifierade organisationen är som tidigare nämnts uppdelad i olika funktioner, varav vi valde ut 

tre som var av större intresse för studiens syfte. Det medförde att det blev relevant för oss att samla in 

data från olika arbetsgivarperspektiv inom de tre funktionerna. Detta för att få fram hur de olika 

funktionerna arbetar för att Behålla personal och hur arbetet skiljer sig mellan respektive funktioner, då 

vi hade tidigare kännedom om funktionernas personalomsättning. Utöver det ville vi också få en 

övergripande bild av hela Organisationen och på så vis valde vi att även vända oss till de personer med 

en övergripande syn på Organisationen.  

 

Då en av oss forskare har en personlig relation till Organisationen kunde vi på ett enkelt sätt ta kontakt 

med relevanta personer från de tre olika funktionerna, samt de personer med en övergripande syn på 

Organisationen. På grund av den personliga relationen till Organisationen hade vi lättillgänglig åtkomst 

till kontaktuppgifter, för de personer som vi ansåg var relevanta kandidater för studien. Därför 

kontaktade vi 13 personer, vilka alla hade olika arbetsgivarperspektiv utifrån någon av de tre 

funktionerna eller den övergripande synen på Organisationen. Vi frågade om intresse fanns för att 

medverka i studien. Av 13 personer så hade vi ett bortfall på sju personer varav fyra av dessa inte svarade 
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på förfrågan om att medverka, samt tre personer som valde att tacka nej. En av dessa tre kände att hen 

inte hade tillräckligt med erfarenhet och svarade oss i mailet: 

 

- “Hej x! Jag vet inte riktigt om jag är rätt person för detta uppdrag. Vill givetvis hjälpa till men 

just de frågorna är jag är inte så insatt i. Kanske xx eller xx skulle passa bättre för detta 

uppdrag. Lycka till! Vänligen, xx” (personlig kommunikation, 31 mars 2020). 

 

Resterande två personer valde att tacka nej, då de inte hade tid att kunna diskutera kring aspekten 

Behålla. Vi förstod genom de svar vi inte fick, av de uteblivna kandidaterna, att de berodde på de rådande 

omständigheter med Covid-19, vilket nämns mer specifikt under 1.5. Speciella begränsningar på grund 

av Covid-19. I slutet återstod därav endast sex personer som var villiga till att medverka i vår studie, se 

nedanstående figur (figur 3). 

 

 
 

Figur 3 - En modell över de medverkande respondenterna i studien (Jonsson & Moore, 2020). 

 

4.3.2 Uppbyggnaden av de semistrukturerade intervjuerna 
 

Våra semistrukturerade intervjuer innefattade breda formulerade frågeställningar, vilka täckte vissa 

frågeområden och som tidigare var förutbestämda och nedskrivna i en så kallad intervjuguide. För att 

säkerställa att vi skulle få så aktuella svar som möjligt från respondenterna och för att kunna besvara 

studiens syfte, valde vi att utforma intervjufrågorna utefter den teoretiska referensramens uppbyggnad. 

Det innebär att intervjuguiden och dess innehållande intervjufrågor formulerades utefter de tre centrala 

områdena människan i organisationen, lärande och utveckling, samt prestationer och belöningar. Dessa 

tre centrala områden hade i sin tur olika faktorer nämligen beteende, engagemang och motivation, 

välbefinnande och hälsa, lojalitet och pålitlighet, introduktion, arbetsgivarens skyldighet, utbildning-, 

utveckling-och karriärmöjligheter, medarbetare-och utvecklingssamtal samt ekonomiska, icke-

ekonomiska och inre belöningar som incitament, som också bidrog till formuleringen av 

intervjufrågorna.  

 

Upplägget för de semistrukturerade intervjuerna utgick först och främst utifrån fem korta inledande 

frågor. Dessa hjälpte oss att få en bättre bild av respondenten och dennes position i Organisationen. 

Fortsättningsvis bestod intervjun av tre grundfrågor, varav respektive fråga var kopplad till en av de tre 
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centrala områdena i den teoretiska referensramen som nämns ovan. Vi inledde med dessa grundfrågor 

för att sedan kunna följa upp med ytterligare frågor, som i sin tur var baserade på de olika faktorerna 

tillhörande varje område. Avslutningsvis hade vi en avslutande del som öppnade upp för större frihet 

för respondenten att tycka och tänka fritt kring studiens ämne. Intervjuguiden kom att bestå av fem korta 

inledande frågor, tre grundfrågor, som i sin tur innehöll frågor, vilka sammanlagt kom att utmynna i 33 

frågor. Se bilaga (bilaga 1) för en förtydligande bild av intervjuguiden. 

 

4.3.3 Genomförandet av de semistrukturerade intervjuerna 
 

Genomförandet av de semistrukturerade intervjuerna kom att genomföras i enlighet med ovanstående 

presenterad intervjuguide. Däremot om någon av de ytterligare frågorna, som var baserade på de olika 

faktorerna tillhörande varje område, redan hade besvarats av respondenten, ställdes inte den frågan igen. 

Det fanns även under intervjuernas gång möjlighet att ställa följdfrågor till respondenterna om det 

krävdes. Det hjälpte oss att dyka djupare inom problemområdet. En av de följdfrågor som ställdes var 

följande: 

 

- “Märker du om man ser till olika åldersgrupper, att det blir svårare att jobba helg?” (Jonsson 

& Moore, 2020).  

 

Denna fråga kom att ställas som följdfråga på grund av att tidigare respondenter kommit in på detta 

ämne, och på så vis ville vi undersöka om samtliga respondenter såg på situationen med samma syn. 

Under intervjuernas gång fanns det också tid och rum för tystnad, där respondenten fick tid till att tänka 

och reflektera över sina svar. 

 

Vi medverkade båda under samtliga intervjuer, varav en av oss i större utsträckning ansvarade för att 

leda intervjun, medan den andra ansvarade för inledning och avslutning av intervjuerna. Detta upplägg 

baserades på, som vi tidigare nämnt, att en av oss har en personlig relation till Organisationen. 

Ovanstående gjorde vi för att den av oss med personliga relation till Organisationen inte skulle komma 

att påverka intervjuerna i allt för stor utsträckning. Å andra sidan var det fördelaktigt, då hon kunde 

inflika med följdfrågor om det så krävdes, vilket kunde hjälpa oss att gå mer på djupet, samt finna 

betydelsefulla tankar hos respondenterna kopplat till studiens syfte. Vi har i efterhand, efter att ha 

säkerställt vårt insamlade material, märkt att det tycks ha varit ett framgångsrikt upplägg, då många 

följdfrågor ledde till att nå ett mer djup i svaren från respondenterna såväl som svar på studiens syfte.  

 

Avslutningsvis innebar det praktiska genomförandet att intervjuerna spelades in med två olika 

inspelningsenheter, för att säkerställa att inte viktiga detaljer missades. Detta innebar även att det fanns 

dubbla uppsättningar av inspelningsenheter, för att vi ville vara på den säkra sidan om något material 

skulle försvinna. Innan ljudinspelningarna sattes igång startade vi varje intervju med att fråga 

respondenterna om det var okej att vi spelade in samtalet. Detta praktiska genomförande underlättade 

studiens arbete, då transkriberingar av de semistrukturerade intervjuerna skulle komma att utföras, vilket 

medförde att den insamlade data, senare enklare kunde analyseras. 

 

4.4 Dataanalys 
I kommande del presenteras hur vi har bearbetat och analyserat studiens insamlade material, vilka 

samlades in via semistrukturerade intervjuer. 
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4.4.1 Mellantranskribering av de semistrukturerade intervjuerna 
 

Efter att vi hade genomfört varje intervju diskuterade vi vad som kommit fram under samtalet och 

noterade vad vi uppmärksamt som intressant för studiens syfte. Därefter valde vi att transkribera 

samtliga intervjuer direkt efter varje intervjutillfälle, som vi även valde att dela lika mellan oss. Vi valde 

att använda oss av en så kallad mellantranskribering, där vi endast transkriberade det som vi ansåg var 

av intresse för studiens syfte. Att vi transkriberade innebar att vi lyssnade igenom alla 

intervjuinspelningar som spelats in under de semistrukturerade intervjuerna, samtidigt som vi på ett 

praktiskt vis i enskilda dokument för varje intervju skrev ner vad som framkom. Detta gjorde vi för att 

underlätta i kommande steg, tematiseringen, för att kunna se och sortera ut relevant information, som 

senare skulle komma att presenteras som material vi samlat in under 5. Empirisk analys. 

 

Det insamlade material som inte var av intresse för studiens syfte, valde vi att inte transkribera utan 

istället dokumenterade vi endast tidsintervallet för det insamlade materialet. Det som vi också gjorde 

under transkriberingsprocessen var att vi markerade text med fetstil, som vi ansåg var av extra relevans 

för studiens syfte. Just för att den informationen skulle vara lättåtkomlig vid tematiseringen. 

Transkriberingen av de genomförda intervjuerna innehöll även hela tidsintervall, för att det skulle vara 

enkelt att gå tillbaka till vad som hade sagts och om vi hade behövt lyssna igenom vissa delar av 

intervjuerna igen. 

 

4.4.2 Tematisk analys av de semistrukturerade intervjuerna 
 

Efter att transkriberingen av de semistrukturerade intervjuerna färdigställts, genomfördes kodning av 

data, genom en så kallad tematisk analys. Det material som alltså samlats in genom de semistrukturerade 

intervjuerna och som transkriberats, delades sedan in i redan valda teman. De teman som redan hade 

valts av oss var i enlighet med studiens teoretiska referensram, om den traditionella aspekten Behålla. 

Dessa byggde på de tre centrala områdena människan i organisationen, lärande och utveckling, samt 

prestationer och belöningar. Dessa tre centrala områden har i sin tur olika faktorer nämligen beteende, 

engagemang och motivation, välbefinnande och hälsa, lojalitet och pålitlighet, introduktion, 

arbetsgivarens skyldighet, utbildning, utveckling-och karriärmöjligheter, medarbetare-och 

utvecklingssamtal samt ekonomiska, icke-ekonomiska och inre belöningar som incitament. Det var 

utifrån dessa faktorer som insamlad data, kunde reflekteras över och struktureras upp utefter, vilket 

resulterade i att den information som forskarna fått in via respondenterna kunde länkas samman med 

varandra och i sin tur kunde kopplas till de olika faktorerna. Detta gjordes genom att liknande 

information från de semistrukturerade intervjuerna ströks över med en särskild färg. Liknande 

information, som kunde kopplas samman med beteende, engagemang och motivation, välbefinnande 

och hälsa, lojalitet och pålitlighet, ströks över med blå färg, introduktion, arbetsgivarens skyldighet, 

utbildning, utveckling-och karriärmöjligheter ströks över med röd färg och slutligen medarbetare-och 

utvecklingssamtal samt ekonomiska, icke-ekonomiska och inre belöningar som incitament ströks över 

med grön färg. Därefter länkades liknande information samman till de olika faktorerna i ett och samma 

dokument, för att vi skulle kunna se såväl likheter som olikheter mellan respondenternas svar. På så vis 

sorterades även onödig och irrelevant data bort för studiens syfte, vilket även möjliggjorde, underlättade 

och förenklade för oss, så att vi slutligen kunde analysera den insamlad data.  

 

I och med att transkriberingen gjordes i Word-dokument, föll det sig naturligt för oss att fortsätta att 

arbeta i Word-dokument. På så vis valde vi medvetet att färgkoda de olika teman digitalt. Vi valde att 

göra tematiseringen digitalt, då vi ansåg att vi kunde förenkla och effektivisera processen. Detta genom 

att på ett enkelt sätt kunna flytta information från ett dokument till ett annat, samtidigt som vi kunde 

söka i dokumenten efter särskilda ord. Vi kunde genom den tematiska analysen organisera de 
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semistrukturerade intervjuerna på ett meningsfullt sätt i relation till studiens syfte, att förklara i vilken 

utsträckning en organisation behöver förhålla sig till den traditionella aspekten Behålla, utifrån ett 

arbetsgivarperspektiv i en kontext av “det nya arbetet”. I bilaga (bilga 2) framkommer ett exempel på 

hur tematiseringen har genomförts. 

