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Sammanfattning  
Syftet med vår uppsats var att undersöka vad som motiverar chefer att stanna inom sin 
nuvarande organisation samt vilken påverkan faktorer som introduktion, utveckling, 
utvärdering och belöning har för dessa chefers vilja att stanna och se långsiktigt på deras 
arbetsgivare. För att försöka reda ut detta har vi i denna studie utgått från två frågor: Utifrån 
faktorerna introduktion, utveckling, utvärdering och belöning - vad är viktigt för chefer för att 
de ska vilja stanna hos sin nuvarande arbetsgivare? Hur har faktorerna introduktion, 
utveckling, utvärdering och belöning påverkat chefer i deras val i att lämna deras senaste 
arbetsplats? 
 
I denna uppsats har vi använt oss av triangulering, vilket syftar till att vi använt dels 
kvantitativ metod genom en enkät för att kunna besvara den första av våra två frågor. Vi har 
dels också använt oss av kvalitativ metod semistrukturerade intervjuer och observation för att 
kunna besvara den andra av våra två frågor. Så vilka var våra respondenter? Vi utfört denna 
undersökning på ett IT-konsultbolag i västra Sverige. IT-branschen står inför hård konkurrens 
och vi har siktat in oss på vad vi tror är nyckelpersoner i organisationen, nämligen ledarna. 
Denna uppsats bottnar i teorier kring Talent Management och olika personalbevarande 
faktorer, exempelvis utgör Herzbergs modell om hygien- och motivationsfaktorer en stor del 
av denna uppsats i behandlandet av vår empiriska data. Resultatet av denna studie visar att de 
faktorer som i högst grad motiverar cheferna är möjligheten till individuell utveckling, 
karriärmöjligheter samt sociala faktorer och möjlighet till feedbackkultur. 
 
Nyckelord: Talent Management, Retain, High potentials, Kunskapsintensiv marknad, 
Arbetsberikning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

Abstract  
The purpose with this paper was to broaden Talent Management's thinking regarding Retain, 
with this we investigated what motivates managers to stay within their current organization 
and how introduction, development, feedback and rewards affect the willingness of these 
managers to stay and see their employer's in the long-term. In order to try to figure this out, 
we have based this study on two questions: Based on the factors introduction, development, 
evaluating and rewards - what is important for managers to want to stay with their current 
employer? How has the introduction, development, evaluation and reward factors influenced 
executives in their choice of leaving their most recent workplace?  
 
In this paper we have used triangulation, which means that we used quantitative method 
through a survey to answer the first of our two questions. We have also used the qualitative 
method of semistructured interviews and some observation to answer the second of our two 
questions. So who were our respondents? We executed this survey at an IT consulting 
company in western Sweden. The IT industry is facing tough competition and we have 
targeted ourselves to what we think are key roles in the organization, the leaders. 
This study is based on theories about Talent Management and various personnel conservation 
factors, for example Herzberg's model of hygiene and motivational factors plays a major part 
of this paper in the processing of our empirical data. The result of this study shows that the 
factors that motivate managers the most are the possibility of individual development, career 
opportunities and the social factors like opportunity for a feedback culture. 
 
Keywords: Talent Management, Retain, High Potentials, Knowledge-Intensive labor Market, 
Enriched Employment  
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Vi vill passa på att tacka alla som gjort denna uppsats möjlig, dels varandra genom ständigt 
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1. Inledning 
Under detta kapitel beskriver vi bakgrunden till studien som leder in på problemdiskussionen, 
därefter kommer studiens syfte.  

1.1. Problemformulering 
Hur skapar man en organisation som attraherar, utvecklar och behåller rätt medarbetare? Detta 
är en fråga som Charlotta Wikström & Henrik Martin (2016) tar upp i Talent Management i 
praktiken- attrahera, utveckla och behålla rätt personal som något som tycks vara omtalat ute 
hos många svenska företag. Som svar på den frågan har Talent Management kommit att bli ett 
välanvänt begrepp inom Human Resources (HR). En Talent Management-strategi kan 
beskrivas som “andra sidan” av ett företags affärsstrategi, det vill säga att de flesta företag har 
någon form av affärsplan som beskriver vad ett företag ska åstadkomma och ett sätt att planera 
hur detta skall åstadkommas är genom Talent Management. Vidare kan Talent Management 
ge svar på frågor angående vilka medarbetare som ska genomföra strategin, varifrån de ska 
rekryteras, vilken kompetens de behöver samt hur de skall belönas.  
 
Wikström & Martin (2016) beskriver att en anledning till att Talent Management har kommit 
att bli ett välanvänt begrepp i organisationer idag tycks vara att mer än hälften av företagens 
tillgångar idag är immateriella, alltså tillgångar i form av kunskap och kompetens hos 
medarbetarna i kombination med starka varumärken. Författarna lyfter också att ju längre in i 
kunskapsekonomin vi kommer, desto viktigare blir våra medarbetare; deras prestationer och 
kompetenser är avgörandet för hur det går för ett företag. 
 
I en studie av Victor Oladapo (2014), The Impact of Talent Management on Retention, kan vi 
läsa om hur just Talent Management har vuxit fram som en allt viktigare aspekt när det 
kommer till att överleva som företag på arbetsmarknaden. Detta förklaras med att nutidens 
företagsledare behöver fokusera mer på att behålla personal än tidigare eftersom cirka 50 % av 
dagens BNP i ekonomiskt utvecklade länder består av kunskapsintensiva företag där 
personalens kunskap och skickligheter är avgörande för företagets produktivitet, lönsamhet 
och hållbara utveckling över tid. Detta beror på att arbetsmarknaden har utvecklats från att 
tidigare vara beroende av påtagliga resurser såsom mark, utrustning och pengar, till att vara 
beroende av immateriella resurser som varumärke/image och kundlojalitet vilket resulterar i 
ett fokusskifte till att attrahera, rekrytera och bibehålla personal. Oladapo tar vidare upp att 
även om inte alla organisationer, industrier och professioner kommer uppleva brist på 
kompetens i form av rätt personal så är det många affärsområden som märker av detta, 
exempelvis inom kundsupport, vården, datasupport och teknisk reparation. Det finns många 
faktorer som påverkar arbetstagarnas rörlighet på arbetsmarknaden. Oladapo (2014) skriver 
också i sin studie att de tre största anledningarna i valet av att byta arbetsgivare är möjlighet 
till utveckling och karriäravancering, frågor om anställningstrygghet samt kompensation. 
 
Ehrenborg & Höglund (2016) beskriver i Attraktiv arbetsgivare nu - en handbok att en 
bransch som är beroende av den kunskap och kompetens som finns hos dem som arbetar i 
organisationen är just IT-branschen. År 2020 kommer det saknas omkring 60 000 IT-
specialister, vilket vidare är något IT & Telekomföretagen (2017) också slår fast vid, men 
även att det vid år 2022 till och med kommer saknas omkring 70 000 personer med IT- eller 
digitalt relaterad kompetens på grund av att den digitala utvecklingen går för snabbt för att 
nog med människor ska hinna utbilda sig inom området.  

Det är viktigt för företag som behöver IT-kompetens att rekrytera rätt personal men också att 
lyckas behålla dessa. Peter Nilsson, Andreas Wallo, Dan Rönnqvist och Bo Davidsson (2011) 
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lyfter i Human Resource Development- att utveckla medarbetare och organisationer att när 
personalen väl är på plats i organisationen börjar den andra delen, nämligen 
kompetensöverföring, att behålla medarbetaren samt också strävan mot att utveckla 
medarbetarnas kompetens och det inkluderar faktorer som att introducera, utveckla, utvärdera 
och belöna vilket resulterar i att behålla medarbetare. 

Sammanfattningsvis står HR-avdelningarna idag inför stora utmaningar, inte minst inom IT-
branschen när det kommer till att behålla talangfulla medarbetare. Med utgångspunkt i Nilsson 
med fleras (2011) teorier gällande Talent Management kommer vi i vår studie undersöka 
betydelsen av att få en tydlig introduktion i ett nytt företag och i en ny roll, att få fortsätta sin 
individuella utveckling och huruvida man som person får möjlighet till utvärdering och 
feedback samt belöning för sitt arbete och hur det har koppling till att bibehålla chefer. Våra 
frågeställningar grundas på dessa faktorer.  

1.2 Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka hur faktorerna introduktion, utveckling, utvärdering 
och belöning kan påverka chefers vilja att stanna kvar hos sin nuvarande arbetsgivare.  
 
1.2.1 Frågeställningar: 

• Utifrån faktorerna introduktion, utveckling, utvärdering och belöning - vad är viktigt 
för chefer för att de ska vilja stanna hos sin nuvarande arbetsgivare?  

• Hur har faktorerna introduktion, utveckling, utvärdering och belöning påverkat chefer i 
deras val i att lämna deras senaste arbetsplats? 

 
1.2.2. Begreppsdefinitioner: 

• I denna studie använder vi begreppet Retain, retenation, behålla kompetens och 
bibehållande av personal. Det är svenska och engelska uttryck, som vi använder som 
synonymer för att skapa variation i denna text. Dessa benämningar syftar till den del 
av kompetensförsörjningsprocessen som omfattar aktiviteter som bidrar till att 
personer i organisationen ska vilja och kunna stanna kvar (Nilsson m.fl., 2011:198).  

• Nilsson m.fl. (2011:173) skriver om att Talent Management är ett begrepp inom HR. 
Begreppet syftar till karriärplanering, talanghantering, talangvård och 
talangutveckling. Alltså aktiviteter för att utveckla medarbetare. I denna text kommer 
vi till största del hålla oss till det engelska uttrycket då det är mer etablerat.  

• Användningen av orden kunskapsekonomi och kunskapsintensiv marknad 
använder vi som synonymer eftersom de beskriver samma sak. I bland annat Oladapo 
(2014:20) kan vi läsa om knowledge-based economies vilket vi översätter till 
kunskapsekonomi och kunskapsintensiv marknad, användandet av båda 
benämningarna skapar variation. 

• Likt Bosse Angelöw (2013:13) i Ledarskapshandboken kommer vi använda oss av 
orden ledare och chef som synonymer för att skapa variation, i användningen syftar vi 
till den formella ledaren. 

 
Utifrån begreppsdefinitioner av Nilsson m.fl. (2011) använder vi oss av följande begrepp i 
denna studie:  

• Introducera: Vi kommer i denna studie lyfta begreppet introduktion vilket syftar till 
medarbetarnas första tid i organisationen eller i en ny roll (Nilsson m.fl., 2011:171) 

• Utveckla: Inom ramen för utveckling så är det allt som berör medarbetarnas egna 
möjligheter att som individ ges möjlighet till fortsatt individuell utveckling. Nilsson 
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m.fl. (2011:173) skriver att det handlar om att planera, genomföra och utvärdera 
kompetensutveckling.  

• Utvärdera: En koppling till utvärdering är de klassiska utvecklingssamtalen, där 
Wikström & Martin (2016) skriver “man vill ge utvecklande feedback” (Wikström & 
Martin, 2016:68). Också återkoppling från kollegor och chefer. Här tas även 
arbetsplatskulturen upp när det kommer till om det finns en öppenhet kring att kunna 
ge varandra förslag till förbättringspunkter samt vad man gör bra, detta kallar vi för 
feedbackkultur. Detta går även hand i hand med nästa faktor; 

• Belöning: Enligt Nationalencyklopedin (2018) betyder belöning: “Pengar eller 
utmärkelse som utdelas som ersättning vanligen som tecken på uppskattning av 
prestation” (NE, 2018). Den form av uppskattning som ges när man som medarbetare 
presterat bra, exempelvis när man nått företagets eller individuella mål. Detta kan vara 
i form av bonus, att bli uppmärksammad inför organisationen eller dylikt. Tillåter 
kulturen att man höjer varandra när bra prestationer uppnås? 

 
1.3. Vem är den formella ledaren? 
Nedan ges en kort presentation av vad vi syftar till när vi talar om chefer för att tydliggöra 
vilken grupp vi har undersökt och vad denna grupp har för betydelse i en organisation.  
 
Angelöw (2013) beskriver att vi i Sverige har omkring en halv miljon chefer i Sverige, vilket 
betyder att nästan var åttonde anställd i Sverige har ett chefsuppdrag. Ledarna har i sina 
uppdrag uppgifter kopplade till chefsskapet såsom: 

• Formaliserade personalfrågor: Innefattar medarbetarsamtal, lönesamtal, 
personalinformation, svåra samtal och konflikthantering. 

• Vardagsnärvaro: Spontana samtal, sociala aktiviteter och att ta en fika samt att vara 
tillgänglig och närvarande. 

• Egen kompetensutveckling: Avser utbildning, hålla sig uppdaterad, läsa och egna 
reflektioner. 

• Administration: Rapportering och budgetarbete. 
• Operativ verksamhet: Att planera verksamheten och utveckling samt uppföljning och 

planeringsmöten (Angelöw 2013:23). 
 
Gällande ledare skriver Angelöw (2013) att det finns olika sätt att benämna en person i en 
ledande position. Att en chef är utsedd för att företräda arbetsgivaren i att leda personal 
och/eller verksamheten. Chefen skall uppnå den högsta ledningens mål och en chef har också 
skyldigheter och ansvar i form av att följa lagar såsom exempelvis arbetsmiljölagen. Att vara 
chef är alltså att inneha en formell position. Vidare skriver Angelöw att ett konstruktivt 
ledarskap är nyckeln till att nå resultat. Ledarskap handlar om det sätt chefen väljer att utöva 
sitt chefskap. “Ledarskapet kan ses som den viktigaste förutsättningen för att bli framgångsrik 
som chef och är en kompetens som kan tränas och utvecklas” (Angelöw, 2013:13). Det finns 
många handböcker för det ultimata ledarskapet att tillgå och studier på vilket typ av ledarskap 
organisation och medarbetare behöver är oändligt, vilket också Lee G. Bolman & Teerence E. 
Deal (2012) lyfter i Nya perspektiv på ledarskap.  
 
Fortsättningsvis skriver Bolman & Deal (2012) att effektiva ledare är de som hjälper sina 
organisationer att formulera visioner, ställer upp prestationskriterier samt ger fokus och 
riktning. Andra egenskaper som många ledare besitter är engagemang och passion i sitt 
ledarskap, goda ledare känner djupt för sitt arbete och viljan att utföra ett gott arbete. Annat 
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som författarna lyfter och som karaktäriserar många ledare är viljan att bygga relationer och 
att inge förtroende (Bolman & Deal, 2012:404). 

2. Teori och tidigare forskning  

I detta avsnitt avseende teori och tidigare forskning presterar vi forskningen som ligger till 
grund för vår studie. Tidigare forskning och litteratur behandlar Talent Management och 
Retain. De teorier som tas upp kom att hjälpa oss att formulera våra frågor till enkät och 
intervjuguide, samt att behandla empirin. För att kunna behandla vårt resultat djupare kom vi 
att söka upp ytterligare tidigare forskning, exempelvis Herzbergs motivations, - och 
hygienfaktorer. 
 
2.1. Talent management och Retain 
Enligt Nilsson m.fl. (2011) är Talent Management helt enkelt vanliga HR-aktiviteter utförda i 
högre hastighet och med högre effektivitet. Vidare tar Oladapo (2014) i sin text upp att de 
företag som tar sig an Talent Management kommer ha goda förutsättningar för en långsiktig 
lönsamhet. Som en del av Talent Management talar Oladapo om Retention, vilket utgör en 
viktig aspekt där företag inte bara behöver locka till sig kompetens, utan också behålla den 
inom organisationen. Detta kan ses som en strategisk möjlighet för företaget då det bidrar till 
konkurrensfördelar. Talent Management ses som en del i att behålla personal och Oladapo 
presenterar hur en organisation och dess HR-avdelning arbetar med ett Talent Management-
program som påverkar hur effekterna blir sedda till Retain.  
 
Det finns särskilda framgångsfaktorer menar Oladapo, för att lyckas med Retain, nämligen när 
arbetstagarna får kompensation och förmåner, har en stöttande arbetskultur och kan utvecklas 
i sin karriär samt kombinera sitt arbetsliv med privatliv på ett balanserat sätt. Oladapos studie 
beskriver att respondenterna som fått delta i en undersökning om varför personal i deras 
organisation valt att byta arbetsgivare uppgav att möjligheten att få avancera sig i sin karriär, 
anställningstrygghet och kompensation var de tre största anledningarna till varför de valt att 
byta arbetsgivare. Dessa faktorer är vidare något som författaren menar kan vara huvudfokus 
för ett Talent Management program.  

För att sammanfatta Oladapos studie så beskrivs först och främst hur talent management är 
implementerade strategier och system som designats för att hjälpa organisationen att nå ökad 
produktivitet. Att få bättre processer för att attrahera, utveckla, behålla och nyttja personal 
med rätt kompetens för att möta arbetsmarknadens hårda konkurrens.  

Vi anser att det som Oladapos studie saknar är hur medarbetare själva upplever huruvida de 
vill stanna kvar eller inte beroende på olika faktorer, och detta kommer vi att fokusera mer på 
för att täcka denna lucka. Medan Oladapos undersökning ser samband mellan Talent 
Management och Retain vill vi fördjupa oss mer i vilka faktorer som man ska fokusera på 
inom Talent Management för att matcha de önskemål som finns inom IT-branschen. Vidare 
skriver Asta Savaneviciene & Birute Vilciauskaite (2017) i Practical application of exclusive 
and inclusive talent management strategy in companies kring att om man som medarbetare 
känner ett högt engagemang kan det resultera i ökad produktivitet samt personalbevarande i 
organisationen. Även globaliseringen har kommit att påverka och bli en faktor till ökad 
rörlighet på arbetsmarknaden.  
 
I artikeln av Savaneviciene och Vilciauskaite (2017) behandlas frågan om olika 
talangstrategier som organisationer kan göra för att bilda och behålla konkurrenskraftig 
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potential inom företaget, studien har gjorts i Litauen och i litauiska organisationer. De jämför 
exclusive och inclusive talent management-strategier, där man inom den exclusive (vår 
översättning “exklusiva”) skolan identifierar få utvalda (ca 1-15 %) av de anställda som 
“talanger”, dessa benämns till exempel som de “stjärnanställda” eller “A-spelare”, då dessa 
skall skapa mer mervärde för organisationen än den genomsnittlige anställde och det är 
motiverat att investera i dessa resurser (förutsatt att det lönar sig). Denna modell funkar i 
konkurrenskraftig kultur och av individer som förväntar sig belöningar vid exceptionella 
prestationer. Motvikten till detta är inclusive, alltså inkluderande, talanghanteringsstrategi. 
Savaneviciene & Vilciauskaite skriver att inclusive-strategin bygger på antagandet att alla 
medarbetare har värdefulla kvaliteter och talanger som kan tillämpas i organisationen. Målet 
för organisationen är att lyfta det bästa i alla anställda, så de kan nå sin fulla potential på 
jobbet, detta kan exempelvis underlättas via utbildningar. Författarna menar att det inom den 
inkluderande strategin prioriteras samarbete före konkurrens och att applicera denna metod är 
särskilt tillämplig om man vill främja hälsa och välbefinnande i organisationen. 
 
Savaneviciene & Vilciauskaite (2017) skriver att ett mål inom Talent Management är att ha 
nöjda och engagerade medarbetare och engagerade eftersom dessa medarbetare genererar 
bättre affärsresultat än de som inte är engagerade (när de mäter på ökad produktivitet, höjd 
kundnöjdhet och bättre “personalbevarande”). Samt gentemot de utmaningar som 
organisationerna idag står inför, bland annat externa faktorer såsom globalisering och rörlighet 
på marknaden. Författarna skriver att talent management handlar om att attrahera, utveckla, 
motivera och behålla talang. I studien kom författarna fram till att de stora företagen föredrog 
en inkluderande talent management-strategi framför exkluderande, i studien rörde det sig om 
att den inkluderande strategin gjordes inom tillverkningsbranschen, bank, catering, 
konsulttjänster, handel, energi, transport och agila industrier1. Vidare skriver författarna att det 
är mer passande att företag inom teknikindustrin använder en mer blandad strategi av 
inkluderande och exkluderande strategi för att Talent Management strategin ska vara 
framgångsrik. Medan att det för företag inom byggindustri passar bättre med en exkluderande 
talent management-strategi. Författarna skriver också att HR:s roll har förändrats genom åren, 
idag är Talent Management en nyckelkomponent för att lyckas, särskilt i dagens ekonomi, då 
det ska göra det möjligt för företag att behålla “topptalanger” samtidigt som det kan erhållas 
en högre produktivitet.  
 
2.1.1. Introducera, Utveckla, Utvärdera, Belöna och Behålla 
I inledningen nämnde vi hur Nilsson m.fl. (2011) belyser vikten av att behålla rätt personal. 
För personer inom HR handlar mycket av arbetet om att attrahera och rekrytera ny personal. 
Arbetet slutar inte där, så när Nilsson m.fl. tar upp frågan om vad man gör när kompetensen är 
på plats beskrivs det att nästa fas börjar, nämligen kompetensförsörjningsfasen i strävan efter 
att både behålla och utveckla personens kompetens. I detta arbete handlar det om att 
introducera medarbetaren men också att planera, genomföra och utvärdera olika typer av 
kompetensutveckling. Nilsson m.fl. skriver att det även är brukligt att också inkludera frågor 

                                                
1 “Ett samlingsnamn för ett antal flexibla arbetsmetoder. En grundtanke är att som tillverkande företag arbeta i 
nära samarbete med kunden, genom till exempel regelbundna möten under en utvecklingsfas. Medarbetare med 
olika expertkunskaper, från olika avdelningar, delas in i mindre team. Dessa jobbar i kortare perioder innan 
utvärdering med kunden och de andra teamen äger rum. Exempel på agila system är Scrum.“ 
https://www.nyteknik.se/automation/bli-flexibel-med-agil-utveckling-6401366  
2013-12-04. [2018-05-16].  
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om lön och belöning, arbetsrätt, hälsa och friskvård inom vad Nilsson m.fl. kallar för det 
interna kompetensförsörjningsflödet.  
 
Dagens HR-arbete handlar allt mer om kompetensförsörjningsprocessen och som modellen (se 
figur 1. ”Talent Management-modell”) nedan visar kan vi se de tre huvudsakliga faserna där 
denna studie kommer att fokusera på den i mitten “I”: introducera, utveckla, utvärdera, belöna 
och behålla.  
 

 
Figur 1. Talent Management-modell (Nilsson m.fl., 2011:167). 

Nilsson m.fl. (2011) menar att rekryteringsprocesser kan vara kostsamma och det att det 
givetvis är viktigt att personen som ansluter sig till organisationen också väljer att stanna kvar. 
Därför har det blivit allt vanligare inom forskning om kompetensförsörjning att belysa olika 
sätt att behålla medarbetarna. Till att börja med är det något som skall lyftas redan i 
rekryteringsprocessen, det vill säga att den arbetssökande från början får en rättvis bild av 
organisationen så att hen inte vid ett senare skede drabbas av en “verklighetschock”. Den 
första tiden i företaget kan vara ett av de mer kritiska momenten menar författarna, det är 
viktigt med ett väl fungerande introduktionsprogram. Syftet med ett tydligt 
introduktionsprogram menar författarna är dels för att välkomna de nyanställda men också 
som ett sätt för att snabbare kunna börja prestera och dessutom vilja stanna kvar i 
organisationen. Den ekonomiska rationaliteten är den främsta aspekten men där finns också en 
vinning för individen då det skapar trygghet och struktur. 
 
Efter en introduktion gäller det att organisationen positionerar sig för att inte tappa 
medarbetare på grund av andra orsaker. Nilsson m.fl. (2011) skriver att andra anledningar till 
att medarbetare lämnar organisationen kan bero på brist på olika former av kompensation, till 
exempel externa faktorer som pengar, bonusar och optioner vilket bygger på att vi i huvudsak 
arbetar för att tjäna pengar. Dock kan det ses som kortsiktiga lösningar vad det gäller 
personalbevarande åtgärder eftersom det är lätt för konkurrenterna att matcha. Därför finns det 
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ytterligare en dimension, många motiveras av interna och sociala faktorer som kan handla om 
att trivsel på arbetsplatsen och med sina kollegor, det kan också röra sig om möjligheter till 
fortsatt utveckling. 
 
Nilsson m.fl. (2011) lyfter att det i samhället idag finns en spridd uppfattning kring dagens 
arbetsliv och att det är medarbetarnas kompetens som ger organisationer dess 
konkurrensfördelar. Wikström & Martin (2016) skriver att kompetensutveckling är det som 
står högst på önskelistan när det kommer till personalbevarande åtgärder: 
 

“I alla typer av undersökningar om vad som gör en arbetsgivare attraktiv och vad 
som står högst upp på medarbetarnas önskelista är svaret entydigt. Möjlighet till 
personlig utveckling” (Wikström & Martin, 2016:83). 

 
Författarna beskriver hur de själva definierar utveckling genom tre kategorier:   

• Formella utbildningsaktiviteter: Här avses planerade och organiserade 
utbildningssatsningar av såväl intern som extern karaktär. Till denna form hör 
exempelvis föreläsningar och olika former av kurser.  

• Icke-formella utbildningsaktiviteter: Här avses olika typer av satsningar där 
utbildningsmoment ingår. Till skillnad från formell utbildning vilar denna form av 
kompetensutveckling på en lägre grad av planering och organisering. Vanligtvis finns 
ej heller moment med formellt ansöknings- eller antagningsanförande. Till denna form 
hör exempelvis cirkelverksamhet, konferenser, självstudier, föredrag i samband med 
personalträffar, handledning, studiebesök och benchmarking till.  

• Informellt lärande i det dagliga arbetet: här avses dels olika typer av åtgärder för att 
förbättra förutsättningarna för de anställdas informella lärande i det dagliga arbetet 
genom att förändra arbetsuppgifter, arbetsformer, arbetsorganisation eller öka 
rörligheten bland de anställda, dels självstyrt lärande i samband med utförande av 
arbetsuppgifter. Till denna form hör bland annat dialoger mellan kollegor om arbetet, 
befordring, vikariat, arbetsrotation, arbetsutveckling (Nilsson m.fl., 2011:80. 

 
En del av utvecklingen får vi via utvärdering, feedback och utvecklingssamtal.  
  

“Människor är generellt sett känsliga för negativ kritik så det medför att även om man 
ger vad man tror är balanserad feedback så fokuserar mottagaren lätt på det negativa. 
Det krävs utbildning, seriös träning och erfarenhet för att ge feedback ett 
utvecklingssamtal som verkligen berör och skapar positiv utveckling” (Wikström & 
Martin, 2016:70). 

 
Nilsson m.fl. (2011) skriver att en form av utvärdering och som medarbetare i Sverige är väl 
bekanta med är det klassiska utvecklingssamtalet eller också kallat medarbetarsamtalet (då det 
är en del av svensk lagstiftning), vidare skriver författarna att det genom dessa samtal ges det 
utrymme att minst en gång per år diskutera frågorna som rör individens karriärplanering och 
utvecklingsfrågor. Samtalet skall vara av avslappnad och naturlig karaktär, för att kunna 
fokusera på att göra en nulägesanalys och blicka framåt mot kommande utveckling. 
Författarna menar att det är vanligt att vid dessa samtal diskutera möjligheter till formell 
kompetensutveckling och vad som krävs för framtida karriärsteg. 
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2.1.2. Hygienfaktorer och motivationsfaktorer  
Under arbetet med vår studie förstod vi att det finns många faktorer och dimensioner som 
påverkar människans driv och motivation i arbetslivet. För att kunna gå djupare med vårt 
resultat behövde vi komplettera med mer forskning avseende vad som motiverar arbetstagare. 
Dag Ingvar Jacobsen & Jan Thorsvik (2014) lyfter i Hur moderna organisationer fungerar att 
ett av de mest inflytelserika bidrag som har lagt grunden till det moderna tänkandet om 
motivation och trivsel på arbetsplatsen gjordes genom en forskning av Frederick Herzberg på 
1960-talet. Bolman & Deal (2012) gör oss också uppmärksamma på Herzbergs studie, en 
banbrytande studie som hade till syfte att få anställa att berätta om sina bästa respektive 
sämsta erfarenheter ur arbetslivet. Genom denna amerikanska studie fick Herzberg fram något 
han kom att kalla för motivationsfaktorer, de byggde på de anställdas positiva berättelser och 
kännetecknades av situationer där man har lyckats med något, fått ta ansvar, eller fått 
erkännande, eller där man har lärt sig något och känslan av att ha gått framåt. De sämre 
berättelserna och negativa skildringarna Herzberg fick ta del av var kopplade till policys, 
känsla av övervakning, administration och arbetsförhållanden i företagen. Dessa faktorer kom 
Herzberg att kalla för hygienfaktorer. Motivationsfaktorerna kom att bli kopplade till själva 
arbetet och hygienfaktorerna var kopplade till sammanhanget och kontexten där arbetet 
utfördes. Att öka arbetarnas motivation med åtgärder som högre lön, bättre arbetsförhållanden, 
kompetensutveckling och informationssystem menade Herzberg att man i så fall “missar 
målet” och att det handlade om “kick in the tail”-faktorer, de byggde alltså på antagandet att 
en spark där bak skulle göra att arbetarna arbetade mer flitiga. Istället ansåg Herzberg att 
arbetsberikning är det som faktiskt kan påverka individernas motivation. Dock skiljer man på 
arbetsberikning och att enbart addera flera “tråkiga” sysslor till arbetstagarnas redan relativt 
enformiga arbetsvardag. Arbetsberikningen skall istället handla om att ge arbetarna mer 
formell makt, ökad frihet och ansvar samt mer återkoppling och ett större utrymme att 
använda sig av sina kunskaper, färdighet och erfarenheter. 
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Figur 2. Herzbergs motivations- och hygienfaktorer (Jacobsen & Thorsvik, 2014:243). 

	
2.2. Kunskapsintensiva branscher 
Tidigare har vi presenterat begreppet “kunskapsintensiva branscher” dit också IT-branschen 
hör till och Nilsson m.fl. (2011) skriver: 
 

“Det är en spridd uppfattning i dagens arbetsliv att medarbetarnas kompetens är det 
som ger organisationer en konkurrensfördel och som gör att de kan möta kunders eller 
brukares förväntningar bättre än andra organisationer” (Nilsson m.fl., 2011:75).  

 
Dock menar Nilson m.fl. att kompetens en färskvara och vidare något som behöver vårdas och 
uppgraderas mer eller mindre kontinuerligt. Vidare menar författarna att 
utvecklingskompetens kanske inte är viktigt för att kunna klara av arbetet idag, men kan 
komma att bli avgörande för att klara av arbetet i framtiden. Kompetensutveckling är således 
viktigt för organisationer i dagens arbetsliv utifrån både strategiskt och operativ synvinkel.  
 
2.3. Formella ledare 
I researchen till denna studie ville vi fokusera på att hitta forskning på hur ledare ser på sin 
egen situation samt motivation till att stanna och utvecklas inom sin organisation. Mycket av 
forskningen vi har tagit del av utgår från ett organisatoriskt perspektiv vilket har gjort att vi 
har försökt komplettera detta genom att hitta forskning ur ett medarbetarperspektiv som 
definierar hur chefer själva ser på sin situation. Vi har vidare försökt integrera dessa två 
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synsätt. Vår tidigare forskning har följaktligen kunnat ge oss en bild av vad som definierar en 
ledare, nedan presenteras några förklaringar som vi ser som relevanta för vår studie.	 
 
Wikström och Martin (2016) beskriver begreppet “High Potentials” ofta förekommer inom 
Talent Management, vilket syftar till en person som har hög potential för att i framtiden ta på 
sig större och mer ansvarsfulla arbetsuppgifter som är centrala för företaget. Rätt typ av 
träning är centralt för nå topprestationer, men också att IQ spelar en central roll. Viktiga 
aspekter är också erfarenhet och speciella kunskaper som spelar roll för prestationsförmågan. 
Att fokusera på yngre HiPos (High potentials) är vanligt och kan verka attraktivt och stärka 
arbetsgivarvarumärket, men man får inte glömma de erfarna och rutinerade medarbetarna som 
så ofta har mycket potential.  
 
Det är bibehållande av denna grupp - alltså erfarna och rutinerade medarbetare, som vi 
kommer fokusera på i vår studie. Modellen nedan (se figur 3 “High Potentials”) visualiserar 
olika typer av talanger inom olika stadier av en anställning i en organisation och vårt fokus 
kommer således ligga på “Seniora talanger” som i denna studie kommer innebära chefer inom 
IT-branschen. 

  
Figur 3. “High Potentials” från Wikström & Martin (2016:109). 

 
Följaktligen ser vi att ett segment av “High Potentials” är organisationens ledare. Ledare i 
Sverige har en väldigt stark egen drivkraft menar Angelöw (2013). Många av dessa upplever 
att chefskap är något roligt och engagerande, nio av tio chefer trivs bra på sin arbetsplats. De 
flesta av dessa chefer uppskattar möjligheten att få påverka, man gillar att skapa resultat och 
att se medarbetarna brinna för sina uppgifter och verksamhet. Andra glädjeämnen i att vara 
ledare är möten med människor, att få lösa olika typer av problem, att se 
utvecklingsmöjligheter och nå framgångar. Angelöw skriver att chefer idag använder mer än 
hälften av sin arbetsvecka till den operativa verksamheten och till administration av olika slag. 
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Egentligen vill chefer i största allmänhet minska den administrativa bördan för att ge mer 
utrymme till sin egen kompetensutveckling. 
 
Angående “High Potentials”, ledare och Retain har vi gjort en koppling till konkurenskraftig 
kompensation till det Alan Kaplan och Jennifer Gingrass (2017) skriver i sin artikel 5 
inescapable issues for medical groups skriver om att fler och fler arbetar inom hälso- och 
sjukvård, det gör att dessa miljöer blir mer komplexa och fler chefsläkare och administrativa 
chefer behövs samtidigt som det ställs högre krav på dem att samarbeta och möta nya krav 
som sätts upp. Nyligen har det satts upp en grupp av läkare från hela USA för att gemensamt 
diskutera hur de skall möta framtidens utmaningar och de identifierade fem särskilt kritiska 
punkter2. Vidare i artikeln kan vi läsa hur Kaplan och Gingrass diskuterar något de kallar 
”provider compensation design” vilket går ut på hur man anpassar omsorgen och hur 
personalen inom vård och omsorg skall ersättas. Författarna menar att läkarna skall 
kompenseras rättvist från deras kliniska prestationer eftersom det är en återspegling av hur 
organisationen värdesätter dem. Författarna lyfter också att läkarna behöver förstå att lönerna 
måste sammanfalla med systemet/organisationens riktlinjer och betalningar. Vad det gäller 
ledarna och de drivande krafterna för hälsosystem i USA krävs där att gemensamt söka efter 
lösningar som kan resultera i att attrahera fler läkare samt att bibehålla de befintliga läkarna 
genom att upprätthålla konkurrenskraftiga kompensationsnivåer som är konkurrenskraftiga på 
marknaden, samtidigt som dessa handlingar inte bidrar till konkurs för organisationerna.  
 
Varför väljer ledare att lämna sina uppdrag? Enligt Robert Pater (2015) i Sustaining 
Leadership- Retaining, Reinforcing, Reinspiring kan det påverkas av externa och interna 
orsaker. De externa orsakerna kan vara faktorer som en alltför byråkratisk organisation, där 
ledaren inte kan vara så snabb och effektiv som önskas. Pater lyfter också att ledare hämmas 
av att följa administrativa riktlinjer och policys. Flera ledare har sagt upp sig för att söka sig 
till mer stöttande miljöer. Organisationer bör följaktligen sträva efter att göra det enkelt för 
ledarna att leda. Organisationen bör till en början reda ut varför personalen lämnar. Vidare 
skriver Pater om de interna orsakerna, som bland annat kan handla om internt slitage, att det 
byggs upp med en massa små problem och frustration. Känslan av att regelbundet behöva ta 
sig över de organisatoriska hindren samt känslan av maktlöshet från att skapa förändring, att 
hantera strider, att inte vara tillräcklig samt att sakna tillräcklig stöttning.  
 
2.4. Summering 
Teorin och tidigare forskning kommer att hjälpa oss att besvara vårt syfte med studien, utifrån 
faktorer som bidrar till arbetsberikning. Vi uppfattar att det finns en oro angående att tappa 
talangfulla medarbetare vilket innefattar medarbetare överlag, men framför allt de som 
innehar så kallade nyckelroller i organisationen, “high potentials”. I vår studie är det de med 
mycket erfarenhet och utgör en viktig del i organisationsstrukturen, nämligen ledarna. Ovan 
har vi försökt lyfta ett “givande och tagande” i bland annat hur chefsrollen kommer med 
mycket ansvar och skyldigheter, så vad behöver cheferna i sin tur för att motiveras till att 
stanna kvar i sin roll och i företaget? 