 

4.5 Studiens kvalité 
I denna kvalitativa studie användes begreppen trovärdighet (tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 

samt konfirmering och bekräftelse) och äkthet (rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk 

autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet) när studiens kvalité bedömdes. När det kom 

till tillförlitligheten av studien bedömde vi att studien utförts i enlighet med de regler som 

forskningsinstitutet, Jönköping University, framlagt samt att den sociala verkligheten som studerats, 

Organisationen, fått lyfta fram den sociala verkligheten på det sätt som respondenterna uppfattat den, 

samt att de fick ta del av studiens resultat. De regler och förhållningssätt som Jönköping University 

framlagt och som studien förhöll sig till, var att ett godkännande krävdes från Organisationens yttersta 

ansvariga om att ett samarbete godkänts mellan Organisationen och oss forskare, respondenternas 

godkännande kring intervjuns förhållningssätt, samt de olika etiska ställningstagandena genom studiens 

gång. Däremot blev studiens överförbarhet till viss del frånvarande i och med att studien valde att 

omfatta Organisationens arbetsgivarperspektiv, där dessutom inte alla inom arbetsgivarsidan 

intervjuats. Studien blev också unik då den fokuserat på det kontextuellt unika och den sociala 

verkligheten; att Behålla personal inom det valda fallet. Studiens pålitlighet avgjordes som stark, då vi 

skapade en tydlig och fullständig redogörelse för studiens olika delar. Detta kan bekräftas genom att vi 

under hela studiens gång haft möjligheten till egen handledare, såväl som forskningskollegor som 

kontinuerligt granskat och kritiserat studien. Det var på så sätt som studien kunde bedömas som pålitlig, 

samt att vi åtgärdat all kritik som vi mottagit i densamme.  

 

Slutligen när det kommer till studiens trovärdighet, kunde vi konfirmera att vi utifrån vårt bästa försökt 

att säkerställa så gott vi kunnat att vi har varit objektiva genom hela studien. Vi var dock medvetna om 

att det inte går att uppnå en fullständig objektivitet i social forskning. Därmed kom vi att agera, utifrån 

vår bästa förmåga, vilket säkerställs genom att det i studien inte på ett uppenbart sätt går att utläsa att vi 

medvetet låtit våra personliga värderingar eller studiens teoretiska referensram kommit att påverka 

studiens slutsatser. Vi har genom hela studiens process lagt mycket vikt på att den av oss forskare som 

har en personlig relation till Organisationen, inte ska ha påverkat studien och dess olika delar.  

 

Studiens äkthet kom såväl som studiens trovärdighet, att bedömas efter att studien färdigställts. I sin 

helhet har studien bedömts att den uppvisar en godtycklig rättvis bild för studiens syfte och dess sociala 

kontext, genom att de olika respondenternas åsikter och uppfattningar om Organisationens sätt att arbeta 

och Behålla personal har lyfts fram. Vidare hade vi, om möjligheten funnits, kunnat ta del av fler  

respondenter och dess syn inom Organisationen, även från arbetstagarperspektivet för att få en mer 

rättvis bild. När det kommer till ontologisk autenticitet, uppskattades studien till att den med sitt tolkande 

perspektiv och de många olika invävda perspektiven, ge en större förståelse och en helhetsbild över den 

utmaning som Organisationen står inför, när det kommer till att Behålla personal. Detta gör att studien 

även bedömdes positivt när det kom till pedagogisk autenticitet, då samtliga respondenter genom studien 

kan ta del av sina kollegors upplevelse kring den utmaning Organisationen står inför.  

 

Avslutningsvis när det kommer till katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet, anses studien att den 

gjort Organisationen påmind om den utmaning som råder. Likväl att en förändring behövs vidtas, samt 

att Organisationen, genom studiens resultat getts möjligheten till fler perspektivtagande på dess 

utmaning och till viss del förslag på åtgärder. 
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4.6 Etiska ställningstagande 
Vi har i denna studie tagit del av olika personers personliga perspektiv, då denna studie har antagit ett 

kvalitativt tillvägagångssätt. Detta har inneburit att vi har behövt ta ställning angående vissa etiska 

principer, speciellt viktigt är det när det kommer till kvalitativa undersökningar (Bryman & Bell, 2017). 

Vi har i denna studie tagit i beaktning fyra olika krav som Bryman och Bell (2017) nämner som 

väsentliga. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet 

Detta krav uppfylldes, då vi upplyste Organisationen kring vad det innebar att medverka i studien, se 

bilaga (bilaga 3). Sedan upplystes även respondenterna om att deras medverkan var frivillig, samt vad 

deras uppgift i projektet innebar, vilket endast var att svara på intervjufrågorna så utförligt som möjligt. 

Det var i detta krav även av vikt att de medverkande respondenterna fick ta del av studiens syfte, samt 

att de upplystes om att de under hela studiens process var anonyma.  

 

Samtyckeskravet 

Detta krav uppfylldes, då vi upplyste respondenterna om att deras medverkan var helt frivillig, samt att 

de när som helst kunde välja att avbryta sin medverkan. Därav fick de medverkande respondenterna 

tydlig information om vad deras medverkan innebar. 

 

Konfidentialitetskravet 

Detta krav uppfylldes, då vi tydliggjorde att de medverkande respondenternas identitet under hela 

studien kom att vara anonym. Detta var av vikt då den identifierade organisationen eller andra individer 

som kan tänkas ta del av studien, inte skulle kunna härledas till information som uppgetts av någon av 

respondenterna. Därav har inte respondenternas namn eller annan personlig information använts under 

studiens process.  

 

Nyttjandekravet 

Detta krav uppfylldes då, vi förtydligade att insamlad information angående de enskilda respondenterna 

endast användes för studiens forskningsändamål. Forskarna har upplyst både den identifierade 

organisationen, samt de medverkande respondenterna om att insamlad data skulle komma att vara helt 

anonym så att information ej går att härleda till varken Organisationen eller respondenterna. 
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5. Empirisk analys 
I detta kapitel presenteras och analyseras, samt kopplas material som samlats in för att förklara i vilken 

utsträckning en organisation behöver förhålla sig till den traditionella aspekten Behålla, utifrån ett 

arbetsgivarperspektiv i en kontext av “det nya arbetet”. Detta för att ta reda på hur Organisationen 

arbetar i jämförelse med den traditionella aspekten Behålla. 

 

5.1 Organisationens förhållningssätt till människan i organisationen 
I följande kapitel presenteras Organisationens förhållningssätt, kopplat till det centrala området 

människan i organisationen ur den traditionella aspekten Behålla. 

 

5.1.1 Beteende 
 

Ur den traditionella aspekten Behålla, lyfts beteende och handlingar upp som en viktig del att se till ur 

ett arbetsgivarperspektiv i en organisation. Detta i relation till hur det påverkar när det kommer till såväl 

individnivå som gruppnivå (Armstrong, 2010). Respondent A lyfter bilden av hur avgörande det är att 

som arbetstagare ha rätt mental inställning. Det respondenten menar är att det är otroligt viktigt att 

Organisationens arbetstagare ska känna att de vill arbeta i organisationen, samt att de inte ser tillbaka 

på tiden som något de ångrar. Respondenten förklarar att människan lägger så mycket tid på sitt arbete 

under sitt liv och betonar vikten av att den tiden spenderas på något som är av betydelse för den enskilde 

individen. Respondenten berättar vidare, att det också är Organisationens uppgift att hjälpa de 

arbetstagare som inte finner den betydelsen och på så vis hjälpa dem att finna andra vägar utanför 

Organisationen. Dennes inställning ligger även nära det tankesätt som “det nya arbetet” innefattar, vilket 

är att arbete ska vara något som varje individ ägnar sig åt för att de innerst inne vill det (Scherrer, 2018). 

Det som respondenten menar, som en följd av en individs negativa inställning, är att den på lång sikt 

kan påverka en hel grupp. Detta kan i sin tur påverka effektiviteten i Organisationen. Respondenten 

säger att de negativa beteenden och handlingar som uppstår, vill de som organisation minimera. 

Samtidigt betonar respondenten hur viktigt det är att de visar uppskattning för ett gott arbete, som den 

enskilde individen bidrar till. Respondenten förklarar att Organisationens arbetstagare, oavsett tjänst 

eller position, ska känna att hennes eller hans insats är avgörande idag. Att arbetstagaren ska känna sig 

uppskattad instämmer samtliga respondenter i, eftersom de ur ett arbetsgivarperspektiv arbetar för att 

lyfta sina arbetstagare för goda beteenden och handlingar på individnivå (personlig kommunikation, 31 

mars 2020). Respondent B och D pratar också om att de arbetar mycket i vardagen med att lyfta sina 

arbetstagare på gruppnivå, för de goda insatser de tillsammans som grupp bidrar med. Dessutom anser 

majoriteten av de som deltagit i studien, att det är enklare att bemöta positiva beteenden och handlingar 

än de negativa (personlig kommunikation, 2 april 2020 ; personlig kommunikation, 6 april 2020). 

Organisationens arbetssätt att ta itu med såväl negativa som positiva beteenden och handlingar på 

grupp-och individnivå, stämmer i full utsträckning med den traditionella aspekten Behålla. Detta 

eftersom aspekten Behålla, förespråkar det arbetssätt som Organisationen arbetar på när det kommer 

till beteenden och handlingar.     

 

Armstrong (2010) skriver att positiva beteenden och handlingar uppstår när arbetstagare är engagerade 

och motiverade i sitt arbete, vilket kan kopplas till ovanstående som Respondent A pratar om: att ha rätt 

mental inställning i sitt arbete (personlig kommunikation, 31 mars 2020). Respondent F berättar om att 

arbetstagare med rätt mentala inställning lättare tar sig framåt, samt att det talas gott om dem i 

Organisationen. Detta medför att fler funktioner får upp ögonen för de arbetstagarna och med 

uppmuntran från arbetsgivaren kan dessa bli sporrad i att på ett mer självgående sätt söka och gå den 

väg som hon eller han vill (personlig kommunikation, 7 april 2020). På så vis visar detta att 
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Organisationen i viss mån arbetar på det vis som “det nya arbetet” förespråkar, vilket bland annat är att 

arbetstagare vill arbeta idag på ett mer självgående sätt (Scherrer, 2018), samtidigt som de också vill bli 

bekräftade och sedda (Chopra & Bhilare, 2020). Det som Armstrong (2010) poängterar, om att 

arbetstagare som är engagerade och motiverade uppvisar mer positiva beteenden och handlingar, visar 

sig även i Organisationen. Därav delar Organisationen samma syn om detta i full utsträckning, med den 

traditionella aspekten Behålla.       

 

Respondent A talar också om att Organisationens förväntningar på sina arbetstagare är att de kommer 

till jobbet varje dag och presterar sitt bästa. Respondent A säger: 

 

- “Man kan inte prestera på topp varje dag, men förväntningen är att du ska leverera 

absolut ditt bästa varje dag” (personlig kommunikation, 31 mars 2020). 

 

Respondent A berättar vidare att det finns en mängd olika förväntningar sinsemellan de många 

arbetstagarna inom Organisationen. Dessa förväntningar kommer endast nås slumpmässigt om 

arbetstagarna inte talar om förväntningarna till varandra. Däremot om en förväntning har uttryckts och 

sagts till den enskilde individen, så ska givaren kunna förvänta sig ett resultat från mottagaren (personlig 

kommunikation, 31 mars 2020). På samma sätt ska negativa beteenden och handlingar hanteras i 

Organisationen, vilka alltid ska följas upp på individnivå. Uppföljningen sker genom samtal kopplat till 

dokumentation, där arbetsgivaren talar om vad det är som inte fungerat utefter Organisationens 

förväntningar och vad som förväntas av arbetstagaren framöver (personlig kommunikation, 3 april 2020; 

personlig kommunikation, 7 april 2020; personlig kommunikation, 7 april 2020). Organisationens 

agerande angående dess arbetstagares negativa beteenden och handlingar, stämmer i full utsträckning 

med den traditionella aspekten Behålla. Detta då aspekten säger, att en organisation måste göra något åt 

ett negativt beteende eller handling.  

 

I sin helhet arbetar Organisationen i full utsträckning med den traditionella aspekten Behålla, när det 

kommer till hur såväl positiva som negativa beteenden och hur handlingar ska hanteras. 

 

5.1.2 Engagemang och motivation 
 

Armstrong (2010) skriver att motivation är personligt för varje individ och att det är det som driver en 

arbetstagares engagemang i en organisation. När det kommer till motivation och engagemang i 

Organisationen, tycks mycket arbete för att motivera och engagera arbetstagarna ske i större omfattning 

på gruppnivå, än vad det gör på individnivå. Parallellt med att arbetstagarna motiveras och engageras 

på gruppnivå, framkommer det att det finns en organisationskultur i Organisationen.  Den bygger på att 

det är upp till var och en att leda sig själv genom sitt arbete och för att växa inom Organisationen. Enligt 

den traditionella aspekten Behålla, framhävs det att motivation och engagemang måste komma från 

arbetstagaren själv, men att arbetsgivaren också måste engagera sina arbetstagare (Rees & Smith, 2017; 

Rama Devi, 2009). Trots att Organisationen arbetar för att motivera och engagera sina arbetstagare på 

gruppnivå, menar Urosevic och Milijic (2012) att arbetstagare motiveras på olika sätt och på så vis kan 

arbetstagare behöva engageras på olika sätt, utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Det blir tydligt att 

arbetsgivaren motiverar och engagerar sina arbetstagare på gruppnivå, då respondent D säger: 

 

- “Vi coachar ju varje dag och vi berömmer nog egentligen varje dag också och det gör vi oftast 

i grupp” (personlig kommunikation, 6 april 2020). 
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Majoriteten av respondenterna menar också på att de i Organisationen motiverar sina arbetstagare 

genom utbildning, lön, kontraktsmått och schema. Detta sker utifrån en jämställdhetsprincip i 

Organisationen och på så vis behandlas Organisationens arbetstagare efter samma principer. Att 

Organisationen arbetar med att motivera och engagera sina arbetstagare på ovanstående sätt, betyder att 

den inte arbetar i samma utsträckning som den traditionella aspekten Behålla. Detta för att aspekten talar 

för att människor motiveras och engageras olika och på så vis behöver bli bemötta på individnivå. 