 

                                                
2 Panelen identifierade fem kritiska frågor inför integrerade medicinska grupper: 1. Utveckla läkarnas ledarskap; 
2. växla till en patientcentrerad kultur; 3. Bygga infrastruktur & effektiva processer; 4. anpassa uppdrag & 
affärsmodeller; 5. läkare och administrativa partnerskap.  
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3. Metod 

Metodavsnittet inleds med en inblick i hur vi kom i kontakt med ämnet som studien berör för 
att sedan redogöra för vilka metodologiska överväganden vi gjort under studiens gång samt 
hur urvalsprocessen med val av organisation och respondenter hade sett ut. Därefter följer en 
beskrivning av valda tillvägagångssätt för genomförande för att sedan redogöra för vad man 
i forskning bör ta hänsyn till gällande validitet, reliabilitet och bortfall samt etiska 
överväganden. Avsnittet avslutas med diskussion kring för,-och nackdelar med vald 
datainsamling för just vår studie samt en diskussion kring vår studies trovärdighet.  
	
3.1. Förförståelse 
Genom att vi båda hade kommit i kontakt med IT-branschen (en av oss via praktik under en 
termin under högskoleutbildning och en av oss via arbetslivserfarenheter) och 
uppmärksammat att det finns en brist på kompetens inom området och eftersom vi fått bilden 
av att det är “arbetstagarnas marknad” väcktes ett intresse hos oss att undersöka hur 
arbetsgivare arbetar för att överleva i branschen. Våra observationer hade uppmärksammat oss 
på att IT-kompetens är svår att hitta och svår att behålla. Då vi genom praktiken hade en 
kontakt på ett IT-konsultföretag valde vi att kontakta denne för att diskutera samarbete och 
möjligheten att med detta företag belysa området närmare. Då detta företag precis skulle 
påbörja ett projekt gällande Retain valde vi att enbart kontakta och samarbeta med detta 
företag. Syftet var att undersöka hur man kan arbeta för att få personal att stanna inom ett IT-
konsultbolag genom att följa deras arbete med talangvårdande åtgärder och hur dem kan 
förbättra sina förutsättningar att få personal att vilja stanna längre. Vi valde att avgränsa oss 
till chefer, det vill säga vad ledare anser är viktiga värden för att de skall känna att de vill 
stanna över en längre tid och se en klar framtid inom organisationen. 
  
Under år 2018 pågick ett projekt i organisationen för att undersöka hur de som arbetsgivare 
kan arbeta med Retain och en del av vårt arbete hade skett genom att observera projektet och 
ta del av vissa delar under arbetets gång. Innan vi påbörjade vår studie fick vi chansen att 
observera en kick-off. Denna observation genom en kick-off bidrog inte till vårt resultat men 
gav oss en god förförståelse om ämnet Retain och en inblick i hur en IT-organisation kan se 
ut. Vårt empiriska material består av en enkät och en intervjuguide. Den aktuella 
organisationens insats i att minska personalomsättningen utan att delta i så kallade lönerace 
utgör en del av vad vi studerat genom att vi observerat deras arbete i projektet gällande Retain 
genom bland annat en kick-off, samtidigt som vi undersökt hur ett företag i den 
kunskapsintensiva branschen kan arbeta fortsättningsvis för att behålla talangfull personal i 
form av chefer. 
 
Vi använde observation som en kompletterande del till vår datainsamling. Vår huvudsakliga 
data fick vi genom intervjuer och enkäter men också tagit del av interna dokument samt 
deltagit på en kick-off. Vår observation kom att ge oss relativt lite empiri i form av data men 
desto mer förförståelse om Retain som begrepp inom HR och hur detta kan arbetas med. I 
februari 2018 deltog vi i en kick-off för de i organisationen som var involverade i Retain-
projektet. Vi deltog i olika övningar men utgjorde ingen speciell roll utan var med för att 
observera. Denna typ av observation beskriver Denscombe (2009) som deltagande 
observation. Detta var innan vi hade börjat skriva uppsatsen och då vi redan vid detta tillfälle 
visste att vi ville skriva om Retain var meningen med att vara med att få en bra inblick i vad 
som kunde vara viktiga aspekter att fokusera på i vår studie avseende Retain. På kick-offen 
var det cirka 20 stycken som deltog och alla var chefer som i sin tur blev tilldelade 
ansvarsområden inom ramen för projektet som de sedan skulle arbeta vidare med. Dokument 
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som vi använde oss av är två interna dokument, då dels en personalhandbok och dels en 
powerpoint-presentation sätt kunnat se om det finns en röd tråd där personalomsättningen 
presenterades. 
 
Genom observation tog vi del av internt material i organisationen, dels organisationens 
personalhandbok och dels inblick i Retain-projektet i samband med kick-offen vi deltog på. Vi 
har också tagit del av företagets interna siffror där personalomsättningen på 28 procent 
presenterades. Innan vi startade arbetet med denna uppsats blev vi inbjudna att delta på en 
kick-off, där fick vi till oss annat internt material vilket gav oss en bra förförståelse om 
exempelvis “Retain” och företaget. Kick-offen gick ut på att analysera verksamheten via 
workshops, brainstorming och dialoger för att ta fasta på vad organisationen behöver fokusera 
på under projektets gång. Flera intressanta aspekter togs upp och även om mycket var väldigt 
bolagsspecifikt och inte rörde vår studie så var det lärorikt på ett helt annat plan. Under kick-
offen i februari 2018 medverkade cirka tjugotalet chefer som på olika sätt brann för arbetet 
med bibehållande av personal i organisationen. Vi gjorde en deltagande observation genom en 
workshop som gick ut på att identifiera vilka grupper i företaget som anses som särskilda 
“riskgrupper”, det vill säga olika kategorier inom organisationen där det finns ovisshet kring  
att dessa medarbetare börjar se sig om efter andra arbetsgivare av olika skäl. En av fem3 
grupper som identifierades var ledarna, vilket vi fick inspiration till att undersöka vidare i 
denna studie. 
 
3.2. Urval av respondenter 
Då vi ville undersöka chefer i kunskapsintensiva branscher och deras syn på vad som är 
viktigt för att vilja stanna länge inom en organisation skickade vi enkäter till just bolagets 
chefer. Detta innebär att chefer på olika nivåer erbjöds att delta, från konsultchefer till högsta 
ledningen. Vi ville få ett så representativt urval som möjligt och valde att skicka ut enkäter till 
samtliga chefer inom det bolag i koncernen som var en del av Retain-projektet. Detta innebär 
att vi skickade enkäterna till cirka 70 respondenter och deltagandet var frivilligt i enlighet med 
vad som Denscombe (2009) lyfter i Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt 
inom samhällsvetenskaperna om frivillighet att delta i undersökningar. Vi fick e-postadresser 
till dessa chefer genom vår kontaktperson och på grund av det Retain-projekt som pågick 
under samma tid bad vi vår kontaktperson att informera samtliga chefer att vi skulle maila ut 
en enkät. Detta för att vi hade en tro om att detta skulle hjälpa oss att få fler respondenter att 
delta i undersökningen.  
  
Vi valde även att göra intervjuer med ledare som valt att lämna organisationen. Detta val 
gjorde vi då vi såg detta som en chans att göra en intressant jämförelse mellan orsaker till 
varför de valt att byta arbetsgivare kopplat till det som framkom i enkäterna. Vi ville på så sätt 
se om samma faktorer uppmärksammas som mest avgörande i båda typerna av undersökning 
respektive vad som skiljer sig. Vi vände oss till vår kontaktperson på företaget för att få 
kontaktuppgifter till chefer som kommer avsluta eller har avslutat sin anställning nyligen. Vi 
bad om att få kontaktuppgifter till chefer som är i uppsägningsfasen. Respondenterna vi fick 

                                                
3  Under workshopen identifierades fem grupper av medarbetare där det kan behöver särskilda insatser för att 
lyckas behålla personal: 1. “Profilerna” (de få men väldigt lönsamma konsulterna), 2. “3-åringarna” (de som 
arbetat i organisationen ett tag, de börjar bli bekväma och den mesta nyfikenheten har börjat lägga sig), 3. 
“Medelkonsulten” (lönsamma på så sätt att saker flyter på, de är nöjda och kanske inte gör så mycket väsen av 
sig och helt oväntat säger upp sig), 4. “Ambassadören”/”kulturbäraren” (dessa kan vara bra varumärke för 
företagen men inspireras att att byta till en annan organisation), 5. Ledarna (chefer och värdefulla nyckelroller). 
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kontakt med gjorde då sina sista arbetsdagar eller hade precis hunnit byta arbetsplats. Vi ville 
inte ha kontakt med chefer som slutat för en längre tid sedan, utan helst personer som slutat i 
realtid eftersom vi anser att de som nyligen slutat antagligen hade lättare att komma ihåg 
känslor och upplevelser som de haft under tiden på företaget då det ligger mer färskt i minnet. 
Vi ville ha en blandning av kvinnor och män, åldrar samt variation på hur länge de hade jobbat 
som chefer på företaget. Vi fick e-postadresser till sex personer som var de enda som 
uppfyllde dessa kriterier och vi hörde av oss till alla genom att skicka e-post med en förfrågan 
om de ville ställa upp. Vi fick svar från tre stycken som ville vara med i undersökningen. 
Samtliga hade redan lämnat organisationen och då de bor på olika platser i Sverige var det 
svårt att ordna en fysiskt intervju. Vi valde att hålla intervjuerna på telefon. Av de tre 
respondenterna fanns både kvinnor och män representerade och de hade arbetat olika länge 
inom organisationen.  
 
3.3. Forskningsansats  
I Merete Watt Boolsens (2007) Kvalitativa analyser – Forskningsprocess, människa, samhälle 
beskrivs det att man inom forskning kan utgå från induktion, deduktion eller analytisk 
induktion för att nå fram till slutsatser. Vi utgick från analytisk induktion i vår studie vilket 
innebär att den induktiva processen kombineras med den deduktiva. Induktiv ansats innebär 
att man utgår från data och låter teorierna utveckla sig med sina framtagna data som 
utgångspunkt för att formulera en teori. I deduktiv ansats utgår man tvärtom från teorier för att 
testa och pröva dessa teorier på empiriska data. Vi menar att vi kombinerade dessa två när vi 
skapade vår enkät som bygger på tidigare forskning som tar upp faktorer som kan vara 
relevanta. När vi hade genomfört vår enkätundersökning kopplade vi data som framkom till 
teorier som redan fanns, medan vi i våra intervjuer också utgick från färdiga teorier men 
samtidigt var öppna för att nya empirisk data kunde komma fram och som i sin tur kunde 
bidra till nya teorier. 
 
Under vår analys kom vi till insikt om att vi behövde fler teorier för att kunna analysera en del 
av materialet som framstod som extra viktigt i vår studie men som vi i ett tidigare stadie av vår 
studie inte visste skulle ha en så stor betydelse. Därmed hade vi både utgått från teorier när vi 
skapade våra enkäter och vår intervjuguide, och under arbetets gång sökte vi fler teorier som 
hjälpte oss att analysera de empiriska data som framkom. Från teorin som vi utgick ifrån när 
vi utformade frågorna i våra enkäter och intervjuguide fick vi en bra grund att stå på, men för 
att kunna gå djupare i vår analys behövde vi tillägga ytterligare forskning för att kunna skapa 
en till dimension. Vi sökte under arbetets gång fram fler teorier för att djupare kunna gå in på 
de faktorer som ansågs som extra viktiga för våra respondenter i vår analys. 
 
3.4. Datainsamling 
I tidigare avsnitt presenterade vi Olapados (2014) studie där en undersökning utfördes för att 
se sambandet mellan implementering av Talent Management och bibehållandet av personal 
(Retain). Oladapo använde sig av kvantitativ metod genom enkäter och 200 mail skickades ut 
slumpvis till möjliga respondenter och samtliga var HR-personal. När studien genomfördes 
2014 var det en större andel som använde sig av ett talent management-program som HR-
avdelningen ansvarade för, än som inte hade ett liknande program implementerat. Till skillnad 
från denna metod valde vi att skicka ut enkäter till samtliga ledare samt komplettera med tre 
intervjuer för att också få ett djup. Vi ville således undersöka ur medarbetarnas perspektiv och 
inte utifrån HR-personalens upplevelser. Eftersom vårt syfte skiljer sig något från Olapados 
faller sig detta naturligt, och då vi ser att det finns en kunskapslucka som undersöker just 
medarbetares, och specifikt ledares egna uppfattningar av vilka värden de ser som viktiga vill 
vi skicka enkäterna direkt till dem.  
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Förutom enkäterna använde vi oss av semistrukturerade intervjuer samt insyn i dokument som 
organisationen producerat. Göran Ahrne och Peter Svenssons Handbok i kvalitativa metoder 
beskriver dessa metoder som en del av kvalitativa metoder. Genom vår observation fick vi ta 
del av dokument som organisationen i fråga tagit fram rörande nyckeltal för 
personalomsättning samt att vi haft tillgång till organisationens personalhandbok. Vidare var 
vi även med på en kick-off när projektet skulle startas igång vilket gav oss möjlighet att delta 
(observera) för att skapa förståelse, lära känna deltagarna samt få inspiration och eventuell 
information till kommande uppsats. Detta innebär att vi använt oss av både kvalitativ metod 
och kvantitativ metod i en så kallad triangulering. Mats Alvesson och Kaj Sköldberg (2017) 
redogör i Tolkning och reflektion- vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod att det finns kritiker 
som menar att resultaten kan rikta åt olika håll vid användning av triangulering men vi väljer 
att se metoden som en möjlighet att vi kan få ett säkrare resultat genom att kombinera dem. 

3.4.1. Enkät�
Olika metoder är lämpade för olika omständigheter menar Denscombe (2009). Frågeformulär 
kan med fördel användas när det är ett stort antal respondenter på många olika platser vilket vi 
kan koppla till vår studie då organisationen har kontor på cirka 17 olika orter i Sverige. Vi 
utgick från vad Denscombes lyfter fram om utformning av enkät, så vid utformning av vår 
enkät för att producera en så bra enkät som möjligt. Tillsammans med vårt enkätutskick såg vi 
även till att skicka med bakgrundsinformation till alla respondenter då detta är viktigt ur både 
etisk och praktisk synvinkel. När vi sedan skickade ut enkäten gjorde vi detta tillsammans 
med ett missivbrev, i utformningen av missivbrevet följde vi en mall och utgick från sex 
punkter utifrån Denscombe (2009): 1. Arrangören, 2. Syftet, 3. Svarsadress och svarsdatum, 4. 
Konfidentiell hantering, 5. Frivilligt deltagande, 6. Tack. (Se bilaga 3 “Missivbrev”). 

Vår enkät är till största del utformad så att frågorna ställs utifrån nominalskala och 
ordinalskala. Denscombe (2009) redogör att frågor som beskrivs ligga på nominalskalenivå 
erhålls genom att man räknar saker och placerar dem i en kategori. Denna skala tillåter inte 
någon större statistisk manipulation utan det handlar vanligtvis om att sammanräkna 
medlemmarna i en speciell kategori. 

Denscombe (2009) lyfter fram att på ordinalskalenivå räknar man och placerar in i olika 
kategorier, men kategorierna blir i detta fall kategorierna placerade i en viss ordning, det vill 
säga att de blir rangordnade. Detta innebär att data i varje kategori kan jämföras med data i de 
andra kategorierna. Vi lät våra respondenter svara på frågor där de fått ta ställning till 
påståenden där 1. Betyder att de inte instämmer och att svara på ett påstående med nummer 7 
betyder följaktligen att de instämmer helt. Respondenterna ombads alltså skatta på skalan hur 
mycket de instämmer respektive inte instämmer på ett visst påstående. 

Vi skickade ut våra enkäter genom ett webbaserat frågeformulär där själva frågeformuläret är 
utformat som en webbsida på internet där besökare kan svara. Vi skickade ut länken till 
webbsidan med hjälp av e-post där bakgrundsinformation (se bilaga 3 “Missivbrev”) fanns 
med, även i själva enkäten fanns instruktioner om hur man gick tillväga för att förstå och 
svara. Fördelarna med att ha webbaserade frågeformulär är enligt Denscombe (2009) är att 
designen som är färdigställd från leverantören av webbsidan kan vara attraktiva för oss 
människor och knappar, ikoner och ramar är tilltalande. Knappar, ikoner och ramar kan vara 
utformade på ett enkelt sätt för respondenten att svara vilket minskar risken för att 
undersökningen avbryts, det är dessutom enkelt för respondenten att skicka svaren och för oss 
som genomför undersökningen att få ta del av svaren. Denscombe menar att svaren kan också 
direkt sammanställas av samtliga svar vilket ger fördelar i form av exakthet och snabbhet. 
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Vidare beskriver han att nackdelarna med tillvägagångssättet kan vara att det krävs mer av ett 
tekniskt kunnande och internetresurser än de andra tillvägagångssätten för att skicka ut 
frågeformulären. 

3.4.2. Intervjuer  
Vår kvalitativa del av studien består av att vi genomförde semistrukturerade intervjuer (se 
bilaga 2 ”Intervjuguide”). Enligt Denscombe (2009) är intervjuer en bra metod när forskaren 
behöver få insikt i saker som människors åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter. En 
semistrukturerad intervju är uppbyggd så att den som genomför intervjun på förhand bestämt 
sig för vilket/vilka ämne/ämnen som ska behandlas och hade en lista på de frågor som man 
vill ha besvarade, en så kallad intervjuguide. Denscombe skriver dock att ordningen som dessa 
frågor ställs i är av mindre vikt, det viktigaste är att låta intervjupersonen komma till tals och 
så utförligt som möjligt försöka besvara de frågor som ställs. Vidare lyfter han att den 
semistrukturerade intervjuformen ger respondenten möjlighet att utveckla sina svar och berätta 
fritt, vilket leder till att många frågor kan besvaras i en och samma fråga. 

Intervjuerna och enkäterna utfördes parallellt, alltså under samma period och i insamlandet av 
data där vi båda var delaktiga. Dock ville vi vara effektiva så därför fördelade vi intervjuerna 
och transkriberingen mellan oss. Vi var sedan noggranna med att läsa igenom 
transkriberingarna ihop samt diskutera och gå igenom dem så vi kände oss uppdaterade och 
kunde forma resten av studien på bästa sätt. Våra intervjuer var satta till att ta en timma per 
samtal vilket också två av intervjuerna tog, den tredje tog ungefär 30 minuter, men alla frågor 
hann att ställas och besvaras så det var ingenting som påverkade utkomsten av datan. Som 
tidigare nämnt befann sig våra respondenter på i orter i Sverige och vi höll därför intervjuerna 
på telefon. Ahrne & Svensson (2015) beskriver att nackdelarna med att hålla intervjuerna på 
telefon kan vara att de blir mer formella och kräver mer förberedelser från intervjuarens sida 
så att inte samtalet stannar av. De menar att en fysisk intervju är bättre när det kommer till att 
fånga in och finna nyanser i den kultur eller de föreställningar som finns i en viss social miljö 
eller en grupp av människor. Dock fungerar det bra när intervjuerna handlar om bestämda 
sakförhållanden vilket vi anser att vår undersökning gör. 

3.5. Validitet, reliabilitet och bortfall 
Om reliabilitet, validitet och bortfall skriver Göran Djurfeldt, Rolf Larsson och Ola 
Stjärnhagen (2010) i Statistisk verktygslåda – samhällsvetenskaplig orsaksanalys med 
kvantitativa metoder att validitet avser undersökningens begreppsmässiga och teoretiska 
relevans, alltså hur väl de frågor som vi ställer till intervjupersoner och respondenter i 
enkätundersökningen ger svar på det vi vill undersöka. Reliabiliteten avser frågornas 
tillförlitlighet och handlar om hur vi mäter det vi vill undersöka. Ett exempel på när en 
undersökning är reliabel är när samma undersökning utförs flera gånger och ger samma 
resultat. Fortsättningsvis beskriver Djurfeldt m.fl. (2010) att bristande i reliabiliteten kan bero 
på att själva ”mätinstrumentet” är dåligt, vilket kan betyda exempelvis otydligt formulerade 
frågor eller tvetydiga svarsalternativ. Vi valde därför att i denna studie skapa så lättolkade 
enkätfrågor som möjligt, som var direkt anknutna till vår tidigare forskning- och 
teorigenomgång för att ge enkätutformningen en röd tråd. Därför delade vi upp enkäten i 
teman som är lätta att följa samt att respondenterna enkelt ska förstå frågornas relevans för 
studien. 

Vidare beskriver Djurfeldt m.fl. kring hur man i kvantitativa metod kan undvika att mätfel 
bidrar till brister i reliabiliteten genom att exempelvis inte beteendet hos oss som intervjuare 
skall kunna påverka hur svaren från våra respondenter. Detta blir dock en viktig aspekt att ta 
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hänsyn till kopplat till reliabilitet när vi utför våra kvalitativa frågor genom semistrukturerade 
intervjuer. Eftersom det finns för och nackdelar med både kvalitativa metoder och kvantitativa 
metoder anser vi att kombinationen av de två ger oss reliabilitet och validitet för vår studie. 

En viktig aspekt att ta hänsyn till när det kommer till vår kvantitativa metod är bortfall. 
Djurfeldt m.fl. (2010) menar att bortfall innebär att det finns en stor risk att inte alla svarar på 
enkäterna som blev förfrågade och det kan innebära både att de inte svarat på alla frågor i 
formuläret och att de inte deltagit alls. Vidare lyfter Djurfeldt m.fl. hur bortfall blir särskilt 
problematiskt när bortfallet är systematiskt, det vill säga att individer med speciella 
egenskaper blir underrepresenterade. I vår studie tillhörde dock alla som undersöktes samma 
representativa grupp, det vill säga chefer, och vårt största dilemma var att få så många som 
möjligt att genomföra undersökningen för att den på så vis skall bli så reliabel och valid som 
möjligt. Vi förmedlade i vårt första utskick av enkäterna ett sista svarsdatum på grund av att vi 
ville att så många som möjligt ska svara under den utsatta tiden för att minimera missförstånd 
om att de kan svara senare. Efter uttalat slutdatum kunde vi sammanställa vårt resultat direkt. 
Enkäten skickades ut till 72 chefer i organisationen varpå 22 personer svarade vilket vi 
kommer gå in vidare på i vårt avsnitt om metoddiskussion.  
 
3.6. Etiska överväganden  
När det gäller etiska överväganden har vi i denna studie förhållit oss till de etiska principerna 
som vidare tas upp i Vetenskapsrådets (2017) God forskningsed och därigenom framförallt 
förhållit oss till begreppen anonymitet och konfidentialitet.  

Vetenskapsrådet (2017) tar upp att anonymitet exempelvis kan nås genom att personuppgifter 
eller namn på insända enkätsvar eller prover tas bort så att det sedan blir svårt att hänföra ett 
visst svar eller prov till en viss individ. I vissa typer av studier är de enskilda individernas 
identitet inte intressanta, exempelvis i studier om variationer i inställningar i en viss fråga i en 
bestämd grupp över tid. I en sådan situation kan forskarna utlova anonymitet, vilket vi tog i 
beaktande i vår studie. 

Vidare skriver Vetenskapsrådet att anonymitet handlar om att personuppgifter och enskilda 
individers identitet inte används i studien utan att dessa förblir anonyma. Eftersom vi har stor 
respekt för respondenter och deras integritet kom alla uppgifter och insamlad data att raderas 
när uppsatsen var färdigställd. Konfidentialitet innebär skydd mot att obehöriga tar del av 
uppgifterna. Om konfidentialitet skriver också Vetenskapsrådet att det innebär ett särskilt 
skydd mot att obehöriga tar del av uppgifterna. Vilket vi genom vår studie inte bara försöker 
hålla oss till utan garanterar. 

I vår resultatdel valde vi att benämna våra respondenter som A, B och C för att respondenterna 
ska förbli anonyma men samtidigt vill vi visa att de alla tre fått komma till tals och helt enkelt 
visa vem som säger vad. Förutom detta har vi även valt att förhålla oss till nyttjandekravet 
utifrån Ahrne och Svensson (2015) vilket innebär att personuppgifter och insamlat material 
inte får användas till annat än de ändamål man haft vid inledandet av forskningen. 

Utifrån Denscombe (2009) lät vi deltagarna i studien få så mycket information som möjligt för 
att kunna avgöra om de ville delta i studien eller inte för att försäkra oss om att de som deltog 
hade samtycke. I samband med att vi skickade ut våra enkäter samt inför våra intervjuer 
informerade vi därför våra respondenter om syftet av vår studie genom ett missivbrev, alltså 
vilken typ av studie vi genomförde samt att de själva fick välja att avstå från att svara på vissa 
frågor. 
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3.7. Analysmetod 
Våra intervjuer spelades in och transkriberades. Enligt Denscombe (2009) kan man genom att 
skriva ut intervjun få värdefull data eftersom forskaren kommer i “närkontakt” med datan. 
Detta genom att utskriften väcker samtalet till liv igen och en form av data framkommer som 
är lättare att analysera än själva ljudupptagningen i dess ursprungliga form. 
 
Ahrne & Svensson (2015) beskriver att forskningsprocessens olika faser ofta överlappar 
varandra. Med det menas exempelvis att analysarbetet börjar så smått redan när man arbetar 
med fältarbetet och samlar in data. Vi under intervjuerna förde anteckningar för att i analysen 
kunna ta fasta på dem och enligt Ahrne & Svensson kan dessa anteckningar underlätta när 
man ska komma i gång med bearbetningen i analysen. Även transkriberingar innebär att 
forskaren aktivt bearbetar materialet på så sätt att man överför ljud till text, vilket gör att 
forskaren bearbetar, ordnar och strukturerar materialet samtidigt som det framställs. 
Exempelvis används inte kommatecken eller punkter i tal, vilket gör att den som transkriberar 
behöver strukturera upp och bearbeta det som sägs. 
  
Peter Svensson skriver i Handbok i kvalitativa metoder att analysen i en studie handlar om att 
ordna, sortera och begripliggöra material från intervjuer, observationer och textstudier. I vårt 
fall handlar det om att bearbeta och analysera vad som framkommit i våra intervjuer och i vår 
enkätundersökning och detta genom att ta hjälp av de teorier som vi presenterat i vårt kapitel 
avseende teori och tidigare forskning. Svensson (2015) beskriver att teorier kan användas som 
glasögon och hjälper till med att göra aspekter tydliga. Vi kan således använda oss av tidigare 
forskning och teorier för att ta fram det mest väsentliga för just vår studie. 
 
Då vi båda inte närvarade på alla intervjuer började vi vår analys med att båda läste igenom 
transkriberingarna för att skapa en helhetsbild. För att sortera data från intervjuerna och för att 
hitta gemensamma nämnare utifrån våra frågeställningar började vi med att färgkoda varje 
transkribering, det vill säga att ett tema och gemensamma nämnare fick en färg. Vi utgick från 
kodning, vilket enligt Alvesson & Sköldberg (2017) innebär att man hänför data till en viss 
kategori, sedan kopplat an våra enkätsvar för att få ökad bredd och tyngre validitet. 
 
Våra kvantitativa data analyserades genom att vi fått fram färdigställt resultat i form av 
diagram och tabeller där vi kunnat utläsa procentuellt hur respondenterna svarade. Detta 
genom det webbaserade verktyget Google Forms4. Vi kodade genom att hitta gemensamma 
nämnare som tas upp i både enkätsvaren och våra transkriberingar för att sedan redovisa det 
mest framträdande i vår resultatdel och i vår analys.  
 
3.8. Metoddiskussion 
 
3.8.1. Datainsamling  
När det kommer till metodval av datainsamling finns det för-, och nackdelar med både 
kvalitativ metod och kvantitativ metod. Boolsen (2007) lyfter fram att målet med både 
kvantitativa och kvalitativa angreppssätt är att finna orsaker och samband men med olika 
medel för att göra detta. Ahrne & Svensson (2015) beskriver att kvantitativa metoder består av 
att mäta data och siffror medan kvalitativa metoder ger oss möjligheter att fånga upp känslor, 

                                                
4   Enkätverktyget “Google Forms” (2018) https://www.google.com/forms/about/ 
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normer och upplevelser hos de respondenter vi valde att studera. Därmed ser vi att kvalitativ 
metod ger oss kompletterande data till vår kvantitativa metod i form av enkäter i denna studie. 
 
I vår studie kunde kvantitativ metod genom enkätundersökning ge fler chansen att svara på 
våra frågor vilket styrker vår studies reliabilitet, utifrån vad Denscombe (2009) skriver kring 
att reliabilitet avser tillförlitligheten av studien och man kan fråga sig om forskningsresultaten 
och slutsatserna skulle bli densamma om någon annan utfört studien. 

I Ahrne & Svensson (2015) tas det upp att det sedan länge funnits en skarp skiljelinje mellan 
kvantitativa och kvalitativa metoder när det kommer till den samhällsvetenskapliga�
metoddiskussionen. Det som skiljer dem åt är det praktiska hantverket men de olika 
metoderna behöver inte utesluta varandra. Tvärtom menar Ahrne & Svensson att det kan vara 
en utmärkt strategi att kombinera kvalitativa metoder med kvantitativa metoder för att få en 
mer fullständig och bättre bild av vad som pågår. I Denscombe (2009) beskrivs denna form av 
metodanvändning som triangulering och han skriver att brukandet av alternativa metoder gör 
det möjligt att jämföra fynden från en metod med fynden från en annan, vilket i vårt fall 
innebar att vi jämfört det som vi fått ut från enkätundersökningen med de semistrukturerade 
intervjuerna som genomfördes och på så sätt kunnat se om det finns en röd tråd. Vidare menar 
Denscombe att triangulering innebär att man betraktar saker ur fler än ett perspektiv. Det kan 
betyda att man använder olika metoder, olika datakällor eller till och med olika forskare i en 
och samma studie. I vårt fall kom vi att använda oss av metodologisk triangulering vilket 
innebär att vi kombinerar kvalitativa och kvantitativa metoder. Fördelarna med detta 
tillvägagångssätt är att fynden kan bekräftas eller ifrågasättas genom att man jämför data som 
producerats med olika metoder. I vår studie kunde vi jämföra vårt empiriska material som 
framkommit i intervjuerna med det som framkommit i enkäterna för att styrka vårt resultat. 
 
3.8.2. Validitet, reliabilitet och bortfall 
Enkäten skickades ut till 72 chefer i organisationen varpå 22 personer svarade, det betyder att 
vi hade en svarsfrekvens på cirka 30 % och ett relativt stort bortfall och en lägre svarsfrekvens 
än vad vi hade räknat med som vi behövde ta hänsyn till i vår analys. Att vi fick 22 personer 
som svarat på våra enkäter av 72 möjliga respondenter påverkar vår reliabilitet eftersom det 
finns en risk att individer med speciella egenskaper blir under representerade. Som Djurfeldt 
m.fl. (2010) beskriver innebär bortfall en osäkerhet eftersom vi inte vet vad de som inte svarar 
tycker i sammanhanget. Vi diskuterade med varandra om vad vi tror att den relativt låga 
svarsfrekvensen i enkäterna kan bero på och vi har bland annat funderat över om det beror på 
den något korta tid respondenterna fick på sig att svara. Denscombe (2009) beskriver att en 
orsak till låg svarsfrekvens kan vara att vissa människor är mindre benägna än andra att avvara 
den tid och göra den ansträngning som krävs för att delta i en enkätundersökning. Vidare 
skriver han att stressade människor sällan vill/kan ställa upp. Vi tror att den relativt låga 
svarsfrekvensen i vår enkät beror på att den grupp vi undersökte har mycket annat att göra då 
de är chefer vilket för med sig mycket arbetsuppgifter och det kan helt enkelt ha varit svårt för 
dem att prioritera vår enkätundersökning. Vi erbjöd respondenterna tio dagar att svara på 
enkäten och om vi hade förlängt tiden är det möjligt att vi hade fått fler svar vilket hade 
bidragit till att vår studie skulle kunna bli mer reliabel, men också något som är svårt att uttala 
sig om. En annan aspekt som kan ha påverkat vår svarsfrekvens är att undersökningen kan ses 
som känslig, det vill säga att den handlar om sådant som de möjliga respondenterna kan se 
som obekvämt att svara på. Det kan exempelvis handla om en rädsla för att det dem svarat ska 
komma fram till ledningen så att de helt enkelt avstår på grund av det, även om vi i vårt 
missivbrev presenterat att undersökningen är anonym. Vi funderade över hur svarsfrekvensen 
påverkade vårt resultat, enligt Denscombe (2009) finns det inga fastslagna regler om vad som 
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utgör en acceptabel svarsfrekvens och vi anser att de som väl deltog i vår undersökning 
svarade väldigt likt varandra vilket indikerar att många faktiskt anser att de faktorer som vi 
utgått ifrån är viktiga. Vi är dock medvetna om att en högre svarsfrekvens hade kunnat visa ett 
annorlunda resultat men vi ser ändå att en tillräckligt stor andel av organisationens chefer 
svarade för att vi ska kunna dra våra slutsatser om vad som är viktigt för många chefer inom 
IT-branschen. Att vi genomförde en triangulering styrker också vår trovärdighet. Andra 
faktorer som kan påverka vår trovärdighet är bland annat att vår kontaktperson på 
organisationen gav oss kontaktuppgifterna till möjliga respondenter och på så sätt kunde välja 
vilka som kunde kontaktas.  
 
Gällande våra intervjuer hade vi i åtanke att de som vi intervjuade kan ha andra anledningar 
att delta än vad vi förstår, och pratar utifrån det. Intervjuer är ett resultat av samtal på en viss 
plats och vid ett specifikt tillfälle och för att få ett material som säger mer om det man studerar 
är det enligt Ahrne & Svensson (2015) fördelaktigt att komplettera intervjuerna med andra 
metoder, vilket vi gjorde genom våra enkäter.  
 
I vissa fall kan man fundera kring om det finns olika bakomliggande syften som avgör vilka 
kontaktuppgifter som lämnats ut men vi har i vår studie inte haft någon anledning att tro att 
vår kontaktperson ville få ut någonting till sin egen eller organisationens fördel utifrån vilka 
kontaktuppgifter som lämnats ut. Detta eftersom vi inte ser att de som deltagit i 
enkätundersökningen eller i intervjuerna svarade på ett sätt som skulle kunna gynna 
organisationen ur en felaktig vinkel. Däremot kan deras synpunkter bidra till förslag på vad 
organisationen kan arbeta med framöver för att behålla chefer vilket i sin tur gynnar 
organisationen.  
 
När vi observerade organisationen för att få fram data var det viktigt att vara kritisk och inte 
bli färgad av medarbetarna i organisationen och vi ville även ta hänsyn till att det var chefer 
som vi observerade under kick-offen så att vi ej skulle se ur ett ledarperspektiv utan hålla oss 
objektiva. Vi försökte därför att se kritiskt på det som förmedlades och sades under kick-offen. 
För att kunna avgöra vad som kunde användas till vår studie eller inte försökte vi vara 
objektiva.  
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4. Resultatredovisning 

Nedan redovisas empiri utifrån vad som framkommit i vår kvantitativa samt kvalitativa 
undersökning. Avsnittet inleds med information om våra respondenter samt 
bakgrundsinformation om hur enkäten var utformad. Vi ger också en kort redogörelse för vad 
vår observation har inneburit i vår studie. Därefter är avsnittet uppdelat i teman för att skapa 
en struktur som är lätt att följa. Dessa teman utgår från de faktorer som presenteras i Nilsson 
m.fl. (2011) som vi också har använt oss av för att skapa struktur i enkätutformningen samt i 
vår intervjuguide. Dessa faktorer är introduktion, utveckling, utvärdering och belöna. Empiri 
som framkommit utifrån intervjuer presenteras sammanhängande med empiri som 
framkommit i enkätundersökningen.  
 
Vi hade intervjuer med tre respondenter, bland dessa fanns både män och kvinnor, de var i 
åldrarna 40-55, hade arbetat olika länge i organisationen, hade olika många års ledarerfarenhet 
och utbildningsbakgrunder. Det som är gemensamt för dessa respondenter är att de är chefer 
inom IT-branschen och nyligen avslutat sin anställning i den aktuella organisationen (en var 
fortfarande under uppsägningstid). I redovisningen av vår empiri kommer dessa tre 
anonymiseras och bli omnämnda som respondent A, respondent B respektive respondent C.  
 