Däremot berättar samtliga respondenter att de ser medarbetare-och utvecklingssamtalen som en 

möjlighet att på individnivå motivera och engagera sina arbetstagare. Medarbetare-och 

utvecklingssamtalen skapar utrymme för att prata om vad som är arbetstagarens nästa steg, om 

utveckling och hur vägen dit ska se ut. Det är också ett tillfälle för arbetsgivaren att visa omtanke 

gentemot arbetstagaren. Detta indikerar mer i enlighet med vad aspekten säger om att motivera och 

engagera arbetstagare. När det kommer till att Organisationen ser medarbetare-och utvecklingssamtalen 

som ett tillfälle att motivera och engagera sina arbetstagare personligen, så stämmer det i full 

utsträckning med vad som förespråkas i den traditionella aspekten Behålla.  

 

När det kommer till att involvera arbetstagarna i det arbete som sker utöver det dagliga arbetet inom 

Organisationen, menar respondent F och D att det är en utmaning att involvera och fånga upp de 

anställda som jobbar på ett åtta timmars kontrakt. De förklarar att mycket beror på att många av de 

anställda på dessa kontrakt, oftast jobbar helger och kvällar. Det respondenterna menar, är att 

arbetstagare som involveras i sitt arbete i sin tur kan föda engagemang hos denne (personlig 

kommunikation, 6 april 2020; personlig kommunikation, 7 april 2020). Det här stämmer bra överens 

med vad Rama Devi (2009) säger om att arbetstagare, som är engagerade i sitt arbete och som känner 

att de kan bidra till organisationen, ofta väljer att stanna. Det som Organisationen däremot är mycket 

väl medveten om, är att de brister i att fånga upp de som jobbar på ett åtta timmars kontrakt. Detta 

påvisar gällande denna kategori att Organisationen inte arbetar i enlighet med den traditionella aspekten 

Behålla. Eftersom aspekten bland annat säger att det som motiverar en arbetstagare som starkast är 

genom bekräftelse från sin arbetsgivare. 

 

Sammanfattningsvis tycks mycket inom Organisationens arbete för att motivera och engagera sina 

arbetstagare ske på gruppnivå i större utsträckning än individnivå, samtidigt som de faktiskt arbetar på 

individnivå gällande dess medarbetare-och utvecklingssamtal. Organisationens arbete med 

ovanstående, innebär att de arbetar i delvis utsträckning med den traditionella aspekten Behålla. 

 

5.1.3 Välbefinnande och hälsa 
 

När det kommer till arbetstagares välbefinnande och hälsa, berättar Armstrong (2010) att det bygger på 

hur god arbetsmiljön är inom en organisation såväl fysiskt som psykiskt. Respondent C berättar att det 

finns ett systematiskt arbetsmiljöarbete, vilket bedrivs inom Organisationen. Respondenten berättar 

även att det är ett arbete som pågår ständigt. Detta genom att risker kartläggs, vilka kopplas till den 

fysiska arbetsmiljön. Därefter vidtas de eventuella åtgärder som behövs, efter kartläggningen som gjorts 

(personlig kommunikation, 2 april 2020). Respondent D säger att när det kommer till Organisationens 

säkerhet, gällande den fysiska arbetsmiljön, är det en självklarhet att den ska vara bra.  Detta säkerställs 

kontinuerligt genom säkerhetskontroller. Med andra ord går det att fastställa att Organisationen arbetar 

med den fysiska arbetsmiljön i full utsträckning med den traditionella aspekten Behålla. Eftersom 

aspekten förespråkar att det är en viktig del för arbetstagares välbefinnande och hälsa. Respondenten 

förklarar att arbetsmiljön i en organisation handlar om många olika faktorer. Denne nämner att det är 

allt från att arbetstagare ska trivas med sina arbetsuppgifter och dina kollegor, till att ha en balans mellan 

ditt arbete och privatliv (personlig kommunikation, 6 april 2020). Det sistnämnda kan likställas med vad 
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Armstrong (2010) benämner som work-life balance, vilket han skriver är något en organisation kan 

hjälpa sina arbetstagare med att skapa. Respondent A berättar hur denne arbetar med att hjälpa sina 

närmsta arbetstagare att finna work-life balance. Respondenten berättar också om varje individs 

trehjuling som bygger på jaget, familjen och arbetslivet. Detta måste vara i balans enligt respondenten. 

Vidare berättar respondenten att människan fyller på med energi på olika sätt och säger: 

 

- “Är det pyspunka på något av hjulen, så börjar det vobbla” (personlig kommunikation, 31 mars 

2020). 

 

Det respondent A menar är att, om det är obalans i någon av dessa tre kategorier så kommer de att 

påverka varandra. Därför kan respondenten, ur ett arbetsgivarperspektiv, hjälpa sina arbetstagare när 

denne märker att arbetstagarens work-life balance är ur balans, genom stöttning och vägledning. 

Däremot tycks det vara så att arbetstagare som har hög sjukfrånvaro, uppmärksammas i större 

omfattning i Organisationen. Detta eftersom de uppvisar ett beteende som ligger utanför 

Organisationens riktlinjer. Det här kan bidra till att de arbetstagare som kommer till jobbet och utför 

sina arbetsuppgifter, kan komma i skymundan. De arbetstagare som har hög sjukfrånvaro, oavsett om 

det är kort-eller långtidssjukfrånvaro, fångas upp från arbetsgivarsidan genom hälsosamtal. Till hjälp 

har arbetsgivaren ett verktyg som påminner arbetsgivaren om att ha koll på sina arbetstagares frånvaro, 

samt om ett hälsosamtal är nödvändigt för att kunna följa upp arbetstagarens mående. Med ovanstående 

menar vi att Organisationen gör ett gott arbete med de arbetstagare som på ett konkret sätt uppvisar en 

obalans, för att främja dessa arbetstagares välbefinnande och hälsa. Vi vill understryka, om att det är 

lika viktigt att se till de arbetstagare utanför denna kategori, då det är dessa som bidrar ekonomiskt till 

Organisationen. Armstrong (2010) skriver att människan i organisationen behöver uppmärksammas 

utifrån dennes behov samt, att organisationen behöver hjälpa varje arbetstagare oavsett om det är dess 

mående eller utveckling. Detta styrks av ovanstående. Organisationens arbete med att hjälpa sina 

arbetstagare med work-life balance, att de i delvis utsträckning arbetar med den traditionella aspekten 

Behålla. 

 

Det framkommer också att det i Organisationen finns en underliggande stress och en upplevelse av att 

det finns mycket att göra och att tiden inte räcker till. Detta har vi uppmärksammat och kan koppla till 

de respondenter, som inte svarade på förfrågan om deltagande i denna studie. Stressen och upplevelsen 

av tidsbrist tycks finnas hos många av arbetstagare med personalansvar och som även kommit påverka 

de andra arbetstagarna. Stressen tycks finnas i så pass stor utsträckning att det blivit en mental stress, 

vilket föranlett svårigheter för arbetstagarna att veta vad som ska prioriteras. Det framgår av en 

respondent, med ett övergripande synsätt på Organisationen, att arbetstagarna istället ser alla 

arbetsuppgifter som ska göras och att de behöver utföras på en och samma gång (personlig 

kommunikation, 31 mars 2020). Därav blir det svårt för dem att prioritera rätt, bland de många 

arbetsuppgifter. Organisationen har fått kännedom om ovanstående, genom att det uttrycks bland 

personalen likaså har det framkommit i den årliga personalundersökningen. Det finns verktyg som 

Organisationen använder sig av för att undersöka personalens psykiska mående på arbetsplatsen. Den 

undersöker även deras fysiska arbetsmiljö, vilken följs upp efter en genomförd undersökning. Däremot 

berättar respondenten, med ett övergripande synsätt, att Organisationen skulle påbörjat ett arbete med 

time management, under år 2019. Det har ännu inte genomförts. Organisationens arbete, när det kommer 

till uppföljning av stressen som finns, är att de inte arbetar i enlighet med den traditionella aspekten 

Behålla. 

 

När det kommer till Organisationens årliga undersökning framkommer enligt respondent B att funktion 

1, att de efter den årliga undersökningen resulterat i att ljudnivån för arbetstagarna på funktionen störde 
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deras arbetsro. Detta åtgärdades med hjälp av ljudisolering (personlig kommunikation, 6 april 2020). 

Även respondent F berättar att funktion 3, fått resultat om att arbetstagare upplevde att de inte kände sig 

som en del av arbetsgruppen. Problematiken åtgärdades genom att funktionen införde en grupp som 

arbetar med att nyanställd personal ska känna sig välkomna och som en del av funktionen (personlig 

kommunikation, 7 april 2020). Organisationens arbete, med den årliga undersökningen som finns, 

värderas mycket högt och indikerar på att Organisationen i detta fall arbetar i full utsträckning med den 

traditionella aspekten Behålla. Slutligen påvisar detta att Organisationen tycks uppehålla välbefinnande 

och hälsa, vilket är något som Armstrong (2010) poängterar som viktigt. Ovanstående åtgärder som 

Organisationen vidtog, visar på det som Ajala (2013) säger, om att arbetstagarens välbefinnande på 

arbetsplatsen påverkas av psykologiska faktorer.          

 

Inom Organisationen är det tydligt att de arbetar för sina arbetstagares välbefinnande och hälsa, då de 

arbetar med verktyg som hjälper arbetsgivaren att vara medveten om sin personals mående såväl fysiskt 

som psykiskt. När det kommer till samtliga delar uppfyller Organisationens arbete endast i delvis 

utsträckning med den traditionella aspekten Behålla. 

 

5.1.4 Lojalitet och pålitlighet 
 

Gällande lojalitet och pålitlighet inom Organisationen, är bilden splittrad bland respondenterna. Det 

finns en grupp som är överens om att skapa lojalitet, har kommit blivit en stor utmaning för 

Organisationen. Den andra gruppen bottnar i tron om att Organisationens starka kultur och värderingar, 

är det som gör att en arbetstagare väljer att stanna och därmed visa lojalitet gentemot Organisationen. 

Den sistnämnda gruppen, menar på att det finns andra bakomliggande orsaker som påverkar 

arbetstagarens lojalitet. Detta kan exempelvis bero på schema, lön och/eller kontraktsmått. Den första 

gruppen menar på, att yngre människors syn på arbete idag är annorlunda jämförelsevis mot synen 

människan hade förr gällande lojalitet. Respondent F säger:  

 

- “Jag tror att det är som att byta abonnemang på en telefon. Man är inte riktigt lojal, det handlar 

om vad man får. Då skiter man i 90 % vilket bolag det är, det handlar bara om vad du får” 

(personlig kommunikation, 7 april 2020). 

 

Ovanstående kan kopplas till det som Vinieran (2015) säger om, att livslånga kontrakt mellan 

arbetsgivare och arbetstagare är förbi, då människans behov förändrats. Detta är Organisationen till viss 

del medveten om. Organisationen är också medveten om att deras arbete, som innefattar obekväm 

arbetstid, påverkar arbetstagarens lojalitet gentemot Organisationen. Detta har försökts tillgodoses i den 

utsträckning Organisationen kan utifrån jämställdhetsprincipen. Att arbeta obekväm arbetstid verkar 

fungera bäst för målgruppen som är kontrakterade på 8 timmar. I sin helhet tycks Organisationen ha 

svårigheter att erbjuda arbetstagare attraktiva scheman på grund av Organisationens arbetstider. 

Problematiken ligger i att arbetstiderna, som utöver helger och kvällar även innefattar tidiga morgnar. 

Detta fungerar inte väl i enlighet med arbetstagares livspussel och familjeliv. Därför är det svårt att 

Behålla den gruppen arbetstagare. Det visar sig då denna målgrupp uteblir från platsannonser som läggs 

ut, likväl som den målgruppen är få i den redan befintliga personalen. Problematiken kring arbetstiderna 

är något som Organisationen fått till sig via de avslutningssamtal som de har när arbetstagare väljer att 

avsluta sin anställning, som under medarbetare-och utvecklingssamtal. Respondent F säger:       

 

- “Idag söker många av våra arbetstagare andra arbeten på grund av att de inte vill jobba helger 

och kvällar. Och där kan vi inte konkurrera” (personlig kommunikation, 7 april 2020). 
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Det Organisationen också märker är att de begränsas i att kunna Behålla sin personal inom vissa tjänster, 

på grund av att konkurrenter erbjuder bättre lön. Den lön som Organisationen erbjuder baseras i störst 

utsträckning på kollektivavtal, vilket innebär att Organisationen inte arbetar med lön på individnivå. 