Enkätundersökningen skickades ut till 72 chefer i organisationen (vi har inte fått någon 
indikation på att någon av dessa respondenter är på väg att avsluta sin anställning), 22 av 
dessa har svarat på vår enkätundersökning med 33 frågor5 som de fick tio dagar på sig att 
svara på.  
 
Utifrån de som svarat på enkäten kan vi se att det finns ett spann när det kommer till åldrar, 
från svarsalternativet 30-39 år till alternativet 60-64 år är representerat, 17 (majoriteten) 
personer av våra svaranden var mellan 40-49 år. Enkäten både skickades ut till och besvarades 
av män och kvinnor: 13 män och 9 kvinnor.  
 
I enkäten hade vi också en fråga om hur länge respondenterna arbetat inom organisationen och 
fick svar mellan 1 år upp till 21-24 år. 10 stycken hade arbetat i organisationen i 1-2 år, 1 av 
respondenterna i 3 år, 6 stycken i 6-10 år, 3 stycken i 16-20 år och 2 stycken i 21-24 år. Vidare 
frågade vi respondenterna i enkäten hur lång tid de anser att det är optimalt att arbeta på en 
och samma arbetsplats. Av 22 svaranden ansåg 5 personer att 3-5 år är det mest optimala. 13 
personer ansåg att 5-10 år är det mest optimala, 3 stycken tyckte 10-15 år och 1 respondent 
tyckte 20-25 år. 
 
På de flesta av våra enkätfrågor fick respondenterna svara på ett påstående utifrån en skala 1-
7, där 1 står för ”instämmer inte alls” till 7 som står för ”instämmer helt”. När vi har många 
svaranden på ena sidan av skalan, till exempel då majoriteten svarar med en 5:a, 6:a och 7:a så 
innebär det att man instämmer mer än vad man inte instämmer med ett visst påstående.  
 

                                                
5 Vi kommer i vårt avsnitt om resultat och analys fokusera på några av svaren, då de fyller en större funktion för 
studiens syfte. Samtliga frågor och svar i enkäten finns som tillhörande bilaga. 
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I och med att vi utgått ifrån analytisk induktion har den induktiva delen inneburit att vi har 
låtit data vi fått in styra oss i vår analys för att analysera sådant som inte var förbestämt utifrån 
våra teorier och tidigare forskning. 
 
4.1. Introduktion 
Utifrån den empiriska data som vi fick in genom våra enkäter kunde vi se att majoriteten av 
respondenterna som svarade på enkäten ansåg att en väl fungerande introduktion är av stor 
vikt när man kommer in på en ny arbetsplats. 7 respondenter svarade med en 7:a (instämmer 
helt), 10 stycken svarade med en 6:a vilket också innebär att man tycker att introduktion är en 
viktig faktor och resterande 5 svarade en 5:a vilket inte lika tydligt visar att de tycker att 
introduktion är jätteviktigt för att trivas på en ny arbetsplats men det visar fortfarande att 
dessa respondenter instämmer en del på påståendet, se tabell 1:�

 
Tabell 1. Introduktion för att trivas. 

 
I intervjuerna kom det fram att introduktion ses som en ganska viktig aspekt och när vi 
frågade hur de upplevde den första tiden i organisationen lyfte de att deras introduktion som 
ledare i organisationen var helt okej och de var tveksamma till om de saknade något specifikt 
just där och då. Nu i efterhand säger alla tre att introduktionen säkert hade kunnat göras bättre 
och respondent C säger att introduktionen också hade kunnat innehålla mer än bara de 
praktiska aspekten, respondent C sade: 

“Ja, jag minns ju knappt, men vi hade en introduktionsdag för oss nyanställda. Det var väl helt 
ok. Det var väl det de var egentligen.” 

 
Medan respondent B på frågan om introduktion har en stor betydelse svarade: 

“Egentligen inte, utan mer att man berättar vilka förväntningarna är tidigt i processen och 
anställning.” 

 
Respondent A trodde att hens långa erfarenhet skulle tas till vara på i högre grad när hen 
började sin anställning i organisationen, sedan kom det att handla om både interna och externa 
faktorer som gjorde att det inte blev som det var tänkt. De externa handlade om den hårda 
konkurrensen i branschen. Det är svårt att anställa nya konsulter när marknaden är så tuff 
menar respondent A och angående interna faktorerna och introduktionen säger hen: 
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“Hur man fyller i tidrapport och vad som gäller är en sak, men om det sedan inte funkar så är 
det svårt att lyckas.(...)Introt man fick var ju bra, men det är svårt att relatera när man är ny, då 
vet man inte vad man har riktigt. Det är ju lite som att åka till ett nytt land och nytt språk, vet 
ju inte vad som väntar en.” 

 
Respondent B sa att det inte fanns något introduktionsprogram vid den tiden hen började och 
svarade följande på frågan om man hade önskat något annorlunda: 

“Nej, det tror jag inte jag gjorde då, men det är mer att jag tycker det har utvecklats till det 
bättre. Men inget jag saknade då.” 

 
Vi diskuterade med våra intervjupersoner huruvida de upplevde en “verklighetschock” utifrån 
vad de visste om företaget innan kontra deras första tid i organisationen. Ingen verkade 
förvänta sig någon vidare introduktion, men i efterhand hade det säkert varit bra, särskilt om 
man ser till respondent A:s svar när hen säger att man som organisation presenteras på ett sätt 
men sedan går det inte till riktigt så när man väl är inne i organisationen.  
 
I enkäten under frågan om introduktion är en viktig faktor till att man ska trivas på en ny 
arbetsplats, kunde vi ifrån Tabell 1. “Introduktion för att trivas”, utläsa att majoriteten anser 
att det är en viktig komponent som ny i en roll. När vi frågade cheferna i organisationen hur 
deras introduktion sedan var, se Tabell 2. “Fick ta del av ett välfungerande 
introduktionsprogram” (se nedan), var det 9 personer som svarade varken att de instämmer 
helt eller inte instämmer alls utan mitt emellan dessa två ytterligheter. 7 respondenter svarade 
under 4 vilket indikerar att de mer lutar åt att de inte fick ta del av ett välfungerande 
introduktionsprogram. 6 stycken har svarat över 4 vilket tyder på att de lutar mer åt att de 
anser att de fick ta del av ett välfungerande introduktionsprogram. Detta tolkar vi som att 
delar av introt var bra och man kanske fick information som behövdes, men att där också 
finns en avsaknad av viktiga beståndsdelar som gör att introduktionen skulle kunna gå från 
bara ett introduktionsprogram till ett väl fungerande introduktionsprogram.�

 
Tabell 2. Fick ta del av ett välfungerande introduktionsprogram. 
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Vidare hade vi en fråga både i enkäten och i våra intervjuer kring känslan man har i en ny roll 
om att man snabbt vill kunna prestera, se Tabell 3. ”Vikten av att snabbt kunna prestera som 
ny”. Detta är också kopplat till introduktionen och utgör en del av ett väl fungerande 
introduktionsprogram. I vår enkätundersökning var det tydligt att de ledare som deltagit så 
snabbt som möjligt vill kunna börja prestera och i Tabell 4. “När jag var ny fick jag rätt 
förutsättningar för att snabbt kunna prestera” frågade vi om de i praktiken också kunde detta 
utifrån möjligheterna som företaget gav dem (1=instämmer inte alls kontra 7=instämmer 
helt): 

 
Tabell 3. Vikten av att snabbt få börja prestera som ny. 

 
Tabell 4. När jag var ny fick jag rätt förutsättningar för att snabbt kunna prestera. 

 
Det vi kan se här är att alla svar ligger mellan 3 upp till 7. De som svarat 3 och 4 utgör 50 % 
av de svarande och detta kan tolkas som att hälften inte är missnöjda men det är någonting 
som saknas för att de skulle svara mer åt höger och “instämmer helt”. De resterande 50 % har 
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svarat 5 och upp till 7 vilket indikerar på att de instämmer från någorlunda och upp till helt i 
påståendet.  
 
I samtalen med våra intervjurespondenter fick vi samma indikationer som i enkätsvaren och i 
våra intervjuer ställde vi frågan: Är det viktigt för dig att komma in i en roll snabbt och kunna 
prestera? När vi frågade respondent B så benämner hen detta något som superviktigt, �
Och respondent C säger:  

“Ja det är det naturligtvis, man vill vara uppe och springa med en gång.” 
 
4.2. Utveckling 
Utveckling är något vi lyft som viktigt under vårt teorikapitel, och det är vidare något vi 
frågat samtliga respondenter kring. I enkätundersökningen ville vi veta hur cheferna ser på 
möjligheten för sin individuella utveckling utifrån frågan “Jag får tillräckligt med 
utvecklingsmöjligheter”, där fick vi relativt blandade svar, många är nöjda men vill se 
ytterligare möjligheter. Fyra respondenter svarade instämmer helt och en respondent svarade 
instämmer inte alls, se svar nedan: 

 
Tabell 5. Utvecklingsmöjligheter. 

 
En gemensam nämnare när det kommer till utveckling som faktor är att de som vi intervjuat 
ser detta som en mycket viktig aspekt. Respondent C har arbetat i organisationen under cirka 
20 år och nämner att goda utvecklingsmöjligheter har varit anledningen att hen har stannat så 
pass länge. Detta är dock inte något som de andra intervjupersoner upplever då respondent A 
som arbetat under några år i företaget beskriver att det var väldigt svårt att utvecklas inom 
bolaget. Respondent A beskriver att hen upplever utvecklingsmöjligheterna som knappa. Ett 
exempel på det är att hen endast har fått gå en vidareutbildning kopplad till sin ledarroll och 
detta var efter att ha varit i rollen ett bra tag. Två av respondenternas upplevelse är alltså att 
det dröjde lång tid innan en sådan utvecklingsmöjlighet uppkom. Vidare ser samtliga som vi 
intervjuat utvecklingsmöjligheter som en viktig aspekt och två av de svarande nämner att 
detta har varit en faktor till att de valt att byta arbetsgivare. Vi frågade våra 
intervjurespondenter hur utvecklingsmöjligheterna sett ut, varpå respondent B då svarade:  

“Dom har varit ganska knappa, dåliga tycker jag nog.” 
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Vidare förklarade respondent B att hen arbetat i organisationen några år nu och först i fjol 
erbjöds det en utbildning kopplad till hens roll. Kopplat till utveckling frågade vi även våra tre 
intervjupersoner huruvida de tycker att det är viktigt att känna att man får utlopp för sin 
kompetens i sin ledarroll vilket alla tre svarade ja på (kan tes som en tämligen ledande fråga), 
men det alla tre har gemensamt är också att de inte upplever att deras kompetens har blivit 
tillvaratagen. När vi frågade samtliga om de tycker att de har fått utlopp för sin kompetens i 
ledarrollen var på respondent B sade såhär: 

“Nej det tycker jag nog inte. Eller alltså om man har tagit till vara på den? Nej det tycker jag 
inte.” 

 
Följdfrågan till respondent B blev om detta faktum är en av orsakerna till att hen valt att 
lämna organisationen: 

“Ja det är det.” 
 
Respondent C svarade på frågan om hen fått utlopp för sin kompetens så här: 

”Det är väl kanske nu på senare tid som jag har känt att det kanske inte riktigt har varit så. Och 
det är väl en av de bidragande orsakerna till att jag tyckte att det var läge att göra någonting 
annat.”  

 
Respondent A säger vidare såhär när vi frågar om tillvaratagandet av hens kompetens 
påverkat valet av att lämna organisationen: 

“Ja, jag anställdes ju för den anledningen, trodde man skulle ta tillvara på det, men det skedde 
aldrig.” 

 
Sammantaget har alla tre respondenter i intervjuerna visat att de tycker att känslan av att få 
utlopp för sin kompetens är viktig och till och med en avgörande faktor för om de vill vara 
kvar i en organisation eller inte.  
 
Fortsättningsvis under kategorin utveckling framkom det under intervjuerna att alla tre 
respondenter tycker det är viktigt att få stöttning av en chef eller motsvarande för att känna att 
man utvecklas, men detta har varit något som de saknat, vi citerar respondent B:  

“Ja, och även ett forum för chefer har jag saknat. Hade önskat ett forum där man kunde 
reflektera tillsammans." 

 
På ett liknande sätt beskriver respondent A att hen har känt sig ensam i rollen som ledare och 
säger så här när vi frågar vad hen har saknat: 

“Bollplank, eftersom chefen inte varit det, jag har försökt hitta en likasinnad, kom väl fram lite 
efter ledarskapsutbildningen men då var det ju dags att sluta. Sådana saker är ju mer intressant 
än att få gå en kurs. Chefsnätverk och så vidare är ju viktigt. Man borde få erbjuda alla att 
delta i nätverk och att få skapa egna.”  

 
Samma respondent belyser vidare vikten av att ha kollegor och en chef nära till hands för att 
känna att hen fortsätter sin utveckling och att hen värderar detta högre än att få gå 
ledarutbildningar. Även respondent C är inne på samma spår och säger att hen har saknat en 
chef eller ett bollplank och hen säger att man är ensam i rollen.  
 
Samtliga intervjupersoner beskriver att stöttning i form av en chef eller ett forum är viktigt för 
att känna att man utvecklas samt att man gör ett bra jobb. I enkätundersökningen ser vi 
liknande mönster och att detta är viktigt för de som svarat, se tabell nedan:�
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Tabell 6. Utvecklingsmöjligheter kopplat till stöttning av närmsta chef. 

 
Eftersom vi i denna studie ville reda ut vad som motiverar chefer till att stanna inom sin 
aktuella organisation, ville vi även kunna reda ut vad som också påverkar cheferna att känna 
sig motiverade eller omotiverade av vissa moment i arbetet. Vi ville veta om cheferna i 
organisationen känner att de får den stöttning och de förutsättningar de behöver för att kunna 
göra ett bra jobb.  
 
Vi ville undersöka hur cheferna själva uppfattar de organisatoriska förutsättningarna de har 
genom frågan “Jag har rätt förutsättningar för att klara av operativa uppgifter”, (se bilaga 1 
“Enkätfrågor och svar”). Vi valde att ta med den data som kom fram kopplat till denna fråga 
då många av våra respondenter säger att de tycker det är viktigt att kunna prestera. Det är 
relativt spridda svar, ingen har svarat att de helt saknar rätt förutsättningar, majoriteten har 
svarat mer åt håller “instämmer” till “instämmer helt”, dock är det 5 respondenter som svarar 
“instämmer helt” på att de har rätt förutsättningar för att klara av de operativa uppgifterna, 
men det är bara 2 som sedan svarar “instämmer helt” på att de har rätt förutsättningar för de 
strategiska uppgifterna. För de operativa uppgifterna är det 7 respondenter som har fördelat 
sina svar på alternativen 2, 3 och 4 på skalan, medan det är 5 stycken som respektive svar för 
alternativ 5, 6 och 7.  
 
Vi ställde också en fråga om de strategiska förutsättningarna, och som svar på frågan “Jag har 
rätt förutsättningar för att klara av strategiska uppgifter” (se bilaga 1 “Enkätfrågor och svar”) 
det var 6 respondenter som svarade på alternativ 2, 3 och 4. 8 av respondenterna valde 
svarsalternativ 5. 6 stycken valde alternativ 6 och 2 av respondenterna svarade alternativ 7. 
 
Det var 5 respondenter som menade att de ”instämmer helt” angående förutsättningarna för att 
klara av de operativa uppgifterna, medan det bara 2 respondenter som valde svarsalternativet 
”instämmer helt” när vi ställde frågan i huruvida man har rätt förutsättningar för de strategiska 
uppgifterna. Istället hade fler av respondenterna svarat alternativ 5 vilket vi tolkar som en 
lägre grad av instämmer helt men mer än delvis. Överlag anser alltså respondenterna att de 
har bättre förutsättningar att klara av de operativa uppgifterna än de strategiska. 
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I tabellen med frågan “I min roll idag är därför hög andel administration, vilket gör det svårt 
för mig att vara den ledaren jag önskar” svarar flera av ledarna att administration står i vägen 
för att kunna utöva det ledarskapet de önskar. Tabellerna avseende administration (se bilaga 1 
“Enkätfrågor och svar”) vittnar om att majoriteten av cheferna tycker att det är för hög andel 
administration vilket påverkar dem att vara den ledaren man önskar, men här har vi fått 
svaranden på alla alternativ, det vill säga väldigt spridda svar.  
 
I tabellen med frågan “Brist på struktur och riktlinjer gör det svårt för mig att utöva mitt 
ledarskap” (se bilaga 1 “Enkätfrågor och svar”), kan vi också se väldigt spridda svar, men 
aningen mer jämnt fördelat än föregående fråga. Vi har 3 respondenter som svarar ”instämmer 
helt” och 3 respondenter som svarar ”instämmer inte alls”, och de flesta har svarat med 
nummer 4 som befinner sig i mitten (6 respondenter). 
 
I enkäten lät vi även respondenterna i fritext svara på frågorna “Vad är anledningen till att du 
väljer denna organisation som din arbetsgivare?” Samt “Förr var guldklockan en symbol för 
lång och trofast tjänst, vad är avgörande för att du skall välja din nuvarande arbetsplats som 
din arbetsgivare i 25 år?” Många av de svar vi fick var snarlika och vi har därför valt att 
presentera ett axplock av svaren: 
 

 
 

Figur 4. Fritextsvar från enkät 
 

Utveckling är det som i särklass lyfts upp mest som viktig faktor för det fortsatta arbetet inom 
organisationen. Utveckling användes 20 gånger av respondenterna i enkäten och då var det en 
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av de 22 som valde att inte svara på fritextsvaren (då dessa inte var obligatoriska) och en 
person svarade “vet ej” på frågan om “guldklockan” och en annan svarade “inte aktuellt”. 
 
I samtalen med intervjupersonerna så framkom det att en av dem upplever att en viktig faktor 
för att vara en bra ledare är tid, vilket hen hade önskat mer av för att kunna vara en bra ledare, 
som i sin tur är viktigt för att hen vill stanna kvar i organisationen då det påverkar synen på 
hur de presterar.   
 