Trots Organisationens starka kultur och värderingar verkar lönen vara en viktigare faktor än dessa när 

det kommer till vissa livsskeden. Löneproblematiken bottnar också i tre kontraktsmått; åttatimmars, 30-

timmars och heltid, vilka Organisationen erbjuder. Många av de arbetstagare som arbetar på ett 30-

timmarskontrakt nöjer sig inte med det kontraktsmåttet, då de vill jobba heltid. Det är något som 

framförallt funktion 2 är drabbad av. Det tycks vara en bidragande faktor till deras höga 

personalomsättning. Avslutningsvis framkom det att några av respondenterna ansåg att Organisationen 

inte arbetar med lojalitet, då de uttryckte sig på följande vis: 

 

- “Vi arbetar inte med lojalitet” (personlig kommunikation, 6 april; personlig kommunikation, 7 

april). 

 

Summa summarum tycks det finnas en tro om att olika förmåner och lön bidrar till lojala arbetstagare. 

Då Organisationen inte kan tillgodose arbetstagares önskemål om schema och lönebild, trots att försök 

finns till det, så bedöms Organisationen att arbeta i delvis utsträckning som den traditionella aspekten 

Behålla. 

 

5.1.5 Hur Organisationen förhåller sig till området människan i organisationen, 

jämförelsevis med den traditionella aspekten Behålla 
 

Hur Organisationen förhåller sig till området människan i organisationen jämförelsevis med den 

traditionella aspekten Behålla, har bedömts på följande vis. När det kommer till beteende uppfyller 

Organisationen sitt arbete i full utsträckning med den traditionella aspekten Behålla, medan 

Organisationen i sitt arbete gällande motivation och engagemang, välbefinnande och hälsa samt lojalitet 

och pålitlighet arbetar den i delvis utsträckning med den traditionella aspekten Behålla.    

 

Utifrån vårt tolkande perspektiv anser vi, att Organisationen i sin helhet arbetar med människan i 

organisationen, i delvis utsträckning med den traditionella aspekten Behålla. När det kommer till 

beteende arbetar Organisationen exemplariskt i enlighet med aspekten. Däremot när det handlar om 

Organisationens arbetssätt kopplat till motivation och engagemang, arbetar Organisationen i stor 

omfattning med det på gruppnivå, jämförelsevis med vad aspekten förespråkar. Aspekten Behålla 

understryker att människor motiveras och engageras på olika sätt och behöver bli bemötta därefter. 

Organisationens arbete med välbefinnande och hälsa är i sin helhet bra. Däremot brister den inom vissa 

aspekter som exempelvis arbetstagare med låg frånvaro som kan komma i skymundan, likväl som att 

åtgärder kopplat till den årliga personalundersökningen uteblir. Avslutningsvis när det kommer till hur 

Organisationen arbetar med lojalitet och pålitlighet är bilden splittrad. Därav arbetar inte 

Organisationen fullt med lojalitet och pålitlighet, jämförelsevis med vad aspekten Behålla förespråkar.  

 

Se nedanstående figur (figur 4) som förklarar hur Organisationen förhåller sig till området människan i 

organisationen, jämförelsevis med den traditionella aspekten Behålla. 
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Figur 4 - I modellen visas resultat i vilken utsträckning Organisationen förhåller sig till människan i 

organisationen (Jonsson & Moore, 2020). 

 

5.2 Organisationens förhållningssätt till lärande och utveckling 
I följande kapitel presenteras Organisationens förhållningssätt kopplat till det centrala området lärande 

och utveckling, ur den traditionella aspekten Behålla. 

 

5.2.1 Introduktion 
 

En god introducering för en nyanställd arbetstagare, anses vara av stor betydelse för att denne i framtiden 

ska vilja stanna kvar i en organisation (Cole, 2015; Curtis & Wright, 2001). Samtliga respondenter 

framhåller att de märkt av hur viktigt det är att skapa en trygghet från början för nyanställda arbetstagare, 

genom sina introduktionsprogram. Rees och Smith (2017) förklarar att väl genomförda 

introduktionsprogram lättare kan bidra till förbättrade prestationer. Precis som Rees och Smith (2017) 

anser de flesta av respondenterna, att deras introduktionsprogram är betydelsefulla för att deras 

arbetstagare ska få de rätta förutsättningar som krävs för att klara arbetet. Det framkommer att 

Organisationen lägger ner mycket tid och kraft på att lära upp just nyanställda arbetstagare. Enligt 

samtliga respondenter genomförs största delen av introduktionsutbildningarna på gruppnivå. Däremot 

skiljer sig introduktionsprogrammen beroende på vilka arbetsuppgifter som en arbetstagare ska 

genomföra, då vissa funktioner kräver introduktionsprogram i större omfattning. 

  

Funktion 1 

På en avdelning inom funktion 1, framkommer det att en nyanställd arbetstagare kräver cirka 128 

introduktionstimmar, innan denne kan börja arbeta (personlig kommunikation, 2 april 2020). 

Övervägande del av respondenterna anser att introduktionstimmarna lönar sig, då det bidrar till att skapa 

en trygghet hos de nyanställda. Respondent E menar dock att alla introduktionstimmar inom den nämnda 

avdelningen på funktionen, inte verkar löna sig då funktionen fortfarande har ett stort tapp på personal. 

Det framgår å andra sidan från respondenten att fler arbetstagare förmodligen skulle sluta, om 

Organisationen valde att dra ner på dessa introduktionstimmar. Detta ligger i linje med aspekten 

Behålla, där Cole (2015) förklarar att det är av stor vikt för arbetsgivare att direkt introducera nyanställda 

arbetstagare på ett bra sätt, för att de ska vilja stanna kvar i organisationen. Respondent E konstaterar 

Lojalitet och pålitlighet

Välbefinnande och hälsa

Motivation och engagemang

Beteende

Människan i organisationen

Människan i organisationen
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att introduktionsprogrammen istället borde vidareutvecklas, för att minska tappet på personal (personlig 

kommunikation, 7 april 2020). Respondent B, som också har insyn i avdelningen på funktion 1, nämner 

att alla de introduktionstimmar och utbildningstimmar som läggs på arbetstagarna kostar otroligt mycket 

pengar för Organisationen. Om ny personal hela tiden tillkommer, leder det till att mycket tid och pengar 

läggas på introduktionsutbildningar, vilket kan vara resurskrävande. Respondent B berättar:  

  

- “Vi har personal som kommer tillbaka och vi jublar varje gång för då slipper vi lägga massa 

timmar” (personlig kommunikation, 2 april 2020). 

  

Respondenten förklarar även att det tar ungefär ett år, innan en nyanställd arbetstagare känner till alla 

avdelningsrutiner och är helt fullfjädrad för sina arbetsuppgifter inom avdelningen på funktion 1. 

Respondent B säger:  

  

- “Om folk vill börja hoppa efter ett år till ett nytt arbete så har man ju knappt kommit in i våra 

grundförväntningar” (personlig kommunikation, 2 april 2020). 

 

Det framkommer utifrån den empiriska datainsamlingen att funktion 1, lägger många utbildningstimmar 

på just introduktionen. Alla dessa introduktionstimmar är kostsamma för Organisationen, vilket utgör 

en problematik när arbetstagare säger upp sig efter en kort tid inom funktionen. På så vis visar det sig 

att introduktionstimmarna på funktionen i vissa fall leder till höga och kostsamma personalomsättningar, 

vilket Cole (2015) menar att introduktioner ska förhindra. Ulrich (2007) förklarar att det för arbetsgivare 

är av stor vikt, att fundera över vilka personer som ska delta i en viss utbildning. Därav är det viktigt att 

Organisationen ser över vilka de anställer och vilka som får ta del av dessa introduktionsutbildningar. 

Detta för att Organisationen ska försäkra sig om att den genomförda introduktionsutbildningen kommer 

att löna sig för varje arbetstagare de anställer.  

 

Funktion 2 

Respondent D berättar att det finns en tydlig grundstruktur i funktionens introduktionspaket. På så vis 

är de väl genomtänkta, vilket enligt Curtis och Wright (2001) är gynsammt, för att personal ska vilja 

stanna kvar i en organisation. När nya arbetstagare börjar på funktion 2 så får de först och främst lära 

sig vad funktionen handlar om, för att bilda sig större förståelse för arbetet.  Respondenten berättar “vi 

har en tydlig plan hur vi vill att ett intropaket ska se ut med tydliga riktlinjer” (personlig 

kommunikation, 6 april 2020). På så vis framgår det att tanken med funktionens introduktionspaket 

överensstämmer med vad aspekten Behålla förespråkar,  angående att just introduktioner ska vara väl 

genomtänkta. 

 

Till skillnad från en avdelning inom funktion 1, finns det en påtaglig skillnad i introduktionstimmar 

jämförelsevis med funktion 2, vilken endast kräver cirka 40 introduktionstimmar för en nyanställd 

arbetstagare. Det framgår dock att arbetstagare efter introduktionerna, behöver ytterligare dagar för att 

praktisera på funktionen, för att få den kompetens som krävs för arbetet. Det kan innebära ytterligare 

cirka 40 introduktionstimmar. Detta betyder att en nyanställd arbetstagare som behöver lära sig allt från 

grunden, kan behöva cirka 80 introduktionstimmar inom funktionen. Respondent D förklarar “om man 

inte gör introduktionsutbildningarna ordentligt, utan att man slussar in arbetstagarna så märker vi att 

kompetensen och utvecklingskurvan går mycket saktare” (personlig kommunikation, 6 april 2020). 

Även detta överensstämmer med vad aspekten Behålla talar för, angående introduktion och kan kopplas 

till Rees och Smiths (2017) antagande, då de menar att väl genomförda introduktionsprogram kan bidra 

till att arbetstagare snabbare kommer in i sitt nya arbete. Därav stämmer aspekten Behålla, väl med hur 

funktion 2 arbetar med sina introduktionsprogram.  
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Funktion 3 

Funktion 3:s introduktionstimmar skiljer sig också gentemot avdelningen på funktion 1, då en nyanställd 

arbetstagare även inom denna funktion kräver cirka 40 introduktionstimmar (personlig kommunikation, 

7 april 2020). Respondent F nämner att upplärning och introduktionsutbildningar för nyanställda 

arbetstagare, har kommit att bli en del av vardagen inom funktionen. Personalomsättningen på denna 

funktion är hög, vilket respondenten anser kan bero på att personalgruppen till största delen utgörs av 

en yngre generation. Det är vanligt att de som jobbar extra i Organisationen är studenter, som efter sina 

genomförda studier väljer att söka sig vidare till andra organisationer, som ligger mer i linje med deras 

utbildning. Detta innebär att det är många arbetstagare inom funktionen som kommer och går. 

Respondenten förklarar vidare att det på grund av ovanstående, har blivit en utmaning för arbetsgivarna 

att hela tiden lära upp nya arbetstagare inom funktion 3, då det tar mycket tid och kraft. Därav har 

personalen, ur ett arbetsgivarperspektiv på denna funktion, behövt ändra inställning till denna förändring 

och acceptera att personal faktiskt kommer och går allt oftare. Respondent F berättar: 

 

- “Att lära upp nya är en arbetsuppgift som alla andra. Det normala är något annat nu, att man 

alltid har ny personal” (personlig kommunikation, 7 april 2020).  

 

Introduktionsutbildningarna på funktion 3, verkar stämma väl in med vad aspekten Behålla talar för, då 

nyanställd personal direkt introduceras vid starten av anställningen. Detta förklaras av respondent F som 

säger “vi har märkt att detta är viktigt, att man får en trygghet från början och inte blir inslängd i 

något” (personlig kommunikation, 7 april 2020). Det visar sig dock vara kostsamt för Organisationen 

att personalen inom funktionen slutar mer regelbundet, då funktionen fungerar som en inkörsport. Precis 

som i funktion 1, kan även dessa introduktionstimmar ses som kostsamma, då arbetstagare på funktionen 

lämnar allt mer regelbundet. Detta föranleder i sin tur till högre personalomsättning. Som tidigare 

nämnts berättar Ulrich (2007) att det är av vikt att arbetsgivare funderar över vilka som ska delta i en 

viss utbildning. De nämner även att det är av vikt, att fundera över vad en viss utbildning ska innefatta 

(Ulrich, 2007). Det är tänkvärt att fundera över, utifall introduktionstimmarna går att korta ned för att 

göra arbetet mer lönsamt.  