Vi har också gjort observationer i denna studie och då kommit i kontakt med organisationens 
personalhandbok som har till syfte att definiera väsentliga förhållanden i organisationen för de 
anställda, alltså sådant som inte finns med i lagar eller kollektivavtal utan handlar om den 
interna personalpolitiken. Där presenteras det bland annat att företagets verksamhet och 
affärsidé bygger på hög kompetens hos varje enskild medarbetare, därför är det av största vikt 
för deras framtida, att det sker en kontinuerlig, planerad och effektiv vidareutbildning för all 
personal inom bolaget Detta för att kunna fortsätta att leverera systemlösningar, 
konsulttjänster och utbildning. Vi refererar här till bolagets interna material men kommer inte 
ange namn på organisationen då det hålls anonymt.  
 
4.3. Utvärdering 
När vi lyfte utvärdering som en faktor och vad det innebar så kom det mest att handla om 
olika former av feedback, det vill säga allt från en positiv klapp på axeln till ren konstruktiv 
feedback och utvecklingsmöjligheter. Här kom det att skapas en röd tråd genom intervjuerna 
som visade att alla tre svaranden upplevde att det fanns brister när det kommer till att ge 
varandra konstruktiv feedback och alla tre hade önskat en mer öppen kultur kring detta. Vi 
frågade om de önskat mer feedback och fick bland annat detta svar från respondent B:  

“Ja verkligen. Eller positiv feedback har väl jag fått. Men den här konstruktiva feedbacken 
som gör att man blir bättre har varit utebliven.” 

 
För respondent B framkommer det att hen under en period fick kontinuerliga 
utvecklingssamtal med sin närmaste chef vilket hen uppskattade mycket då detta bidrog till att 
hen fick kontinuerlig feedback, men det rann efter ett tag ut i sanden och utvecklingssamtalen 
upphörde. Detta tror respondenten har att göra med att det inte finns tid, vilket är något som 
hen upplever är ett problem överlag när det kommer till dennes ledarskap, något som hen 
önskat att det fanns mer av för att skapa rätt förutsättningar för att kunna vara en bra ledare.  
 
Respondent A beskriver att hen har fått mycket positiv feedback men ingen konstruktiv 
feedback som har kunnat bidra till utveckling, vi citerar:  
 “Har ju inte fått nån, bara hört att allt är bra. Hade varit bra att veta. (...)    

Man är väldigt snäll! Det är inte utvecklande att folk är rädda att råka säga något fel. Feedback 
är en gåva till utveckling, och är bra, men den som skall ge feedback så att den man ger till 
skall bli bättre, inte för att hämnas eller skälla.”  

 
Respondent C menar att hen själv inte varit så bra på att be om hjälp, men att kulturen kan 
vara bidragande till detta:  

“Det finns en rädslokultur (...) kontrollkultur (...) jag skulle inte säga att det är en öppenhet.” 
 
I enkäterna ville vi undersöka huruvida våra respondenter anser att feedback och utvärdering 
är viktigt för den fortsatta utvecklingen. I tabellerna kan vi se att det är en viktig faktor genom 
att majoriteten svarat på den övre hälften av skalan och många svar närmar sig “instämmer 
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helt” och är vidare kopplat till huruvida det påverkar ens val att stanna hos sin arbetsgivare, se 
nedan: 

 
Tabell 7. Feedback kan vara en motivator. 

 

 
Tabell 8. Att få kontinuerlig feedback och utvärderings påverkan. 

 
Det tabellerna visar är att kontinuerlig utvärdering och feedback är bidragande faktorer till att 
de svarande motiveras att stanna i en organisation, vilket vi kan se då ingen av de som svarat 
under har svarat 4 eller lägre på skalan. Vidare kan vi i figur 15 se att de flesta har svarat en 4 
eller högre, vilket vi tolkar som att en ganska stor del av de som svarat tycker att de får 
feedback men kanske skulle vilja ha mer. Sju av de som svarat har svarat en 6 vilket antyder 
att de är ganska nöjda med den mängd feedback de får. Någonting att anmärka på här är att 
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alla svaranden verkar tycka att kontinuerlig feedback och utvärdering är en viktig faktor. 
Samtidigt som det är en person som har svarat 2 på om hen tycker att den får tillräckligt 
mycket feedback, vilket indikerar på att hen inte är nöjd med kontinuiteten av feedback som 
hen får.  
 
4.4. Belöna 
Majoriteten av våra respondenter tycker att belöningar och kompensationer bidrar till en 
känsla av att man vill stanna kvar hos sin arbetsgivare. För vissa är det inte lika viktigt men 
ingen respondent svarade “instämmer inte alls” och flest svar har vi på nummer 7 Instämmer 
helt” (sex respondenter): 

 

 
 

Tabell 9. Belöningar och kompensationers påverkan. 

 
I våra intervjuer fick vi liknande indikationer, lönen är inte det som påverkat cheferna varken 
att börja, stanna eller sluta i organisationen. Lön och förmåner är bra men inte mer än så. När 
vi ställde frågan till cheferna som slutat kring vad de uppskattat med de kompensationer, 
belöningar och förmåner de fått ta del av, svarade respondent C att det har varit en hygglig lön 
och att de har gjort roliga saker ihop. Respondent B nämner bland annat att de konferenser 
som varit på senare tid har uppskattats och respondent A beskriver att det har varit ungefär 
samma lön och förmåner som vid tidigare anställningar och fortsätter:  
 

“Kanske hade varit kul med ett incitamentsmodell, en form av bonus, upplagt utifrån bolag och 
egen, eftersom man skall jobba tillsammans, strategiskt, hade varit kul om det hade blivit 
något ekonomiskt till hela företaget, det hade varit motiverande. (...) Har ju ändå överlag varit 
fina förmåner, bra pensioner osv. Vill framhäva att det varit bra. Bra att man sköter sig” 

 
4.5. Avslutande frågor i enkäten  
Efter att vi ställt frågor utifrån olika teman ville vi också ge våra enkätrespondenter möjlighet 
att själva uppskatta vad som mest motiverar dem att stanna kvar i sina arbeten. Först fick de 
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prioritera vad som var viktigast för dem utifrån sju alternativ och sedan vad som kom på andra 
plats, kopplat till de fyra faktorer vi nämnt tidigare i denna studie. 
 
Cheferna svarade på frågan vad som i första hand motiverar dem utifrån sju alternativ (se figur 
10 nedan). 13 av 22 respondenter tyckte utvecklingsmöjligheter inom sin befintliga roll var det 
som i första hand motiverar att stanna i sin nuvarande organisation, sju stycken menar att det 
är de sociala relationerna som motiverar dem och två stycken ansåg att karriäravancering och 
möjlighet till befordran är det som är mest motiverande. Karriäravancering och möjlighet till 
befordran går in under faktorn utveckling och likaså svarsalternativet utvecklingsmöjligheter. 
Vi kan återigen konstatera att utveckling är en stor bidragande faktor till Retain när det 
kommer till chefer inom den organisation vi har undersökt. När det kommer till sociala 
relationer hade vi vid utformningen av enkäten och intervjuguide inte tagit del av forskning 
som visade att denna faktor hade så stor betydelse och därav gick vi inte in så djupt på det i 
vår datainsamling. Som vi ser i tabell 10 ”Främsta motivatorn till att stanna på en arbetsplats” 
samt i tabell 11 ”Det som i andra hand motiverar till att stanna på en arbetsplats” har dock 
sociala relationer en mycket stor betydelse för våra respondenter och under kategorin hör ett 
brett spann av vad sociala relationer kan innebära. Dels relationer till kollegor men även 
stöttning och feedback.  
 
Cheferna fick också svara på vad de anser kommer på andra plats av motiverande faktorer för 
att stanna på en arbetsplats. Majoriteten (tio stycken) tyckte då att de sociala faktorerna är 
viktiga, fem stycken ansåg att det var karriäravancering, fyra stycken tyckte att det var 
utvecklingsmöjligheter, två stycken sade lön och förmåner, och en respondent menade att 
olika former av events, aktiviteter och tillställningar på arbetsplatsen är viktiga. 
 
Anställningstrygghet och kollektivavtal var sådant ingen respondent prioriterade bland sina 
två val. 

 
 

Tabell 10. Främsta motivatorn till att stanna på en arbetsplats 
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Tabell 11.  Det som i andra hand motiverar till att stanna på en arbetsplats 

 
Vi ville  avsluta vår enkät med att ställa en sista rak och konkret fråga kring hur viktig just 
lönen är: 

 
                 

Tabell 12. Hur stor påverkan lön har 

 
Den gemensamma nämnaren är att våra respondenter i både intervjuerna och i 
enkätundersökningen är att de anser att det är en bra kultur och bra kollegor i organisationen, 
men att där ändå är något ändå fattas. Vår tolkning är att många saknar en kultur som gör att 
man välkomnar feedback och är trygg med att leverera konstruktiv kritik med utveckling som 
mål. Vid våra intervjuer så ansåg samtliga respondenter att man hade önskat ökad konstruktiv 
kritik, inte bara positiv feedback när det går bra utan faktiskt ärliga punkter om 
förbättringsåtgärder. 
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5. Analys 

I kommande kapitel förs en analys gällande den empiri som presenteras i kapitel 4 och denna 
följer samma struktur som empirin, det vill säga utifrån samma teman. Empirin ställs mot 
tidigare forskning och teorier. Våra teman är baserade på Nilsson m.fl. (2011) faktorer 
introducera, utveckla, utvärdera och belöna och de andra teorier och tidigare forskning som 
vi har utgått ifrån, exempelvis Oladapo (2014) har koppling till begreppen Talent 
Management och Retain i stort. Även Herzbergs modell om hygien- och motivationsfaktorer 
spelar en central roll. Vi avslutar analysavsnittet med våra slutsatser utifrån våra 
frågeställningar och genom att presentera en egen uppdatering av Herzbergs modell av 
hygien- och motivationsfaktorer för att sammanfatta vad vi kommit fram till. 
 
5.1 Introduktion 
Vad som framkommit genom vårt empiriska material är att en bra introduktion är viktig, inte 
för saken i sig utan för att de allra flesta snabbt vill kunna börja prestera i en ny roll. Det är 
något som värderas högt. I vårt avsnitt kring teori tog vi upp om detta utifrån Nilsson m.fl. 
(2011) genom att en kandidat som börjar på en ny arbetsplats får rätt bild av organisationen, 
detta för att minimera en så kallad “verklighetschock” men också för att välkomna och för att 
den nya medarbetaren skall kunna prestera så fort som möjligt. En tydlig introduktion är alltså 
mest kostnadseffektivt för organisation, eftersom en rekrytering kan vara dyr och särskilt dyr 
om personen ifråga väljer att snabbt inpå avsluta sin anställning igen. Tidigare lyfte vi hur 
Nilsson m.fl. belyst det faktum att en bra introduktion också är mest effektivt utifrån att 
medarbetaren kan börja prestera (“dra in pengar” till organisation). Vidare tänker vi att detta 
är en betydelsefull aspekt eftersom det också kan vara av stor vikt för den enskilde individens 
självkänsla, vi kan i vår studie se möjligheten att snabbt kunna börja prestera när man är ny i 
en roll är viktig. Vi tänker att det är utifrån organisationen och individernas preferenser på hur 
snabbt den nya kan börja prestera i sin roll som man avgör hur väl fungerande ett 
introduktionsprogram är. Utifrån vår empiri har vi kommit till insikt om att introduktion är 
något som man i organisationen arbetar med men vi ser även att det finns något som saknas. 
Kanske har organisationen tidigare litat på de nya medarbetarnas kompetens och senioritet 
vilket gjort att det tagits relativt lättvindigt på introduktionen. Introduktion är en sådan 
punktinsats som ter sig tämligen liten men på sikt är mycket viktig ur strategiska och 
ekonomiska synvinklar och i bibehållande av personal.  
 
Vår empiri visar att respondenterna i både enkätundersökningen och i intervjuerna tycker det 
är viktigt med en bra introduktion (majoriteten svarade detta), men på frågan om hur cheferna 
upplevde sin introduktion svarade de flesta mer runt medel, alltså varken instämmer helt på att 
den var bra eller instämmer inte alls på att den var bra. Detta var ett lägre resultat än vad 
cheferna hade önskat sig avseende introduktionen, alltså kan vi tolka det som att många tycker 
att den kunde vara bättre och att det följaktligen var något som fattades. Kopplat till vår teori 
och vad som sägs om introduktion utifrån Nilsson et. al så ställde vi frågor kring introduktion 
för att kunna se om det finns ett samband mellan denna och att man väljer att stanna eller 
lämna organisationen som ledare då Nilsson m.fl. beskriver att introduktionen och början av 
anställningen kan ses som en kritisk fas för den som är ny inom rollen. Vi kan utifrån teorin 
konstatera att introduktionen är viktig men utifrån vad som sägs i intervjuerna av dem som 
faktiskt har slutat så har inte introduktionen haft någon påverkan i själva valet av att sluta. Vi 
ville ha med introduktion som en faktor i vår undersökning då tidigare forskning visar att detta 
har en påverkan, men vi hade aldrig någon bild av att detta skulle vara mest avgörande för om 
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person vill stanna eller inte i en organisation. Däremot ville vi pröva om det är en viktig faktor 
i sig som teorier tidigare påvisat vilket vi genom vår studie kan bekräfta.  
 
5.2. Utveckling 
Utveckling kom att bli en särskilt viktig faktor i denna studie, forskningen lyfter hur viktigt 
det är med utveckling och även våra respondenter lyfter det. Tidigare beskrev vi utifrån 
Nilsson m.fl. (2011) kring vikten av att fortsätta utveckla medarbetarnas kompetens, då det är 
detta på olika sätt som gör att vi kan behålla kompetens inom organisationen. Vilket vi 
kopplar till särskilt viktigt bland “high potentials” och bland kunskapsintensiva branscher ur 
både operativ och strategisk synvinkel. 
 
Fyra stycken av våra respondenter i enkäten menade att de “instämmer helt” i frågan om de får 
tillräckligt med utvecklingsmöjligheter, de får maximalt med utveckling för vad de känner att 
de kan hantera, två av respondenterna svarade på andra sidan skalan och saknade alltså en hel 
del. Man kan alltså säga att det finns utvecklingspotential för organisationen vad de gäller att 
skapa förutsättningar för ökad utveckling och former av utmaningar för cheferna. 
 
Utveckling var den faktor som lyftes upp som viktigast, vilket framkom både vid intervjuerna 
och i enkätundersökningen. Som vi tog upp under resultatdelen var utveckling det som flest 
(13 av 22 respondenter) valde som en motivator till att fortsätta inom en organisation. Även 
kommentarer som enkätrespondenterna fick ge i fritextdelen om vad som har motiverat dem 
att stanna hittills visar på att detta är en viktig och avgörande faktor när det kommer till 
bibehållande av dessa chefer. Att vårt empiriska material från både enkäterna och intervjuerna 
visar att många tycker det är viktigt att känna att man utvecklas i sin roll för att vilja stanna ser 
vi som en bekräftelse på det som Nilsson m.fl. (2011) skriver är viktiga faktorer. Vidare 
nämner samtliga av våra intervjupersoner när vi går djupare in på ämnet om utveckling att de 
har saknat stöd i olika former för att kunna känna en kontinuerlig utveckling. Respondent A 
nämner att hen hade önskat ett forum för chefer där man kan diskutera med varandra, vilket 
också respondent B är inne på. Hen tar upp just vikten av att ha ett forum eller några 
likasinnade att prata med för att kunna utvecklas. Respondent C beskriver att hen har saknat 
stöd från en chef i den bemärkelsen att hen inte haft en nära kontakt eller kontinuerliga samtal 
med denne för sin utveckling. Detta kan vi koppla till vad Nilsson m.fl. (2011) beskriver som 
utvecklingskategorierna “icke-formella utbildningsaktiviteter” samt “informellt lärande”. Till 
“icke-formella utbildningsaktiviteter” hör bland annat cirkelverksamheter och handledning 
vilket kan liknas vid dessa forum som cheferna som intervjuats belyser att de har saknat. 
Vidare ingår dialoger mellan kollegor om arbetet i “informellt lärande” vilket också kan 
kopplas till dessa forum samt att en av dem letat efter likasinnade att “bolla med” eller med 
andra ord ha en dialog med om just arbetet. Brist på dialog skulle också kunna ses som en 
bidragande faktor till att respondent C upplever att man är ensam. Vidare kan vi konstatera att 
dessa punkter inom utveckling är viktiga och i viss mån också vara avgörande för om man vill 
stanna kvar i en organisation eller inte eftersom de som faktiskt har slutat säger att de tycker 
utveckling är viktigt, men de har känt en brist av det under en period vilket i sin tur, som de 
säger själva, har bidragit till att de valt att ta sig an nya utmaningar utanför organisationen. 
Utveckling i den form som Nilsson m.fl. beskriver är således en viktig faktor.  
 
Genom vår kvantitativa frågeställning ville vi hitta gemensamma nämnare och faktorer som de 
flesta av cheferna vi frågade anser särskilt viktiga för att man skall vilja stanna kvar inom en 
organisation. Som vi presenterade i avsnittet om tidigare forskning och genom vår empiri visar 
vi att det är många delar som spelar in för att medarbetare skall trivas och se långsiktigt på sin 
arbetsplats, dock är det mest avgörande i slutändan: utveckling. Vi tog upp det ovan utifrån 
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vad våra intervjupersoner sade, att utveckling prioriteras som den främsta motivatorn till att 
stanna, men också i enkäten där vi erbjöd våra respondenter att få svara i fritext på frågan Vad 
är avgörande för att du skall välja din nuvarande arbetsplats som din arbetsgivare i 25 år? 
även där svarade majoriteten utveckling, våra respondenter motiveras av tanken med 
möjligheter avseende den fortsatta utvecklingen.  
 
Savaneviciene & Vilciauskaite (2017) skrev att inclusive-strategin bygger på antagandet att 
alla medarbetare har värdefulla kvaliteter och talanger som kan tillämpas i organisationen. 
Målet för organisationen är att plocka fram det bästa i alla anställda, så de kan nå sin fulla 
potential på jobbet, detta kan exempelvis underlättas via utbildningar. Detta kopplat till vad 
våra respondenter anser om utveckling, där flera menar att de är öppna för att få fortsätta sitt 
lärande, få ta del av och få utbyta tankar och erfarenheter med kollegor i olika former. Så 
frågan är, om detta kan vara en nyckel för en organisation som vill bibehålla sina anställda? 
Det vi fått fram i denna studie pekar på det.  
 
Även Oladapo (2014) presenterade möjligheter till att avancera i karriären som en viktig och 
avgörande faktor kopplat till Retain och utifrån vårt resultat kan vi konstatera att det stämmer 
även för de chefer som deltagit i vår studie. Likaså vad Bolman & Deal (2012) lyfter angående 
Herzbergs teorier om motivationsfaktorer och hur avancemang och utveckling är motivatorer 
som bidrar till arbetsberikning för medarbetare. 
 
Som vi tog upp i resultatet har vi fått ta del företagets personalhandbok där vi belyste det 
faktum att företaget själva är måna om sin personals fortsatta utveckling då organisationen 
själva menar att deras affärsidé́ och verksamhet bygger på varje enskild medarbetare höga 
kompetens, vilket vi kopplar till att medarbetarnas utveckling har en direkt koppling till 
organisationens konkurrensfördelar. Detta är också något vi tagit upp tidigare utifrån Nilsson 
m.fl. (2011), då medarbetarnas kompetens är det som kan ge strategiska fördelar för företaget, 
men för att kunna ta del av dessa fördelar bör man som organisation vårda medarbetarnas 
kompetens då detta är en färskvara. Samtidigt är utvecklingsmöjligheter något som vissa av 
våra respondenter har saknat. Vi vill med detta visa att utveckling både är viktigt utifrån ett 
medarbetarperspektiv och ett organisatoriskt perspektiv men också teoretiskt perspektiv, om 
varför utveckling är en tydlig, viktig och avgörande faktor när det kommer till Retain. 
 
5.3. Utvärdering 
Utvärdering är det som kopplas till ens prestation, att man som medarbetare blir 
uppmärksammad för något bra men också får punkter eller olika former av konstruktiv kritik 
som är direkt kopplat till fortsatt utveckling.  
 
I enkäten svarade alla på den högra hälften, det vill säga mot instämmer helt angående hur 
viktigt det är att få feedback på ens arbete och majoriteten av respondenterna svarade också på 
att de delvis eller helt får den feedback de behöver för det fortsatta arbetet i organisationen. 
Dock håller respondenterna som arbetar kvar i organisationen och de respondenterna som valt 
att sluta inte med varandra i detta ämnet. Det sammanfattande svaret vid intervjuerna var helt 
enkelt att det var för stor brist i att kontinuerlig feedback och detta blev ett direkt negativt 
resultat på den individuella utvecklingen och i ett fall också bidragande orsak till att man 
valde att avsluta sin anställning. Som vi nämnde i avsnittet om teori och tidigare forskning är 
en av motivationsfaktorerna till arbetsberikning som Herzbergs modell refererat i Bolman & 
Deal (2012) belyser bland annat just återkoppling.  
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Tidigare beskrev vi hur Pater (2015) lyfter hur ledare ser på sin egen situation och hur det kan 
komma att påverka i frågan om att byta arbetsplats. Pater belyser det faktum att organisationen 
måste ha en tillåtande kultur och att faktorer som exempelvis för mycket administration och 
policys kan få negativa följder. Utifrån Pater skrev vi också om att de som söker sig vidare 
söker sig då till mer stöttande miljöer. 
 
Vad det gäller utveckling har vi tidigare redogjort för vilket viktig faktor detta är för 
motivationen och det är också kopplat på hur man ser på sin framtid inom en organisation, där 
några respondenter uttryckte att utvärdering/feedback är direkt kopplat till utveckling.  
 
Det framkom i vårt resultat när vi undersökte kring temat ”utvärdering” att många av våra 
respondenter anser att det är väldigt viktigt med både positiv-, och konstruktiv feedback och 
att det är något som inte minst de som lämnat organisationen saknade. Vi har kommit till 
insikt om att det är minst lika viktigt att våga ta svåra de samtalen och kunna leverera 
konstruktiv kritik, det är något vi anser hör ihop med organisationens kultur och det vittnar 
också flera respondenter om. Vilket betyder, om företaget helt enkelt har en feedbackkultur 
där det är välkomnat med konstruktiv feedback så gynnar detta medarbetarna, eftersom det är 
så pass starkt kopplat till utveckling.  
Sett till sociala relationer som både tas upp som en i Herzbergs modell om hygien- och 
motivationsfaktorer där “mänskliga relationerna mellan överordnade och underordnade” ses 
som en hygienfaktor och “erkännande från andra för väl utfört arbete” ses som en 
motivationsfaktor (se figur 2 “Herzbergs motivations- och hygienfaktorer”). Sociala relationer 
blev en av de viktigaste faktorerna för cheferna i vad det gäller att se långsiktighet hos sin 
arbetsgivare och vi ser därför att sociala relationer kanske är viktigare än vad Herzberg menar 
i sin modell. Vi ser att sociala relationer kan kopplas till utvärdering då det handlar om hur 
man ger varandra feedback och vilken kultur det finns kring det. Kopplat till sociala relationer 
var det många som i enkäten svarade att detta är en väldigt viktig faktor på frågan om vad som 
i första hand motiverar dem att stanna på en andra plats och även vad som motiverar mest i 
andra hand att stanna på en arbetsplats. Pater (2015) skriver att många söker sig vidare till mer 
stöttande miljöer och här ser vi en koppling mellan att sociala relationer faktiskt är väldigt 
viktigt i valet om att stanna eller inte på en arbetsplats. Däremot är inte detta något som tas 
upp som lika viktigt i Herzbergs modell, även om det nämns.  
 
Detta vill vi vidare koppla till vad vi redogjorde tidigare i denna studie utifrån att Nilsson m.fl. 
(2011) beskrev att lön, förmåner och belöningar är en dimension av arbetet och vad som 
motiverar, den andra är de sociala faktorerna och de organisationskulturella, alltså trivsel på 
arbetsplatsen och med sina arbetskollegor men också möjlighet till fortsatt utveckling. 
 
5.4. Belöna 
Vi hade en förutfattad mening som ej byggde på forskning kring att lön och olika former av 
kompensation är det som driver medarbetare i stort och att man i IT-branschen ser positivt på 
att byta arbetsplats om man skulle erbjudas en högre ersättning någon annanstans. Överlag kan 
vi utläsa från enkäterna och förstå genom våra intervjuer att mer kompensation är välkommet 
men inte avgörande som ensam faktor.  
 
Tidigare skrev vi utifrån Nilsson m.fl. (2011) att en anledning till att medarbetare lämnar 
organisationen kan bero på brist på olika former av kompensation, till exempel externa 
faktorer som pengar vilket bygger på att vi i huvudsak arbetar för att tjäna pengar. Dock kan 
det ses som kortsiktiga lösningar vad det gäller personalbevarande åtgärder är använda sig av 
eftersom det är lätt för konkurrenterna att matcha. En sak är säker, vi arbetar för att tjäna 
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pengar, och utifrån vad Herzbergs modell sade, lön är en hygienfaktor. Vilket kan förklara att 
de chefer som vi har frågat i IT-branschen idag tycks motiveras mer av den individuella 
utvecklingen. Vi kunde se under resultatdelen att de flesta ansåg att en rimlig tid att arbeta i en 
organisation är 5-10 år, vilket är en skillnad från de livslånga anställningarna som var mer 
brukliga förr. I vår enkät frågade vi vad som krävs för att man som individ skall stanna i 25 år 
i en och samma organisation. Flera var osäkra på ifall det ens var troligt och en respondent 
svarade “inte aktuellt”. Detta betyder att organisationerna måste profilera sig på fler plan än 
att bara erbjuda en anständig lön.  
 
Vi förutsåg att många faktorer och dimensioner av ens arbetsliv är väldigt viktiga eftersom 
man spenderar så pass mycket tid av sitt liv i arbetet och framförallt som chef då du har ett 
stort ansvar. Därför trodde vi att när det väl kommer till kritan och ett annat likvärdigt bolag 
ringer och frågar om du är intresserad av att byta arbetsplats och dessutom få mer i 
lönekuvertet skulle majoriteten ta detta anbud. Lön och förmåner kom att nedprioriteras av 
majoriteten av våra respondenter vid både enkätundersökningen och intervjuerna. Vi kunde 
ovan se hur 15 av de 22 respondenterna som svarade på enkäten, sade att de inte skulle byta 
arbete om dem erbjöds en högre lön. Men visst är det så att dessa faktorer hänger väl samman, 
tidigare citerade vi en respondent som skrev i enkäten på frågan om vad som krävs för att hen 
skall stanna i över 25 år inom en organisation: “Möjlighet till utveckling och lön därefter”. 
 
Lön, förmåner och liknande belöningar har kommit att bli en självklarhet för oss, och det är 
också det Herzberg behandlar genom sin teori om arbetsberikning, då lön inte anses vara en 
motivationsfaktor utan snarare en hygienfaktor. Lönen utgör endast en grund att stå på och en 
självklarhet för att gå till arbetet, men sedan funderar vi kanske inte så mycket mer på den. 
Under faktorn belöna kan vi även kategorisera in kollektivavtal då detta kan ses som en form 
av förmån, men det var ingen som valde kollektivavtal som varken mest avgörande eller näst-
mest avgörande faktor när det kommer till att stanna på en arbetsplats. Det är alltså andra delar 
i arbetet som faktiskt driver oss och ökar vår motivation än just lön och liknande faktorer. 
Ansvar, utmanande uppgifter och utveckling är i högre grad sådant som våra tankar går till när 
vi funderar över vad som motiverar oss i arbetslivet. Utifrån denna studies delar kring empiri 
och teori så vågar vi säga att lön och liknande förmåner är en del av de arbetsförhållanden 
man förväntar sig, det kan säker vara så att lön, status och anställningstrygghet är mer eller 
mindre viktigt i vissa delar av livet, men i denna studie har vi valt att fokusera på chefer/“high 
potentials”, personer från 30-årsåldern upp i 65 år och i en ledande roll, vi tänker att de gjort 
sin “hundår”, valt att satsa på utveckling och karriär vilket i sig kan ha bidragit till både ökad 
lön och anställningstrygghet till exempel. Någonstans vet man vad man är värd som 
arbetstagare i Sverige i modern tid och därför finns där en ytterligare dimension över de basala 
faktorerna så som hygienfaktorer som man är mer intresserad av, alltså motivationsfaktorerna. 
 
Även om majoriteten som är med i vår undersökning har svarat att de inte skulle byta 
arbetsgivare om de erbjöds högre lön så har ändå en andel svarat att de kan det och att lön har 
en relevans, därför kan vi inte utesluta att det är en aspekt. Det må “bara” vara en hygienfaktor 
men ändå en faktor som vi kopplar till Kaplan & Gingrass (2017) som menar att ett sätt att 
attrahera och behålla High Potentials (läkare i deras fall) är att upprätthålla konkurrenskraftiga 
kompensationsnivåer.  
 
Vi anser utifrån redovisad teori och empiri att lön bör tas i beaktande, för även om det är något 
nedprioriterat för andra viktiga faktorer så finns det ändå där och vi menar att det skulle vara 
onödigt för organisationer att minsta talangfulla medarbetare på grund av en hygienfaktor. 
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5.5. Slutsatser  
Syftet med denna studie är att undersöka vad som motiverar chefer att stanna inom sin 
nuvarande organisation samt vilken påverkan faktorer som introduktion, utveckling, 
utvärdering och belöning har för dessa chefers vilja att stanna kvar. Nedan redovisas våra 
slutsatser utifrån våra frågeställningar: ”Utifrån faktorerna introduktion, utveckling, 
utvärdering och belöning - vad är viktigt för chefer för att de ska vilja stanna hos sin 
nuvarande arbetsgivare?” Samt ”Hur har faktorerna introduktion, utveckling, utvärdering 
och belöning påverkat chefer i deras val i att lämna deras senaste arbetsplats?” 
 
Det som vi har kommit fram till i vår studie genom enkätundersökningen är att introduktion, 
utveckling, utvärdering och belöningar är viktiga faktorer för chefers vilja att stanna inom sin 
organisation, dock har det framkommit att utveckling, utvärdering och sociala relationer är av 
särskild betydelse. Introduktion i en ny roll och belöningar är i lägre grad det som påverkar 
huruvida man som ledare väljer att stanna alternativt lämnar en organisation. Dessutom var det 
inte introduktion i sig som framkom som viktig utan snarare medel för att våra respondenter 
skall känna att de snabbt kan börja prestera och göra nytta.  
 
Anställningstrygghet och kollektivavtal var sådant ingen respondent prioriterade bland sina 
två val om vi ser på enkäten där de fick svara på både vad som i första hand och i andra hand 
motiverar dem att stanna på en arbetsplats. Vidare var inte detta heller något som kom på tal 
under våra intervjuer. Att våra respondenter svarat så försöker vi förstå genom Herzbergs 
tankar kring arbetsberikning då arbetstrygghet kanske inte anses vara en motivationsfaktor 
utan snarare en hygienfaktor. Kollektivavtal kan ses som någonting som kategoriseras in under 
arbetstrygghet, kanske är det som vi skrev tidigare att detta ses som en självklarhet som man 
inte reflekterar så mycket kring som arbetstagare utan tar för givet att alla arbetsplatser ska 
erbjuda, det är något som bara finns, en hygienfaktor helt enkelt.  
 
Belöningar och kompensation var en fråga med relativt spridda svar i både 
enkätundersökningen och genom intervjuerna, ingen svarade att det var helt oviktigt och 
majoriteten svarade att fler typer av kompensation ger en högre grad av känsla av framtidstro 
inom den aktuella organisationen. Av våra respondenter i enkätundersökning fördelade alla 
sina svar på: utvecklingsmöjligheter, karriäravancering och sociala relationer när vi frågade 
dem om vad som är viktigast i valet när det kommer till att stanna inom ett företag.  
 
Våra intervjuer har visat att faktorerna introduktion, utveckling, utvärdering och belöning har 
haft olika betydelse för deras val att lämna. Det vi kan konstatera är att utveckling och 
utvärdering har haft störst påverkan. Intervjupersonerna och enkätrespondenterna tycks vara 
enade om mycket när det kommer till vad som är viktigt för att vilja stanna i en organisation. 
Där det skiljer sig är dock på ämnet gällande utvärdering där de som har slutat tycker att det är 
väldigt viktigt med feedback och att de har saknat detta vilket också kom att påverkat en 
persons val att till att sluta. De som är kvar i organisationen och har svarat på enkäterna tycker 
också att utvärdering i form av bland annat feedback är viktigt men skillnaden är att de i något 
högre grad verkar vara mer nöjda med den andel feedback de får. En reflektion är att de som 
svarat på enkäten verkar vara nöjda med andelen utvärdering de får vilket kan vara en 
bidragande faktor till att de faktiskt jobbar kvar (även om detta oftast inte är enda anledningen 
till att man slutar), till skillnad från intervjupersonerna som såg en större avsaknad.  
 
Något som framkom under intervjuerna var att alla tre tycktes sakna en känsla att vara 
tillvaratagen på. En av de som vi intervjuade nämnde till och med att detta var en av orsakerna 



	

	 40	

till att hen valde att lämna organisationen. Detta är en intressant aspekt som kunde träda fram 
genom att vi hade semistrukturerade intervjuer som delvis utgår från en färdigställd 
intervjuguide men som också tillåter andra ämnen att träda fram. Eftersom vi redan skickat ut 
våra enkäter när vi hade intervjuerna hade vi inte möjlighet att lägga till frågor gällande 
tillvaratagande av kompetens i enkätfrågorna men det hade varit intressant att se om de som är 
kvar i organisationen upplever att detta är en lika viktig aspekt och om de upplever att den är 
tillvaratagen på.  
 
5.5.1. Behålla 
Utifrån vad både vår empiri visade samt vad Nilsson m.fl. (2011) påvisade, så finns det en 
ytterligare dimension för arbetsgivare att ta i beaktande om man står inför konkurrens om 
arbetskraften och/eller vill arbeta proaktivt med att behålla personal. Många motiveras av 
interna och sociala faktorer som handlar om trivsel på arbetsplatsen och med sina kollegor, att 
kunna röra sig samt möjligheter till fortsatt individuell utveckling. 
 
Så vad får cheferna att vilja stanna hos sin arbetsgivare? Frågan och svaren är komplexa. Det 
finns inte en faktor som utger en nyckel till Retain. Det är kombinationen och det handlar om 
att inte stagnera, att organisationen följer med utvecklingen så medarbetarna kan utvecklas 
och vidare få kompensation som följer med. Lön och förmåner fyller en funktion men i 
kombination med att få fortsätta utvecklas. Att man trivs på arbetet och i sin roll, att det finns 
en stöttande kultur där, med feedback som främjar organisatorisk och individuell utveckling.  
 
Vi kan konstatera att mycket av det som framkom i vår empiri stämmer överens med de 
faktorer som tidigare forskning och teorier säger men vi kan också se att tidigare forskning 
och teorier på vissa punkter skiljer sig något från det vi har fått fram i vår studie. Exempelvis 
har sociala relationer visat sig ha en väldigt stor betydelse, vilket ingen av den tidigare 
forskning vi tagit del av har belyst så pass mycket som det kanske borde. Feedback är 
någonting som hör ihop med både utvärdering, utveckling och sociala relationer och som i vår 
studie har visat sig vara väldigt viktigt komponent för ens fortsatta arbete för de chefer som 
deltagit i undersökningen.  
 
5.5.1.1. Herzbergs modell 2.0 
Vi har i flera delar av vår analys gjort kopplingar till Herzbergs modell om hygien- och 
motivationsfaktorer och vi anser att denna modell hjälper till att se relevanta och konkreta 
samband, den ger också förklaring på vad vad som i högre grad motiverar människor och vad 
som man ser som mer självklara aspekter när man går in i en anställning. Herzbergs modell 
utformades på 60-talet så vi anser att det är viktigt att ha dess “några-år-på-nacken” i åtanke, 
vi har också genom vår empiri sett vissa brister eller snarare behov av uppdateringar.  
 