 

Sammanfattningsvis tycks Organisationen värna om sina olika introduktionsprogram, då de anser att 

dessa krävs och är viktiga för att nyanställda arbetstagare ska känna sig trygga, välkomnade och för att 

de ska få rätta förutsättningarna för att göra ett bra jobb. Organisationens arbetssätt angående sina 

introduktioner, visar sig ligga väl i linje med aspekten. Därav arbetar de i full utsträckning med den 

traditionella aspekten Behålla, trots att funktionerna verkar ha svårt att Behålla stora delar av sin 

personal. 

 

5.2.2 Arbetsgivarens skyldighet 
 

Armstrong (2010) förklarar att arbetsgivare måste ta ansvar för att säkerställa sina arbetstagares 

personliga utveckling och lärande. Han berättar också att arbetsgivare har skyldigheter som de måste 

fullfölja, när det kommer till arbetstagares lärande och utveckling, som i sin tur kan leda till att 

arbetstagaren känner mer lojalitet gentemot en organisation (Armstrong, 2010). Samtliga respondenter 

i studien menar även på, att de som arbetsgivare har ett ansvar för att utveckla sin personal. Många av 

respondenterna förklarar dock att det inom Organisationen krävs att även arbetstagaren själv tar ansvar 

för sin personliga utveckling, om de känner att de vill växa inom Organisationen (personlig 

kommunikation, 3 mars 2020; personlig kommunikation, 2 april 2020; personlig kommunikation, 6 april 

2020). Respondent B och D berättar att Organisationen är uppbyggd på så vis att det krävs att 
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arbetstagaren själv vågar visa framfötterna och ta egna initiativ, om denne vill fortsätta att utvecklas på 

ett individuellt plan inom Organisationen (personlig kommunikation, 2 april 2020; personlig 

kommunikation 6 april 2020; personlig kommunikation, 7 april 2020). Respondent B förklarar och 

säger:  

 

- “Det krävs att man visar framfötterna själv. Du behöver börja med att leda dig själv, sen så vill 

vi såklart vara med och leda och driva medarbetarens utveckling framåt, men det är inte bara 

chefens ansvar att se till att medarbetaren kommer någon vart. Utan det är gemensamt” 

(personlig kommunikation, 2 april 2020). 

 

Samtliga respondenter nämner att de har skyldigheter där de själva tar ansvar, för att utveckla sina 

medarbetare. Armstrong (2010) förklarar däremot att det är viktigt att arbetsgivare förstår att varje 

individ skiljer sig åt, när det kommer till lärande och utveckling. Därav menar han på att det är av vikt 

för arbetsgivare att se till varje enskild individ (Armstrong, 2010). Utefter vad som framkommit från 

respondenterna, är det tydligt att Organisationen arbetar med att arbetstagarna själva måste ta mycket 

eget initiativ och våga visa på att de vill utvecklas för att ta sig vidare. Det kan i många fall kräva vissa 

typer av personlighetsegenskaper. På så vis anser vi att det kan vara lättare att visa framfötterna för vissa 

arbetstagare såväl som det kan finnas svårigheter för arbetstagare, som inte besitter dessa 

personlighetsegenskaper. Frågan är då hur de arbetstagare ska ta sig vidare för att utvecklas, om de inte 

uppmärksammas och får den hjälp de behöver från arbetsgivaren. Armstrong (2010) förklarar vidare att 

lärande och utveckling är en kontinuerlig process, som arbetsgivarna måste se till och som i 

Organisationen inte bara handlar om introduktionsprogrammen. 

 

Däremot nämner en av respondenterna att det är av stor betydelse, att arbetsgivare skapar goda 

förutsättningar för varje arbetstagare i Organisationen. Detta för att hon eller han på bästa sätt kan 

genomföra arbetsuppgifterna. Respondenten förklarar vidare hur viktigt det är att de som arbetsgivare 

tar sitt ansvar för att lära och utveckla sin personal inom Organisationen, då det annars tydligt kan märks 

i arbetstagarens utförande, om de inte fått tillräckligt med utbildning eller insikt i vad det är de ska göra. 

Detta säkerställer det som Armstrong (2010) konstaterar, att stöd från arbetsgivare bidrar till ett mer 

effektivt arbete. Respondent E berättar att denne uppmuntrar arbetstagare inom funktion 3, att utvecklas 

och pröva nya saker för att de ska kunna utvecklas personligen.  Respondenten känner ett stort ansvar 

när det kommer till personalens utveckling  (personlig kommunikation, 7 april 2020). Vidare förklarar 

några av respondenterna att de på sina funktioner alltid försöker jobba med att ge feedback till sina 

arbetstagare, både positivt och konstruktivt, för att de ska fortsätta utvecklas och förbättra sina 

arbetsprestationer (personlig kommunikation, 7 april 2020). Det är även något som Armstrong (2010) 

lyfter, då han påstår att det är av vikt att arbetsgivare säkerställer att arbetstagarens förmågor och 

potential alltid utvecklas och växer. Respondent E berättar: 

 

- “Det finns inte en enda runda som jag går där jag inte ger feedback till någon, positivt eller 

konstruktivt” (personlig kommunikation, 7 april 2020). 

 

Sammanfattningsvis framkommer det att Organisationen har en gemensam bild om att de som 

arbetsgivare har ett stort ansvar för att lära och utveckla sin personal, vilket ligger i linje med aspekten 

Behålla. Det visar sig dock att Organisationen som helhet tycks kräva att arbetstagaren på egen hand 

ska ta ett ganska stort ansvar för sin personliga utveckling, vilket inte framkommer lika tydligt inom 

aspekten Behålla. Därav tycks Organisationen arbeta i delvis utsträckning med arbetsgivarens 

skyldigheter, inom den traditionella aspekten Behålla.  
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5.2.3 Utbildning, utveckling-och karriärmöjligheter 
 

Som tidigare nämnts förklarar Cole (2015) att arbetsgivare bör fokusera på att utveckla sina arbetstagare 

på individnivå, om de vill Behålla sin personal. Han menar även på att en organisation ökar sina chanser 

att Behålla personal, om den månar om de enskilda arbetstagarnas utvecklings-och karriärmöjligheter 

(Cole, 2015). Enligt respondenterna verkar det finnas väldigt stora utvecklingsmöjligheter inom själva 

Organisationen. Däremot framkommer det att vissa funktioner har betydligt mycket mer 

utvecklingsmöjligheter än andra. 

 

Funktion 1 

En av respondenterna framhäver att alla arbetstagare inom funktion 1, har en dialog med sin närmsta 

chef, om vart arbetstagaren befinner sig någonstans, vart denne är på väg och vad som behövs göras, för 

att ta nästa steg till att utveckla karriären inom Organisationen. Respondenten fortsätter förklara, att det 

inom funktionen finns en utvecklingstrappa som innefattar olika steg, samt olika utbildningar som 

arbetstagarna får genomföra. Det framgår att arbetstagarna inom Organisationen, är uppdelade i olika 

utvecklingsnivåer. Respondent B säger “det är väldigt uttalat om vad arbetstagarna kan göra 

utvecklingsmässigt beroende på vart de befinner sig i för utvecklingsnivå” (personlig kommunikation, 

2 april 2020). Inom funktion 1 är det på så vis uppenbart att det finns många möjligheter för 

arbetstagarna att utvecklas, exempelvis genom att gå utbildningar för att kunna arbeta som den som 

utbildar inom funktionen. Det finns även möjlighet att jobba med olika typer av projekt inom funktionen, 

samt klättra och öka sina ansvarsområden (personlig kommunikation, 2 april 2020). På så vis arbetar 

funktionens arbetsgivare med att skapa utvecklingsmöjligheter, genom att delegera mer ansvarstagande 

till sina arbetstagare. Enligt Cole (2015) är detta någonting som är av stor betydelse, när det kommer till 

att utveckla arbetstagare. 

  

Cole (2015) tydliggör att utvecklingsmöjligheter bidrar till att Behålla arbetstagare. Han förklarar även 

att intresset för att byta arbete oftast minskas, om arbetstagare får chans  att växa inom en organisation. 

Däremot menar en av respondenterna på funktion 1, som har hög personalomsättning på arbetstagare 

med större ansvarsområde, trots alla utvecklingsmöjligheter som tycks finnas inom funktionen. Enligt 

respondenten borde de olika utvecklingsmöjligheterna därför kvalitésäkras, då de i detta fall inte verkar 

leda till att personalen stannar. Respondent E förklarar “utifrån personalomsättningen så tror jag att 

man behöver säkra kvalitén i det” (personlig kommunikation, 7 april 2020). Därav framgår det att 

funktion 1 arbetar i full utsträckning med den traditionella aspekten Behålla, när det kommer till 

utbildning, utveckling-och karriärmöjligheter.  

  

Funktion 2 

Respondent D berättar att det även finns ett flertal olika utvecklingsmöjligheter för arbetstagarna inom 

funktion 2. Respondenten säger att det inom funktionen finns många olika arbetsområden och 

arbetspositioner som arbetstagare kan utvecklas och växa inom. Det kan till exempel handla om olika 

specialist, eller ledarroller. Det framgår även att funktionen, likväl som de andra, har nära samarbete 

med Organisationens andra funktioner. Detta ger möjligheter för arbetstagare att gå vidare och testa på 

andra typer av arbetsuppgifter. Det här kan i sin tur kopplas till aspekten som uttrycker att det är av vikt 

att arbetstagare får ta del av större variation av arbetsuppgifter, för att förbättra sina kunskaper och 

kompetenser (Curtis & Wright, 2001). Respondenten förklarar vidare att det är viktigt att arbetstagare 

som vill utvecklas, visar att de tror på det de gör och att de själva skapar sig rätta förutsättningar för sin 

utveckling. På så vis framgår det att det finns många olika utvecklingsmöjligheter för arbetstagare i 

funktion 2. När det kommer till dessa utvecklingsmöjligheter nämner respondenten dock att det kan 
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finnas svårigheter att erbjuda samma utvecklingsmöjligheter för alla arbetstagare på funktionen. 

Respondent D berättar:  

  

- “Det är svårare att hitta utvecklingsmöjligheter för någon som varit här i 20 år än vad det är 

för någon som varit här i två år” (personlig kommunikation, 6 april 2020).  

  

Curtis och Wright (2001) förklarar att det är viktigt att redan befintliga arbetstagare får möjligheter till 

att utvecklas och förbättras, samt får ta del av större variationer av arbetsuppgifter. Utifrån respondenten 

är det tydligt att utbildning-och utvecklingsmöjligheter inom funktion 2 till största del sker på gruppnivå, 

då funktionens system verkar kräva detta. Utefter insamlade data framkommer det att funktionen absolut 

arbetar med utbildning, och utvecklingsmöjligheter. Vi menar däremot att funktionens arbetssätt skiljer 

sig en del från aspekten, då funktionen brister i att se till att förbättra arbetstagares personliga förmågor 

på individnivå. Därav anser vi, att funktion 2 arbetar i delvis utsträckning med utbildning, utveckling, 

och karriärmöjligheter, när det kommer till den traditionella aspekten Behålla.  

 

Funktion 3 

Till skillnad från funktion 1 och 2 verkar utvecklingsmöjligheterna skilja sig, när det kommer till 

funktion 3. Respondent F förklarar att nyanställda arbetstagare på denna funktion till en början får lära 

sig två olika arbetsområden, vilka är två av de tre områden som funktionen består av. Respondent F 

förklarar “vägarna är ganska tydliga från början vad man kan utvecklas till” (personlig 

kommunikation, 7 april 2020). Om arbetstagaren vill fortsätta att utvecklas efter att ha lärt sig 

arbetsuppgifterna inom de två områdena, förklarar respondenten att det finns möjlighet till att gå vidare 

till ett tredje område. Däremot, för att gå vidare till det tredje området, måste arbetstagaren vilja lära sig 

att ta ett ökat ansvar inom området som specialist, eller ledaregenskaper. Precis som i funktion 2, 

framgår det att utbildnings, och utvecklingsmöjligheter till större del sker på gruppnivå, då funktionen 

innefattar system som kräver detta. Enligt Cole (2015) kan det bidra till svårigheter för arbetstagare att 

utveckla sina personliga styrkor.  

 

I sin helhet framställs funktionen som Organisationens inkörsport för nya arbetstagare som efter ett tag 

går vidare till andra funktioner, då de vill vidareutvecklas (personlig kommunikation, 7 april 2020). Det 

är uppenbart att funktion 3 inte har lika mycket utbildning, utveckling, och karriärmöjligheter som de 

två ovan nämnda funktionerna, vilket i sin tur verkar ha bidragit till att fler arbetstagare allt oftare väljer 

att gå vidare från funktionen. Vi ser tydliga kopplingar till vad aspekten förespråkar, då Cole (2015) 

förklarar att intresset för att byta jobb ökar, då arbetstagare inte får chans till att utveckla sina kunskaper 

och växa inom en organisation. Det är tydligt att det är svårt för arbetstagare på funktion 3, att växa och 

skapa karriärmöjligheter. Därav menar vi, att funktionen delvis arbetar med den traditionella aspekten 

Behålla, när det kommer till utbildning, utveckling, och karriärmöjligheter. 

 

Övergripande syn över funktionerna 

Som tidigare nämnts, framkommer det att Organisationens personal inom de olika funktionerna, består 

av många studenter som arbetar extra. Många av dessa arbetstagare väljer ofta, efter två till tre år att 

söka sig vidare till andra arbeten och arbetsplatser, som är mer kopplade till deras utbildningsområde. 

En av respondenterna med en mer övergripande syn av Organisationen, förklarar att arbetsgivarna inom 

de olika funktionerna måste arbeta för att dessa arbetstagare ska känna att deras arbetsuppgifter är 

tillräckligt stimulerande, samt göra dem nyfikna på de utvecklingsmöjligheter som finns inom 

Organisationen. På så vis skulle Organisationen visa på att det finns möjligheter för arbetstagares 

karriärtillväxt inom Organisationen, vilket enligt Coetzee och Stoltz (2015) är en avgörande faktor för 

om arbetstagare väljer att stanna i en organisation eller inte. Även Armstrong (2010) poängterar att det 
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är av vikt att tillhandahålla olika typer av karriärmöjligheter, vilket är precis det som respondenten 

menar att arbetsgivarna på funktionerna borde göra. En av respondenterna berättar att Organisationen 

bör se till de arbetstagare som är nyfikna på Organisationen och som trivs på sitt arbete. Det 

framkommer att det är av vikt att se till de arbetstagare som är intresserade och som vill vidare inom 

Organisationen, då respondenten nämner att det handlar om att utvecklas eller avvecklas (personlig 

kommunikation, 31 mars 2020). Respondenten berättar:  

 

- “Om någon är lite nyfiken på Organisationen så måste jag kunna visa dem och öppna upp 

dörrar och möjligheter inom det område som personen studerar. Vi måste tänka att vi ska öppna 

dem dörrarna nu, och inte om tio år” (personlig kommunikation, 31 mars 2020). 

  

En av respondenterna nämner dock att det kan finnas svårigheter i att utveckla de arbetstagare som 

jobbar extra inom Organisationen, då de har studier som kommer i första hand. Därav måste 

arbetsgivarna anpassa sig efter hur deras liv ser ut utanför arbetet i Organisationen. Respondenten 

förklarar att detta kan medföra att det finns utbildningsdagar som dessa arbetstagare går miste om, vilket 

i sin tur kan visa sig påverka arbetet, då de inte har fått ta del av all den utbildning som krävs för att 

genomföra ett bra jobb. Vidare förklarar respondenten att detta många gånger kan komma att bli väldigt 

kostsamt för Organisationen (personlig kommunikation, 2 april 2020). 

  

I sin helhet verkar det finnas stora utvecklings-och karriärmöjligheter inom Organisationen, samt att 

varje funktion tycks ha sina egna utvecklingsmöjligheter. Det framkommer att det finns betydligt mer 

utvecklings-och karriärmöjligheter på individnivå i funktion 1, jämförelsevis med de andra två 

funktionerna. Enligt aspekten Behålla är utbildning, utveckling-och karriärmöjligheter en stor 

bidragande faktor till varför arbetstagare väljer att stanna inom en organisation. Trots Organisationens 

alla utvecklings-och karriärmöjligheter tycks de inte vara tillräckliga för att Behålla viss personal, vilket 

tydligt framkommer med den höga personalomsättning som råder inom funktionerna. Därav anser vi, 

att det hade varit av intresse för Organisationen att fokusera mer på att erbjuda arbetstagare utveckling 

på individnivå i bredare utsträckning, då Cole (2015) förklarar att detta fokus bidrar till att Behålla 

personal. Även Ulfsdotter Eriksson (2013) förklarar att det anses vara mer attraktivt att arbeta inom en 

organisation som erbjuder personlig utveckling. Därav framgår det att Organisationen arbetar delvis 

med utbildning, utveckling-och karriärmöjligheter, när det kommer till den traditionella aspekten 

Behålla. 

 

5.2.4 Hur Organisationen förhåller sig till området lärande och utveckling, 

jämförelsevis med den traditionella aspekten Behålla 
 

Hur Organisationen förhåller sig till området lärande och utveckling jämförelsevis med den traditionella 

aspekten Behålla, har det bedömts enligt följande. När det kommer till introduktion uppfyller 

Organisationen sitt arbete i full utsträckning med den traditionella aspekten Behålla, medan 

Organisationen i sitt arbete gällande arbetsgivarens skyldighet, samt utbildning, utveckling-och 

karriärmöjligheter, arbetar i delvis utsträckning med den traditionella aspekten Behålla.   

 

Utifrån vårt tolkande perspektiv anser vi att Organisationen i sin helhet arbetar med lärande och 

utveckling i delvis utsträckning, med den traditionella aspekten Behålla. När det kommer till 

introduktionsprogrammen ligger Organisationens arbetssätt väl i linje med vad aspekten förespråkar 

angående introduktionen. Däremot verkar deras arbetssätt skilja sig inom vissa avseenden, då det 

kommer till arbetsgivarens skyldighet, samt utbildning, utveckling-och karriärmöjligheter. Det som kan 

konstateras är att Organisationen inom dessa områden mestadels arbetar på gruppnivå. Trots att 
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respondenterna visar att de ansvarar för sina skyldigheter som arbetsgivare, verkar det som att det 

individuella stödet för arbetstagares utveckling brister, då Organisationen kräver att mycket sker på eget 

initiativ från arbetstagaren. Det framgår även från respondenterna, att största delen av utbildning, 

utveckling-och karriärmöjligheter sker på gruppnivå. Detta menar vi kan skapa problematik, när det 

kommer till att se till den enskilda individen i Organisationen. Detta är utifrån studiens teoretiska 

referensram, av stor betydelse för arbetsgivare att göra, för att Behålla personal. Se nedanstående figur 

(figur 5) som förklarar hur Organisationen förhåller sig till området lärande och utveckling, 

jämförelsevis med den traditionella aspekten Behålla. 

 

 
 

Figur 5 - I modellen visas resultat i vilken utsträckning Organisationen förhåller sig till lärande och 

utveckling (Jonsson & Moore, 2020). 

 

5.3 Organisationens förhållningssätt till prestationer och belöningar 
I följande kapitel presenteras Organisationens förhållningssätt kopplat till det centrala området 

prestationer och belöningar, ur den traditionella aspekten Behålla. 

 

5.3.1 Medarbetare-och utvecklingssamtal 
 

I det centrala området, prestationer och belöningar, lyfts medarbetare-och utvecklingssamtal som en 

viktig del för varje arbetstagare att kunna sätta upp mål, sedan genomföra arbetet för att uppnå de 

uppsatta målen och därefter följa upp, samt utvärdera resultatet (Ulfsdotter Eriksson, 2013). Inom 

Organisationen finns det en riktlinje som säger att medarbetare-och utvecklingssamtal ska genomföras 

fyra gånger per år, då arbetstagaren och dennes närmaste chef sitter ner för att diskutera ovanstående 

nämnda moment. Det som skiljer sig från den traditionella aspekten Behålla, är att Organisationen 

bygger sina medarbetare-och utvecklingssamtal på två delar. Den första delen är till för att prata om 

arbetstagarens mående och den andra delen om arbetstagarens arbete, innehållande ovanstående nämnda 

moment i enlighet med aspekten. 

 

I Organisationen är det tydligt att det skiljer sig i hur arbetsgivarna arbetar med medarbetare-och 

utvecklingssamtal. Respondent A, med övergripande syn över Organisationen, berättar att medarbetare-

och utvecklingssamtalen oftast görs för komplicerade och att många av arbetsgivarna genomför dem på 
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ett för formellt sätt. Det framkommer att medarbetare-och utvecklingssamtalen med varje arbetstagare 

ses som ett måste och ett dokument som ska fyllas i, istället för vad den egentligen är till för: att se till 

varje individ. Respondent A menar att den går att göra annorlunda och förklarar hur denne vill att 

arbetsgivarna ska arbeta med medarbetare-och utvecklingssamtal. Respondenten förklarar att ett första 

möte bör bokas för att sätta upp mål. Därefter i de två följande träffarna kan arbetsgivaren och 

arbetstagaren ses över exempelvis en promenad, lunch eller liknande, som innebär att samtalet inte 

behöver bli så formellt eller tidskrävande. Det handlar bland annat om att skapa goda relationer mellan 

arbetsgivare och de anställda, för att arbetstagare ska vilja stanna inom Organisationen, vilket stämmer 

med vad Fletcher et al. (2018) säger inom aspekten Behålla. Sedan träffas de igen för en fjärde och sista 

träff för året, då de återigen sitter de ner för att utvärdera mål som satts upp (personlig kommunikation, 

31 mars 2020). Respondent D menar på att medarbetare-och utvecklingssamtalen inte är så 

betydelsefulla för alla arbetstagare och syftar på de arbetstagare som varit inom Organisationen en 

längre tid. Det kan bero på att de är nöjda med sin arbetssituation eller att de vill utvecklas eller ta nya 

steg. Trots detta ska ändå medarbetare-och utvecklingssamtalen genomföras i enlighet med riktlinjen, 

menar respondenten. Däremot framkommer det att det inom Organisationen finns arbetstagare som 

tycks uppskatta medarbetare-och utvecklingssamtalen, då respondent B repeterar vad flera arbetstagare 

sagt: 

 

- “Hallå, glöm inte min utveckling bara för att ni har mycket att göra” (personlig kommunikation, 

2 april 2020). 

 

Det finns med andra ord arbetstagare, som uppskattar, värdesätter och ser medarbetare-och 

utvecklingssamtalen som en viktig del av arbetet. Det är som respondent C säger en möjlighet att 

djupdyka och prata om hur arbetstagare mår, om arbetsuppgifterna, om kollegor samt, blicka framåt och 

se vad arbetstagaren behöver härnäst för att utvecklas och växa som person inom Organisationen 

(personlig kommunikation, 3 april 2020). 

 

Trots att Organisationen inte arbetar identiskt med vad den traditionella aspekten Behålla innebär, om 

medarbetare-och utvecklingssamtal, anser vi att Organisationens arbetssätt dessutom tillför 

medarbetare-och utvecklingssamtalen en faktor, då den berör arbetstagares mående. I aspekten Behålla 

är det av stor betydelse. Vi bedömer att Organisationen arbetar i full utsträckning med den traditionella 

aspekten Behålla. 

 

5.3.2 Ekonomiska, icke-ekonomiska och inre belöningar som incitament 
 

Organisationen arbetar med olika typer av belöningssystem, ekonomiska incitament, icke-ekonomiska 

incitament, samt inre belöningar som incitament, vilket Armstrong (2010) förklarar kan vara bidragande 

faktorer till att Behålla personal. 

 

Ekonomiska incitament 

Ulrich (2007) berättar att ekonomiska incitament kan vara en bidragande faktor för att få arbetstagare 

att stanna i en organisation. Han förklarar att detta sällan är anledningen till att människor byter jobb. 

Däremot är uppfattningen tudelad om detta belöningssystem bland arbetsgivarna i Organisationen. Det 

framkommer att det ekonomiska incitamentet i form av lön är något som har bidragit till att viss del av 

Organisationens arbetstagare har slutat, då den inte kunnat leva upp till arbetstagarens löneanspråk. 

Respondent F berättar “vi som arbetsgivare har inget lönespann där vi kan ge någon en bättre lön för 

att de presterat bättre än någon annan” (personlig kommunikation, 7 april 2020). För funktion 2 

grundar det sig i att Organisationen inte kan erbjuda arbetstagare ett högre kontrakt som direkt ger en 
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högre lön, medan det inom en avdelning på funktion 1 är i samband med att arbetstagares ansvarsområde 

kommit att bli större. Det sistnämnda har blivit en utmaning för arbetsgivare i Organisationen, då många 

av arbetstagare med större ansvarsområden önskar belöningar i form av en högre lön (personlig 

kommunikation, 2 april 2020). Respondent B berättar: 

 

- “För några år sedan hade vi ett ganska stort problem i att det var många som slutade. Det var 

flera arbetstagare som gick över till en annan organisation för att de kunde erbjuda en bättre 

lön än vad vi kunde göra” (personlig kommunikation, 2 april 2020). 

 

Respondent C menar å andra sidan, att en arbetstagares lön är sekundär och förklarar att det som är av 

störst vikt, när det kommer till belöning av prestationer, är i form av beröm och positiv feedback. Detta 

kan kopplas till aspekten Behålla, då Ajala (2013) förklarar att belöning i form av lön inte går att 

likställas med de inre belöningarna, samt de icke-ekonomiska incitamenten. Respondenten framför att 

det i slutändan inte handlar om lönen, utan att man som arbetstagare trivs på sitt jobb (personlig 

kommunikation, 3 april 2020).  