Utifrån det vi fått fram och presenterat vår teori, resultat och analys har vi valt att utforma en 
ny version av Herzbergs modell (se figur 17), en uppdaterad version, helt enkelt en Herzberg 
2.0 som grundar sig på vår empiri och hur vi genom denna studie kommit att undersöka vad 
som motiverar chefer till att stanna inom sin aktuella organisation. Pilarna betyder att vi flyttat 
punkten från den andra sidan då vi tycker att den utifrån vår studie passar bättre där den ligger 
nu, de orangea texterna är sådant som vi adderat och uppdaterat modellen med. Dessa hygien- 
och motivationsfaktorer resulterar vidare i ett behålla som också utger Nilsson m.fl. (2011) 
sista punkt när det kommer till Talent Management-modellen med introducera, utvärdera, 
utveckla, belöna (se figur 1): 
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Figur 5. Herzbergs modell 2.0 
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6. Slutdiskussion 

I följande kapitel diskuterar vi vad vår studie har kommit fram till och om vi är nöjda med det 
resultat vi fått. Vi diskuterar också vad som skulle kunna ha gjorts annorlunda gällande val av 
teorier och tidigare forskning som står till grund för vår studie samt hur vi hade kunnat göra 
annorlunda i vår metod. Avslutningsvis diskuterar vi förslag på framtida forskning.  
          
6.1. Metodval och resultat 
När det kommer till metodval kopplat till hur väl vi har kunnat få ett resultat som svarar på 
våra frågeställningar finns det vissa punkter som vi hade kunnat göra annorlunda för att 
exempelvis få fler respondenter till vår undersökning. Vi hade till exempel kunnat utföra 
undersökningen på fler organisationer inom IT-branschen, både genom att skicka ut enkäter 
till fler men också genom att intervjua chefer på andra företag. Vår fördel har dock varit att vi 
hade en kontakt på bolaget som vi gjort vår undersökning på som gjorde att vi tidigt kunde få 
inblick i en organisation som dessutom själva skulle utföra en undersökning om samma 
område. På grund av vår kontakt på bolaget hade vi också stor tillgång till kontaktuppgifter 
och innan vi skickade ut våra enkäter och kontaktade våra intervjupersoner hjälpte vår 
kontaktperson på företaget oss med att “förvarna” de möjliga respondenterna inför att vi skulle 
kontakta dem. Att utföra vår undersökning på fler företag inom IT-branschen hade också 
kunnat ge oss en större bild av vad fler tycker är viktigt för att säkrare kunna säga att det är 
typiska värden för chefer inom IT. Nu har vi fått en bild av hur många chefer på ett bolag 
tycker, men det hade varit intressant att se hur undersökningen hade blivit om vi undersökt en 
större grupp utspritt över hela Sverige.  
 
Vidare har vi funderat på vårt val av triangulering och vi anser att det i vårt fall har varit 
gynnande att kunna ställa resultat från två metoder mot varandra, framförallt eftersom vi fått 
färre svar på vår enkätundersökning än vi önskat. På så sätt har vi kunnat jämföra resultaten 
från intervjuerna och enkäterna för att se om det fanns en röd tråd, vilket det gjorde. Om man 
hade utfört undersökningen på ett större plan, det vill säga undersökt flera organisationer för 
att kunna säga vad som är generellt för chefer i Sverige hade det dock kanske passat bättre att 
fokusera på endast en kvantitativ metod i form av enkäter då vi tycker att det har varit 
tidskrävande att göra både kvalitativ metod och kvantitativ metod. I ett sådant fall hade man 
kunnat fokusera mer på att se samband på olika sätt, exempelvis mellan vad som motiverar 
kvinnor att stanna och vad som motiverar män eller en jämförelse mellan vad chefer på olika 
orter i Sverige tycker är viktigt.  
 
För att kunna säga mer säkert vad som motiverar chefer inom IT-branschen att stanna inom en 
organisation alltså för att skapa en mer generaliserbar studie, borde vi ha involverat fler chefer 
och företag inom branschen. Detta skulle också kunna vara ett tillvägagångssätt som bidrar till 
en högre svarsfrekvens. Dock skulle vi i detta fall inte ha möjligheten att ta hjälp av en 
handledare för att “förvana” om att en enkät skulle skickas ut till dem vilket vi har gjort i 
denna studie. I och med att vi har fått svar från 22 av 72 chefer i vår enkätundersökning kan vi 
inte säga att det just dessa chefer tycker är viktigt gäller för majoriteten av chefer inom IT-
branschen i Sverige, men vi har kunnat se att de faktorerna som vi utgått är viktiga för många.  
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6.2. Tidigare forskning och teori 
Vi anser att det är med stöd av litteratur och tidigare forskning som hela vår studie grundar sig 
på, vi har haft god hjälp av tidigare forskning, men också modeller som vi har kunnat göra 
konkreta kopplingar till vår empiri. Vi har exempelvis kompletterat med forskning under 
studiens gång, vilket vi ses som en fördel. Vi ser ingen direkt avsaknad av forskning i såhär i 
slutskedet men vi är säkra på att det finns både litteratur och vetenskapliga artiklar som hade 
kunnat passa bra in i vår uppsats och hade kunnat föra oss i en positiv riktning. Under arbetets 
gång har vi insett att mycket som tas upp som viktiga faktorer återfinns i både faktorerna 
utvärdering och utveckling vilket kan vara förvirrande. Som uppsatsförfattare har vi lagt 
mycket tid på att avgöra under vilka rubriker vissa viktiga aspekter ska tas upp, exempelvis 
om feedback ska vara kopplat till utveckling eller utvärdering och vi tror att detta även kan 
komma att förvirra läsaren något. Vi valde att utgå från de angivna faktorerna introducera, 
utveckla, utvärdera och belöna tidigt i vårt skrivande och valde att inte ändra dessa som 
utgångspunkt då vi också såg flera fördelar med dem. Att utgå från teorier som tydligare visar 
skillnaden mellan olika faktorer kan vara en förbättringspunkt och något vi kanske hade gjort 
om vi fick göra om denna studie.  
 
Vi är medvetna om att vi inte har använt oss utav Wikström & Martin (2016) i vår analys trots 
att deras forskning presenteras i Tidigare forskning och teori. Förklaringen till det är att vi 
ville använda oss av deras forskning för att förklara vårt forskningsområde som är Talent 
Management och Retain samt för att beskriva den grupp vi har undersökt genom deras 
förklaring av ”High Potentials” men meningen var aldrig att gå vidare med deras forskning för 
vidare analys. Detta ligger till grund för denna undersökning och utveckas sedan vidare med 
Nilsson m.fl. och modellen om Talent Management vi använt genom hela denna studie. 
Samma gäller den forskning om formella ledare som vi presenterar från Angelöw (2013). 
Forskningen av Angelöw (2013) finns med för att förklara vad vi syftar till när vi beskriver 
den grupp vi har fokuserat på i vår studie och hur tidigare forskning definierar denna grupp, 
men meningen har inte heller här varit att gå vidare med detta i vår analys.  
 
När vi började med vår uppsats började vi också med research och bland tidigare forskning, 
eftersom vi vet att Retain och liknande begrepp som syftar till att vårda talangfulla 
medarbetare så var vårt första steg att studera olika vetenskapliga texter om Talent 
Management, det finns mycket forskning och att avgränsa och välja ut det vi anser mest 
relevant för denna uppsats var ett projekt i sig.  
 
6.3. Etiska perspektiv 
Vi har i vår metoddiskussion lyft det faktum att de som blev tillfrågade att ställa upp i vår 
undersökning kan ha tyckt att det är känsligt att svara på frågor som rör deras anställning. Det 
kan hända att vissa avstod att delta på grund av rädsla eller obekvämhet för om det skulle 
påverka deras anställning eller risk för repressalier. Därmed kan det ur ett maktperspektiv ses 
som att de behöll sin egen makt över sin egen anställning genom att inte delta i 
undersökningen eftersom den inte var tvingande. Det är också värt att diskutera i vilket syfte 
tidigare forskning och teorier som vi har använt oss av har skapats och vad det har kunnat ha 
för påverkan i denna studie. Samtliga teorier som vi tagit del av och använt oss av har haft 
syftet att hjälpa organisationer att förstå olika områden, exempelvis Talent Management, och 
hur man kan arbeta med detta område. Vi har inte baserat vår studie på teorier eller tidigare 
forskning som har skapats ur ett medarbetarperspektiv utan i högre grad på hur forskare ser på 
medarbetarskapet, vilket vi ur ett maktperspektiv skulle kunna se som att vår studie är baserad 
på teorier som ska hjälpa företag med deras företagsledning och organisationsstyrning och inte 
cheferna/medarbetarna i sig. Utifrån detta kan det ses som att vår studie har gjorts för att 
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gynna ur ett organisatoriskt perspektiv och inte ett medarbetarperspektiv, men vi har å andra 
sidan inte funnit teorier eller tidigare forskning som är skapat av medarbetare eller den 
undersökta gruppen. Vi har agerat etiskt när det kommer till vilka vi har involverat i den 
utvalda gruppen då samtliga chefer fick chans att delta oberoende av kön, ålder eller vilken 
typ av chefsposition.  
 
6.4. Förslag till vidare forskning och arbetsvetenskapligt bidrag. 
Inför framtida forskning ser vi att det hade kunnat vara intressant att göra kopplingar mellan 
olika kategorier av respondenter och hur de svarar. Exempelvis hade det varit intressant att se 
om det finns en skillnad mellan vad kvinnor ser som viktiga faktorer för att stanna inom en 
organisation i IT-branschen samt vad män ser som viktigt. Vår studie har gått upp på att skapa 
en övergriplig bild av vad chefer ser som viktiga faktorer och vi valde därför i ett tidigt skede 
att inte gå in djupare på olika grupper av respondenter, men för framtida forskning hade det 
varit intressant att se.  
 
Som vi skrev tidigare, under “tidigare forskning och teori” har vår studie utgått från teorier 
och tidigare forskning som framförallt riktar sig mot de som jobbar med organisationsstyrning 
och ur ett ledarperspektiv. Det hade för framtida studier inom området kunnat vara intressant 
att utgå helt eller delvis från teorier och tidigare forskning som tagits fram ur ett 
medarbetarperspektiv för att ställa hypoteser om det som tas upp där stämmer överens med 
hur det ser ut i verkligheten för chefer inom IT-branschen. Vi vill dock återigen påpeka att 
detta har varit svårt när vi själva försökt hitta det, men det kanske kommer komma fram mer 
material att kunna utgå ifrån för framtida studier.  
 
Sociala faktorer och kultur var något vi i denna studie valde att inte lägga störst andel fokus på 
men det är tydligt att det är väldigt viktiga beståndsdelar och genomsyrar våra fyra faktorer 
och näst intill allas arbetssituationer. Detta är helt klart ett förslag om framtida 
forskningsområden, kanske också i samband med hur det skiljer sig mellan män och kvinnor i 
branschen för att skapa ett spännande djup som vi tror skulle vara värdefullt för forskningen 
inom organisering och ledning men också i frågor gällande arbetets marknad.  
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Bilaga 1- Enkätfrågor och svar�
(1-Instämmer inte alls, 7-Instämmer helt) 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 



	

	

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



	

	

 
 
 
 

 
 

  
 

  
 

  



	

	

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

Vad är anledningen till att du väljer denna organisation som din arbetsgivare? 
 
Utveckla mina erfarenheter som ledare och chef 
Att jag har investerat i Företaget, och byggt upp min verksamhet under Företagets tak, + att mina 
anställda litar på att jag är kvar. 
Delägarskap 
Potentialen och trygghet  
entreprenörskap 
Möjligheter och fantastiska kollegor 
Utveckling, kollegor, ansvar, inflytande 
Fått möjlighet att utvecklas 
Bra chefer, utvecklingsmöjligheter 
Möjligheten att få bygga en verksamhet 
Väldigt bra företagskultur och bra ledarskap. Stor frihet under ansvar att få utvecklas. 
I grunden en sund arbetsplats som det samtidigt händer mycket på 
Kulturen 
Tryggt stort konsultbolag som kan ge mig möjligheten att vara chef i en konsultverksamhet.  
De möjligheter som jag har fått både i rollen som konsult och i rollen som chef. De uppdrag som jag har 
haft och även kollegor, chefer har gjort att jag trivts. 
Sociala Relationer  
Vår vision om en bättre morgondag. Jag vill göra skillnad. Trivs och får hela tiden utvecklas. Har stor 
påverkan och är delaktig i verksamhetens framtid. 
Spännande, snabbrörligt bolag med höga ambitioner, höga förväntningar på sina medarbetare men 
också hög grad av frihet. Framtidsfokus. Vinnarkultur. Utmanande arbetsuppgifter, roliga kollegor. Grymt 
inspirerande chef. 
Företaget som varumärke, närmaste chef 
Trygg och sympatisk arbetsmiljö. Utvecklingsmöjligheter 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förr var guldklockan en symbol för lång och trofast tjänst. Vad är avgörande för 
att du skall välja din nuvarande arbetsplats som din arbetsgivare i 25 år? 

 
Fortsätta utvecklas, fortsätta uppåt i min karriär och få mer ansvar 
Att jag får nya utmaningar och känner att jag kan växa hos Företaget 
Att Företaget utvecklas positivt och inte stannar kvar i stuprörtänkande 
Fortsatt utveckling och att Företaget är ledande inom sitt område 
utveckling 
Möjlighet till utveckling och lön därefter 
Omväxling, utvecklingsmöjligheter, vara i framkant 
Arbetsuppgifter, ansvar, delaktighet 
Inte aktuellt 
Tilltro till chef och ledning. Omtanke om människor.  
Möjligheten att få bygga och utveckla den verksamheten som jag ansvarar för, att bara förvalta det som 
vi har idag skulle få mig att ledsna supersnabbt. 
Kontinuerlig utveckling och varierande arbetsuppgifter. Självklart också bra löneutveckling! 
Att både enheten (jag ansvarar för) och jag själv kan utvecklas i positiv riktning 
Vet ej 
Att jag utvecklas och har roliga och lagom utmanande uppgifter. Att det finns en familjekänsla över 
företaget. 
Att känna att man har en plats i ett team. Att man blir uppmärksammad för det man gör eller som teamet 
gör. Möjligheten att växla arbetsuppgifter med tiden. 
En resa till ex. Sydafrika  
Ingen pryl:) Visionen, min chef samt Trivsel och utveckling.  
Oj. Vet inte om det vare sig är Företagets eller min ambition. Men vad som är avgörande för att jag ska 
fortsätta att välja Företaget som arbetsgivare de närmaste två åren är fortsatt frihet, fortsatt inspirerande 
chef och roliga kollegor. 
närmaste chef, ledarskap, kultur 
Ständiga utmaningar och utvecklingsmöjligheter 
 



	

	

 

 

Bilaga 2- Intervjuguide 
 
INTERVJUGUIDE 
introduktion, utveckling, utvärdering och belöning  
 
1. Bakgrund 

• Skulle du vilja berätta lite om dig själv? (Ålder, bransch, utbildning) 
• Vad har du för befattning inom organisationen? 
• Hur länge har du arbetat inom organisationen? 
• Vilken var din första befattning inom organisationen (Har du arbetat dig uppåt eller 

rekryterats som chef direkt?) 
• Hur gick det till när du hamnade på nuvarande position? 
• Har du tidigare arbetat på ledande position i andra organisationer? 
• - Om så är fallet, i vilka organisationer och vilken befattning har du innehaft? 
• - Om så är fallet, upplever du att du har fått ändra ditt sätt att leda om du jämför med 

tidigare arbetsplats/arbetsplatser? 
2.  Introduktion 

• När du började i din nya roll som chef i organisationen - hur var introduktionen? 
• Önskar du att introduktionen sett annorlunda ut? 
• Tycker du att en bra introduktion är viktig för att skapa rätt förutsättningar i en ny 

roll? 
• Hade du en mentor? 
• - Upplever du att det har påverkat dig i din ledarroll? Har det gett dig möjligheter 

alternativt hinder? 
• Har du behållt samma bild av organisationen som du hade när du blev “onboardad”? 

allt ifrån bilden du hade av organisationen utifrån annons, jobbintervjuerna, 
introduktion. 

• Är det viktigt för dig att förväntningar på organisationen uppfylls när du börjat? 
• Vad hoppas du på att nästa organisation gör annorlunda när du börjar där? 

3. Utveckling 
• Hur har förutsättningar sett ut  för att utvecklas inom din roll? 
• Har du fått gå kurser eller liknande om du velat? 
• Har du saknat något specifik som skulle bidra till  din egen utveckling i rollen som du 

nu lämnar? 
4. Utvärdering  

• Tycker du att du har fått tillräckligt med feedback i din nuvarande roll? 
• Om nej: vad önskar du skulle varit annorlunda? 
• Om ja: vad har varit bra? 
• Hur upplever du sättet du har fått feedback på? 
•  

5. Belöning/förmåner 
• Vad har du uppskattat med organisationen avseende belöningar och förmåner? 



	

	

• Vad har du saknat? 
 
6.  Övrigt 

• Är det någonting du känner att du vill lyfta fram som inte kommit fram under 
intervjun 

• hur upplever du att marknaden ser ut för dig med din kompetens? har du möjlighet att 
“välja och vraka”? vad är då viktigt?  

• Vad är största orsaken till att du slutar? 
-ex. lön/belöningar & förmåner? 
-Arbetsuppgifter och möjligheterna till kompetensutveckling? 
-brist på beröm/credd/feedback 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

Bilaga 3- Missivbrev 
 
Hej!  
 
Vi är Ellinor och Veronica, två studenter som läser sista terminen på programmet 
Organisering och Ledning inriktning Arbetsvetenskap vid Högskolan i Halmstad. Vi 
skriver nu vår kandidatuppsats om Retain och om vad organisationer kan göra för att 
behålla ledare i kunskapsintensiva branscher.  
 
Syftet med vår studie är att se vilka faktorer ni som arbetstagare tycker är viktiga för 
att stanna länge inom en organisation.  
 
Följ länken för att komma till enkäten:  
 
Som ni säkert förstår är det viktigt att vi ska få in så många svar som möjligt för att 
kunna få en så rättvis bild som möjligt av vad ni chefer faktiskt tycker.  Vi behöver era 
svar senast måndag 30 april.  
 
Konfidentiell hantering 
Vår studie följer den samhällsvetenskapliga forskningens etiska regler och dina svar kommer 
behandlas helt anonymiserat. Genom att enkäten är webbaserad och du följer denna länk 
kommer allas svar behandlas tillsammans och inte individuellt. Studien kommer att publiceras 
på Högskolan i Halmstad.  
 
Frivillighet 
Det är självklart frivilligt att delta i denna undersökning.  
 
Tack!  
Vi vet att tid kan vara en bristvara och vi uppskattar ert deltagande högt.  
Dina svar är värdefulla för oss.  
 
Ellinor Dahlqvist och Veronica Johannesen  
Elldah15@student.hh.se 
Verjoh15@student.hh.se  
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