 

När det kommer till Organisationens helhetssyn på ekonomiska incitament, visar det sig att en högre 

lön som belöning, inte är något som förekommer ofta inom Organisationen. Detta beror på att 

Organisationen inte har de avtal som krävs för att kunna bidra med denna typ av belöning. På så vis har 

Organisationen svårt för att använda denna typ av incitament som belöning, för att få personalen att 

stanna. Vi ser ovanstående som problematiskt, då arbetstagare valt att lämna Organisationen på grund 

av den anledningen. Därav anser vi, att Organisationen inte arbetar med ekonomiska incitament som 

belöning, när det kommer till den traditionella aspekten Behålla. 

 

Icke-ekonomiska incitament och inre belöningar som incitament 

I Organisationen framkommer det inte mycket om hur arbetsgivarna arbetar med icke-ekonomiska 

incitament gentemot sina arbetstagare, vilket Ulrich (2007) förklarar handlar om förmåner som 

arbetstagare gör sig förtjänta av. Det som dock visar sig och som kan ses som ett icke-ekonomiskt 

incitament inom Organisationen, är då arbetstagare skapat sig förtroende och på så vis får ytterligare 

ansvarsområden inom sin funktion. Detta är bland annat förekommande i en av avdelningarna på 

funktion 1 (personlig kommunikation, 2 april 2020). Utifrån respondenterna är det endast denna typ av 

icke-ekonomiska incitament som framkommer att Organisationen använder sig av. Därav tolkar vi att 

Organisationen delvis arbetar med icke-ekonomiska incitament som belöning, när det kommer till den 

traditionella aspekten Behålla. 

 

När det kommer till hur Organisationen arbetar med inre belöningar som incitament, är Organisationen 

enig om att de som arbetsgivare behöver vara närvarande, berömmande, bekräftande och uppmuntrande 

i bemötandet av arbetstagare och deras arbete. Det är faktorer som även Armstrong (2010) lyfter som 

viktiga, när det kommer till inre belöningar som incitament för att Behålla personal. Det framkommer 

att Organisationen och arbetsgivare i störst utsträckning arbetar med att belöna och ge bekräftelse till 

sina arbetstagare på gruppnivå. Detta blir tydligt då majoriteten av respondenterna berättar att de i 

Organisationen inte arbetar med inre belöningar på individnivå, utöver medarbetare-och 

utvecklingssamtalen, då verksamheten bygger på att uppnå Organisationens mål tillsammans i grupp. 

Respondent F berättar:  

 

- “Det är sällan vi lyfter ut enstaka individer, det sker mer på gruppnivå”, (personlig 

kommunikation, 7 april 2020). 
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Även respondent D styrker ovanstående som säger:  

 

- “Vi coachar ju varje dag och vi berömmer nog egentligen varje dag också och det gör vi oftast 

i grupp” (personlig kommunikation, 6 april 2020). 

 

Utifrån aspekten Behålla förklarar Armstrong (2010) att belöningar kan ske på både individ-och 

gruppnivå. Det som konstateras i ovanstående visar tydligt på att belöningar i form av beröm, coaching 

och positiv feedback är något som i större utsträckning sker på gruppnivå i Organisationen. När mål 

uppnås eller när Organisationen vill lyfta sina arbetstagare för ett väl genomfört arbete, kan exempelvis 

arbetsgruppen fira tillsammans genom en gemensam middag eller frukost som en form av inre belöning. 

En av respondenterna nämner att Organisationen inte arbetar så mycket prestationsbaserat, särskilt inte 

på individnivå, utan att det mer handlar om att arbetstagare hjälper och berömmer varandra när något 

går bra. Respondent B förklarar även “just nu värderas allas arbete lika mycket” (personlig 

kommunikation, 2 april 2020). Baserat på aspekten Behålla, framkommer det att det är av betydelse att 

identifiera varje enskild arbetstagare på individnivå, när det kommer till de inre belöningarna. Detta för 

att kunna motivera enstaka arbetstagare till att stanna i en organisation (Ulrich, 2007). Vi ser detta som 

problematiskt när det kommer till funktionerna, då de i större utsträckning använder den inre belöningen 

på gruppnivå. Därav tolkar vi, att Organisationen delvis arbetar med inre belöningar som incitament, 

när det kommer till den traditionella aspekten Behålla. 

 

I sin helhet är det tydligt att Organisationen inte arbetar med ekonomiska incitament som belöning, 

vilket har visat sig bidra till högre personalomsättning, samtidigt som det i större utsträckning är synligt 

att Organisationen mer eller mindre arbetar med inre belöningar på gruppnivå. Alltså finns det olikheter 

mellan Organisationens arbetssätt när det kommer till belöningssystem, jämförelsevis med aspekten 

Behålla, då aspekten talar om att lön har en avgörande roll i viss utsträckning såväl som att arbetstagare 

bör belönas individuellt. 

 

5.3.3 Hur Organisationen förhåller sig till området prestationer och belöningar, 

jämförelsevis med den traditionella aspekten Behålla 
 

Hur Organisationen förhåller sig till området prestationer och belöningar, jämförelsevis med den 

traditionella aspekten Behålla, har bedömts enligt följande. När det kommer till medarbetare-och 

utvecklingssamtal uppfyller Organisationen sitt arbete i full utsträckning med den traditionella aspekten 

Behålla, medan Organisationen i sitt arbete gällande ekonomiska incitament inte arbetar med den 

traditionella aspekten Behålla. Slutligen när det kommer till Organisationens arbetssätt kopplat till 

icke-ekonomiska incitament och inre belöningar som incitament, arbetar Organisationen i delvis 

utsträckning med den traditionella aspekten Behålla.    

 

Utifrån vårt tolkande perspektiv anser vi, att Organisationen i sin helhet arbetar med prestationer och 

belöningar i delvis utsträckning med den traditionella aspekten Behålla. När det kommer till 

medarbetare-och utvecklingssamtal, bedöms Organisationen tillföra ett område, arbetstagares mående, 

som är av betydelse för att Behålla personal i sin helhet. Organisationens arbete med ekonomiska 

incitament finns det inte tillstymmelse av, medan Organisationen mer arbetar med icke-ekonomiska 

incitament, men framförallt med inre belöningar som incitament. Däremot arbetar Organisationen med 

de två sistnämnda incitamenten i större omfattning på gruppnivå än på individnivå. I en kontext av “det 

nya arbetet” är det därav mer önskvärt att Organisationen börjar se till ovanstående mer kopplat till 

varje enskild arbetstagare. Se nedanstående figur (figur 6) som förklarar hur Organisationen förhåller 

sig till området prestationer och belöningar, jämförelsevis med den traditionella aspekten Behålla. 
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Figur 6 - I modellen visas resultat i vilken utsträckning Organisationen förhåller sig till prestationer 

och belöningar (Jonsson & Moore, 2020). 

 

5.4 Hur Organisationen förhåller sig till den traditionella aspekten Behålla 
När det kommer till människan i organisationen, lärande och utveckling, samt prestationer och 

belöningar, kommer studien fram till att Organisationen arbetar med de tre centrala områdena i delvis 

utsträckning med den traditionella aspekten Behålla. Hur Organisationen förhåller sig till dessa tre 

centrala områden, ur den traditionella aspekten Behålla, har i sin helhet bedömats på följande vis. Se 

nedanstående figur (figur 7). 

 

 
 

Figur 7 - I sin helhet visar det sig att Organisationen idag delvis förhåller sig till den traditionella 

aspekten Behålla (Jonsson & Moore, 2020). 
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6. Slutsats 
I studiens sista kapitel svarar vi på studiens syfte, vilken är att förklara i vilken utsträckning en 

organisation behöver förhålla sig till den traditionella aspekten Behålla, utifrån ett 

arbetsgivarperspektiv i en kontext av “det nya arbetet”. Därefter följer en diskussion om resultatet i 

den empiriska analysen, samt tre praktiska bidrag och avslutningsvis tre förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Organisationen behöver individanpassa den traditionella 

aspekten Behålla 
Syftet var att förklara vilken utsträckning en organisation behöver förhålla sig till den traditionella 

aspekten Behålla, utifrån ett arbetsgivarperspektiv i en kontext av “det nya arbetet”. Det som ledde oss 

fram till studiens syfte var att vi började googla på HR-trender, vilket gav träff på “det nya arbetet”. 

Detta väckte vårt intresse. Utifrån tidigare forskning i studien framgår det att organisationer bör arbeta 

i enlighet med aspekten Behålla, för att Behålla sin personal. Det visar sig också att organisationer 

strävar efter att Behålla sin personal, trots att utvecklingen visar på att människor stannar allt kortare tid 

i organisationer, då de blir allt mer lojala mot sin egen framgång. En av oss kunde också koppla detta 

till en organisation som hon hade en personlig relation till, då den identifierade Organisationen arbetar 

för att Behålla sin personal, samtidigt som dess personalomsättning tycks öka. Denna kännedom ledde 

till att vi kunde identifiera Organisationen som vårt val av fall i denna fallstudie. Då studien byggde på 

att förklara i vilken utsträckning Organisationen behöver förhålla sig till den traditionella aspekten 

Behålla, var en deduktiv ansats relevant för studien, eftersom aspekten Behålla skulle leda arbetet. I och 

med att syftet också skulle besvaras utifrån ett arbetsgivarperspektiv i en kontext av “det nya arbetet”, 

var det väsentligt att anta en kvalitativ forskningsmetod, samt ett hermeneutiskt förhållningssätt för att 

kunna studera och analysera sociala företeelser i Organisationen.  

 

Den empiriska analysen resulterade i att Organisationen idag delvis förhåller sig till den traditionella 

aspekten Behålla. Vi anser däremot utifrån vårt tolkande perspektiv, att Organisationen behöver förhålla 

sig i full utsträckning till den traditionella aspekten Behålla, samtidigt som de behöver individanpassa 

arbetssättet för att anpassa sig till kontexten av “det nya arbetet”. Därav kan vi besvara studiens syfte, 

vilken innebär att vi kommit fram till att Organisationen i en kontext av “det nya arbetet” behöver arbeta 

i full utsträckning med den traditionella aspekten Behålla, på ett mer individanpassat sätt.  

 

6.2 Diskussion 

Enligt Myrén (2018) tycks det blivit vanligare att människor byter jobb allt oftare än vad som gjorts 

tidigare. Det visar sig även i Organisationens personalomsättning, trots att den arbetar med den 

traditionella aspekten Behålla. Det framkommer att Organisationen idag delvis arbetar i enlighet med 

den traditionella aspekten Behålla, men som vi upplever främst sker på gruppnivå. Att Organisationen 

arbetar mycket på gruppnivå beror på deras jämställdhetsprincip som styr många av deras 

arbetsprocesser, vilket vi anser försvårar Organisationens förmåga att anpassa sig till kontexten av “det 

nya arbetet”. Detta eftersom kontexten kräver att se till individen i en större omfattning. Som svar på 

det kunskapsgap som identifierats, om en organisation kan behöva tänka annorlunda när det kommer till 

att Behålla personal i en kontext av “det nya arbetet”, anser vi att Organisationen behöver tänka 

annorlunda genom att se mer till varje arbetstagare på individnivå. I en kontext av “det nya arbetet” 

handlar det om att Organisationen måste individanpassa sitt arbete, när det kommer till att Behålla 

personal. Det bygger på det Vinieran (2015) framhåller, att människan idag är mer lojal mot sin egen 

framgång, vilket innebär att Organisationen behöver ha förmåga att kunna se till varje individuell 

arbetstagare och dennes behov för att skapa en starkare lojalitet. Det betyder att människan har kommit 
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att bli mer individualistisk och ser idag mer till sin egen utveckling och till sitt privatliv, vilket är något 

som Myrén (2018) förklarar ställer krav i form av ett flexibelt arbete. Det är tydligt att det är ovanstående 

orsaker som bidrar till att arbetstagare väljer att sluta inom Organisationen, då det framkommer att 

arbetstagare väljer att säga upp sin anställning på grund av dess schema med obekväma arbetstider, samt 

kontraktsmått och lön. Dessa orsaker grundar sig i Organisationens jämställdhetsprincip, som betyder 

att samtliga arbetstagare ska ha lika många helger och kvällar i sitt schema, samt samma löneanspråk. 

Det framkommer att obekväma arbetstider är något som inte passar alla livssituationer, då det visar sig 

att många arbetstagare väljer att sluta på grund av det inte går väl i hand med privatlivet. Vi tror att om 

Organisationen i detta sammanhang kunde se mer till varje individ, utefter de lagar som påverkar och 

anpassa schema utefter varje arbetstagares behov i så stor utsträckning som möjligt, skulle det kunna 

bidra till att fler arbetstagare väljer att stanna. När det kommer till att arbetstagare i princip har samma 

löneanspråk, har det visat sig att arbetstagare som besitter ansvarsområden anser sig vara berättigade till 

en högre belöning i form av ekonomiska incitament. Detta medför att arbetstagare väljer att avsluta sina 

anställningar, då andra organisationer kan erbjuda bättre lön. 

 

Om Organisationen kunde se till ovanstående, när det kommer till de arbetstagare med tjänster som 

innefattar ett större ansvarstagande, menar vi att arbetstagare skulle känna sig mer uppskattade för sitt 

arbete och på så vis välja att stanna kvar. Dessutom skulle Organisationen ur ett organisationsperspektiv 

vinna på att arbeta med ekonomiska incitament, istället för att lägga tid och resurser på att rekrytera nya 

arbetstagare. Att rekrytera nya arbetstagare är ofta både tidskrävande och i längden kostsamt för 

Organisationen, vilket möjligtvis visar på att Organisationen i vissa funktioner hushåller felaktigt med 

sina resurser (Laddha et al., 2012). Därför skulle det vara mer ekonomiskt att värna om de arbetstagare 

som redan arbetar inom Organisationen. När det kommer till rekryteringsprocessen vore en bra väg att 

gå, att använda sig av en anställningsteknik där exempelvis kandidatens styrkor, vad denne tycker är 

roligt och vill få uträttat kommer fram. Sedan skulle de personer anställas som kan skapa och utforma 

det som Organisationen har behov av. På så vis skulle det kunna skapas förhöjd energi inom 

Organisationen, genom att utgå från individen. Detta stämmer väl överens med ”det nya arbetet” som 

talar för att människan idag vill få utlopp för sin kreativitet, att få ta personligt ansvar och flexibilitet. 

Vi menar att detta skulle gynna Organisationen långsiktigt, då det skulle skapa en enighet mellan 

Organisationen och dess arbetstagare. 

 

Vi har kommit fram till att Organisationen idag delvis förhåller sig till den traditionella aspekten 

Behålla, i en kontext av “det nya arbetet”. Därav anser vi att Organisationen behöver tänka annorlunda 

och istället börja arbeta i full utsträckning med den traditionella aspekten Behålla, fast på ett mer 

individanpassat sätt. Vi menar att Organisationen fortfarande behöver arbeta på det sätt som de gör 

idag, gällande att motivera och engagera sina arbetstagare på gruppnivå, då det är en del av deras starka 

kultur och värderingar. Däremot behöver varje individ också känna sig unik genom att bli sedd, 

bekräftad och uppskattad, för det arbete hon eller han personligen bidrar till i Organisationen. Varje 

arbetstagare behöver få något utöver det som sker på gruppnivå, för att känna sig motiverade och 

engagerade på ett personligt plan, för att vilja stanna i Organisationen.  Detta anser vi skulle gynna 

Organisationen om de kunde möjliggöra detta. Det handlar om att arbetsgivare behöver kunna se varje 

arbetstagares styrkor och potential och skapa möjligheter för denne där hon eller han kan växa. Det är 

också på samma sätt som Organisationen behöver se till sina arbetstagare som arbetar extra, vid sidan 

av sina studier. Arbetsgivaren behöver på ett mer regelbundet sätt arbeta med ovanstående genom att se 

till varje unika arbetstagare, för att skapa en bra och stimulerande tid så länge arbetstagaren väljer att 

stanna. När det återigen handlar om de arbetstagare som arbetar extra i Organisationen, är det av vikt 

att arbetsgivaren visar att det finns möjligheter, att efter avslutad gymnasie, universitets och/eller 

högskoleutbildning, går att fortsätta växa inom Organisationen. Det gäller då att som arbetsgivare fånga 
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upp de arbetstagare redan under tiden som de parallellt med sina studier jobbar inom Organisationen, 

vilket redan skulle kunna ske via medarbetare-och utvecklingssamtalen. 

 

Grunden i ovanstående bottnar i att Organisationen ger ett bra introduktionspaket för varje arbetstagare. 

Introduktionen ska ge arbetstagare en stabil och trygg grund att stå på, samtidigt som den måste vara 

lönsam för Organisationen. Trots att Organisationen ger varje individ en bra grund att stå på, vilken är 

en grundförutsättning, visar det sig att personalomsättningen ändå är hög. 

 

Sammanfattningsvis bygger kontexten av “det nya arbetet” på ett genuint samarbete mellan 

arbetsgivaren och arbetstagare. Detta är av ännu större vikt idag, eftersom människor inte är lojala på 

samma sätt som förr mot sin arbetsgivare, då människor sätter större värde på sin egen framgång och 

lycka. Därav har vi kommit fram till att Organisationen som idag arbetar med den traditionella aspekten 

Behålla på gruppnivå, i ännu större utsträckning behöver individanpassa sitt arbetssätt när det kommer 

till att Behålla sin personal. 

 

6.3 Praktiska bidraget 

Att Organisationen behöver individanpassa sitt arbetssätt när det kommer till att Behålla sin personal, 

tror vi kommer bidra till allt fler arbetstagare väljer att stanna. Ett individanpassat arbete kopplat till 

aspekten Behålla, kommer att hjälpa Organisationen att förhålla sig till “det nya arbetet”. Därav har vi 

kommit fram till tre praktiska bidrag efter att studiens syfte besvarats. Det första och andra bidraget 

syftar till Organisationen och det tredje till HR inom Organisationen. 

 

1) Det första praktiska bidraget som kan hjälpa Organisationen i att Behålla sin personal, är att se över 

sin rekryteringsprocess. Att se till varje individuell arbetstagare i en kontext av “det nya arbetet”, innebär 

att Organisationen redan vid rekryteringstillfället behöver ta reda på vad som får varje individ att bli 

motiverad, samt vad dennes målsättning är, både kortsiktigt och långsiktigt, samtidigt som 

Organisationen talar om vad den kan erbjuda. På så vis kan Organisationen tillsammans med varje 

individ komma fram till vilken funktion som skulle vara bäst lämpad för den individuella kandidaten. 

Det handlar om att redan vid rekryteringstillfället utforska om den sökande kandidatens förväntningar 

och om Organisationens förväntningar överensstämmer med varandra. 

 

2) Det andra praktiska bidraget vänder sig likaså till Organisationen, som kan utveckla och modernisera 

sina medarbetare-och utvecklingssamtal. Vi menar att arbetsgivare genom att se till varje individ skulle 

kunna anpassa samtalen mer efter personlighet och behov. Exempelvis när det kommer till de 

arbetstagare som arbetar extra under sin studietid behöver Organisationen påvisa de möjligheter som 

skulle kunna erbjudas efter avslutade studier för fortsatt samarbete. 

 

3) Det tredje och sista praktiska bidraget går till HR inom Organisationen, som syftar till att se över 

introduktionspaketen inom funktionerna för att vara kostnadseffektivt. Vår tolkning grundar sig i att 

funktionernas personalomsättning är hög och har varit det de senaste fyra åren. Vi menar att HR kan se 

över om det går att anpassa sig till den höga personalomsättningen, genom att minska 

introduktionstimmarna och effektivisera dessa, samtidigt som de ska hålla en god kvalité. Detta för att 

det ska vara såväl lönsamt för Organisationen som en bra start för en nyanställd arbetstagare.   
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6.4 Vidare forskning 
Studiens kunskapsgap har vidare mynnat ut i tre förslag, när det kommer till förslag på vidare forskning. 

 

1) Det första förslaget till vidare forskning är ett annat perspektiv: Att förklara i vilken utsträckning en 

organisation behöver förhålla sig till den traditionella aspekten Behålla, utifrån ett arbetstagarperspektiv 

i en kontext av “det nya arbetet”. 

 

2) Det andra förslaget till vidare forskning är att genomföra studien i en organisation utanför Sverige: 

Då Organisationen är en stor global organisation vore det av intresse att genomföra studien i ett annat 

land, där den globala Organisationen finns.     

 

3) Det tredje förslaget till vidare forskning är att jämföra två organisationer med varandra: Detta är av 

intresse för att se hur två organisationer skiljer sig åt, när det kommer till att Behålla personal i en kontext 

av “det nya arbetet”.
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Bilaga 1. 

  

Intervjuguide 
Inledning 

1. Hur många år har du arbetat inom organisationen? 

2. Vad är din nuvarande tjänst? 

3. Vilken funktion tillhör du? 

4. Hur gamla är majoriteten av den personal som arbetar på din funktion? 

5. Hur skulle du uppskatta den genomsnittliga anställningstiden hos personalen på din 

funktion/x? 

Människan i organisationen 

1. Hur arbetar ni på er funktion/x för att skapa en god arbetsplats för att behålla er 

personal? 

• Hur arbetar ni med negativa såväl som positiva beteenden hos era arbetstagare? 

• Hur arbetar ni för att motivera och engagera er personal? 

• Hur arbetar ni med lojalitet och pålitlighet i er organisation? 

• Hur arbetar ni för att förebygga hälsa och välbefinnande hos er personal? 

 

Lärande och utveckling 

1. Hur arbetar ni på din funktion/x med lärande och utveckling för att behålla 

personal? 

• Hur ser introduktionsprogrammet ut på din funktion/x? 

• Vad vill ni att introduktionsprogrammet ska leda till? 

• Hur märker ni att introduktionsprogrammet är av betydelse för det syfte ni vill att det 

ska uppnå? 

• Hur många timmar kräver en nyanställd innan denne kan börja jobba på funktionen 

(exklusive xintro)? (Hur många timmar kräver introduktionen?) 

 

• Anser ni som arbetsgivare att ni har ansvar för att lära och utveckla er personal? Om 

ja/nej, på vilket sätt menar du? 

• Vad har ni för utvecklingsmöjligheter inom din funktion/varuhuset? 

 

• Vad har ni för utbildningsmöjligheter inom din funktion/x? 

• Hur märker ni att alla utbildningstimmar som ni lägger på personalen att det lönar 

sig? Om ni tog bort all utbildning eller en viss del av den. Tror du att fler arbetstagare 

skulle sluta då?  

 

Prestationer och belöningar 

1. Hur arbetar ni på din funktion/x med prestationer och belöningar för att behålla 

personal? 

• Hur arbetar ni med ekonomiska incitament (lön, bonus, allt som har med pengar)? 

• Hur arbetar ni med icke-ekonomiska incitament (personliga förmåner, tillgodose 

arbetstagarens önskemål)? 



 

Bilaga 2. 

 
  

Människan i Organisationen 
Beteende 

RESPONDENT B: 

Vi lyfter både i grupp och individ att och då är det ju ofta en medarbetare som har varit med och gjort 

de här förändringarna och då kopplar vi på det. om något gör något så kan den personen bli lyft inom 

det den håller på med eller inom det projektet. Vi märker av om någon har en bra dag eller dåligt dag, 

om någon gör ett bra jobb eller ett dåligt jobb. Vi chefer är i drift så vi ser mycket.  

 

RESPONDENT C: 

Då tar vi ju det på individnivå och följer upp vad är det som inte funkat utefter våra förväntningar och 

vad förväntar vi oss framöver. Då håller vi samtal kopplat till dokumentation med det.  
om man visar och gör ett bra arbete visar intresse så har man även möjlighet att kunna utvecklas. 

 

Lärande och utveckling 
Utbildning, utveckling och karriärmöjligheter 

RESPONDENT C: 

det finns ju både väldigt stora möjligheter inom hela organisationen.  

 

även möjlighet att kunna utvecklas genom till exempel vårat Ilead program som är ett 

ledarskapsprogram som vi har internt. 

 

RESPONDENT D: 

Det gäller ju hela tiden att utbilda vidare och coacha i det genom en utvecklingsplan då.  

 

man kan utvecklas absolut och det finns många olika utvecklingsmöjligheter. Inom just vår 

funktion så handlar det mest om nyckelpersoner. sen finns det också möjligheter vi har ju 

samarbete med alla avdelningschefer som finns i organisationen. 

 
får man rätt förutsättningar för att kunna utvecklas och att man visar att man tror på något, det är nog 

nyckeln till att utvecklas. 

 
För det är svårare att hitta utvecklingsmöjligheter för någon som varit här i 20 år än vad det är för 

någon som varit här i 2 år. 

 

Prestationer och belöningar 
Prestationer och belöningar 

RESPONDENT E: 

Ofta handlar det om belöning i form hur duktig man är och vad man presterat. Mycket handlar det 
som ledare att man måste vara närvarande. Att när personer gör något bra, boosta dom och ge 

feedback som höjer och motivera varandra. Får man inte höra det så tror jag att det blir svårare. Och 

även i one-to-one där vi tar upp vad vi behöver förbättra men också vad vi är superbra på. 

 

RESPONDENT F: 

Vi jobbar inte så mycket individuellt, och följer inte upp så många individuellt. Man kan få extra 

beröm av sin chef, att man är jättebra osv, sådana belöningar om man visar sig duktig på sitt jobb. 

Lönerna är enligt avtal och som chefer har vi inget lönespann där vi kan ge någon en bättre lön för 

att de presterar bättre än någon annan. Vi når målen tillsammans och då blir det belöning 

tillsammans. Det är sällan vi lyfter ut enstaka individer, det är mer på gruppnivå.  



 

Bilaga 3. 
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