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Studien som genomförts var en dokumentstudie med syfte att undersöka vilka 

faktorer som är styrande för de anställdas val att lämna organisationen samt 

vilka faktorer som leder mot funktionell respektive dysfunktionell 

personalomsättning. Insamlad data bestod av dokument med 69 

avslutningssamtal från en statlig myndighet som ägt rum mellan år 2011 och 

2015. Vid analys av dokumenten användes en semantisk innehållsanalys som 

slutligen resulterade i att fem huvudteman identifierades: karriärutveckling, 

arbetsmiljö, ledning och organisation, monetär ersättning och yttre faktorer. I 

diskussionen diskuterades de faktorer som identifierats i analysen av de 

dokumenterade avslutningssamtalen i förhållande till vald teori samt funktionell 

respektive dysfunktionell personalomsättning. Stöd fanns för bland annat vikten 

av mobilitet gällande befordran, arbetsuppgifter, ansvarsområden och geografisk 

förflyttning samt den negativa upplevelsen av byråkratisk styrning. Andra 

faktorer påverkades sannolikt av yttre omständigheter som läget på 

arbetsmarknaden och vilka belöningssystem som används inom myndigheten, 

vilket är av intresse för vidare forskning.  
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Inledning 

Vi lever idag i ett kunskapssamhälle där mänskliga resurser är den huvudsakliga 

konkurrenskraften och där intellektuellt kapital räknas som den viktigaste kompetensen 

inom organisationerna (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Ett ökat intresse för arbetshälsa 

har utvecklats under de senaste två decennierna vilket har resulterat i en psykosocial 

arbetsmiljö som präglas av ökade krav samt ökade möjligheter till kompetensutveckling 

och personlig utveckling (Clausen & Borg, 2010). Studier som Clausen & Borg (2010) 

pekar på har även visat att organisatoriskt engagemang inte bara är en viktig komponent 

för individen som person utan också för individens förmåga att hantera stress och 

påfrestningar i arbetslivet.  

Regus är en av världens största leverantörer av flexibla arbetsplatser och skrev i 

februari 2014 en artikel där de framhöll att flexibelt arbete minskar kostsam 

personalomsättning (Regus Group Companies, 2014). Artikeln baseras på en av deras 

egna undersökningar där deltagarna bestod av högre chefer och företagsägare. 76 procent 

av deltagarna i undersökningen bekräftade att flexibelt arbete minskar 

personalomsättningen medan hela 78 procent bekräftade att flexibelt arbete ses som en 

attraktiv förmån och kan attrahera värdefulla anställda. Artikeln ger intrycket av att 

flexibelt arbete är den enda lösningen till många problem relaterade till 

personalomsättning men huruvida det finns andra faktorer som påverkar 

personalomsättningen är ingenting som lyfts. Darmon (2008) hävdar att det kan finnas 

flera faktorer till att anställda frivilligt väljer att lämna sin anställning. Vidare har andra 

forskare gjort undersökningar inom området personalomsättning och håller mest troligen 

inte med om att det enbart finns en lösning på problematiken utan att verkligheten är mer 

nyanserad än så. Redan under 70-talet fanns det en grupp forskare som såg att det kunde 
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finnas fördelar med viss personalomsättning och utförde studier av detta fenomen 

(Dalton & Todor, 1979; Abelson & Baysinger, 1984; Staw, 1980).  

Komplexiteten i hur personalomsättning uppfattas och vad som påverkar den 

anställdas beslut att stanna eller lämna, väckte intresset att undersöka hur 

personalomsättningen ser ut i organisationer idag. Vidare är det intressant att ta reda på 

hur organisationen kan lokalisera faktorer som medverkar till att uppnå en mer 

fungerande personalomsättning. Den här studien är därför inriktad mot arbets- och 

organisationspsykologi eftersom den undersöker de faktorer som medverkar till att 

personal frivilligt avslutar sin anställning inom en myndighet. Vidare redogör även 

studien för hur dessa påverkar personalomsättningen och vilka för- och nackdelar det kan 

medföra.  

Teoretisk bakgrund 

March and Simon (1958) utförde en stor studie om teorin av formella 

organisationer. För nära 60 år sedan slog de fast att anställda möter två fundamentala 

beslut i sin interaktion med organisationer. Det ena är ”beslutet om att producera”, vilket 

innebär huruvida den anställda är villig att utföra det arbete som krävs för att producera 

det organisationen vill. Det andra är ”beslutet om att delta”, det vill säga om den 

anställda är villig att stanna inom organisationen eller inte. Båda dessa beslut påverkar 

organisationens personalomsättning och hur organisationen måste förhålla sig till sina 

anställda.  

Bowen and Siehl (1997) menar att på senare år har arbetsklimatet i världen 

ändrats med en ökad global konkurrens, en ökad teknisk utveckling och en förändring i 

kunskapsbaserat arbete. Detta gör att fokus hamnat mer på nya organisatoriska 

utmaningar i form av vem det är som deltar i arbetet och vad deltagandet innebär. Vidare 

kopplar Bowen and Siehl (1997) dessa förändringar till March and Simons (1958) tre 
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huvudvariabler som är viktiga att ställa i relation till ”beslutet att delta”. Variablerna är; 

balansen mellan insats (”inducement”) och belöning (”contribution”), vilka 

organisationens deltagare är samt viljan av att lämna organisationen och hur enkelt det 

uppfattas vara. Kärnan i ”beslutet att delta” är teorin ”organisational equilibrium” 

(Barnard, 1938, refererad i March & Simon, 1958) som beskriver organisationens villkor 

för överlevnad. Organisationen är beroende av sina anställda och måste avväga hur 

mycket och vad de måste ge sina anställda för att motivera dem till att göra det arbete 

som måste utföras. Utifrån detta har March and Simon (1958) utvecklat teorin ”The 

inducement-contribution-utility balance” som består av två huvudkomponenter; den 

upplevda önskan att lämna organisationen och hur enkelt den anställda upplever att det är 

att lämna organisationen. Den generella regeln är att när balansen mellan insats och 

belöning ökar minskar benägenheten att den anställda lämnar organisationen. Det vill 

säga, förutsatt att belöningarna är större eller jämförbara med de insatser som 

organisationen förväntar sig är det mindre risk att den anställde avslutar sin anställning. 

Personalomsättning 

 Traditionellt ses personalomsättning som den genomsnittliga anställningstiden av 

de anställda inom organisationen (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Begreppet kan dock 

definieras på många olika sätt och i denna studie har författarna valt att definiera 

personalomsättning som ’frivillig personalomsättning’, det vill säga då en anställd själv 

väljer att lämna organisationen. Denna definition har vidare brutits ner för att behandla 

de för organisationen positiva respektive negativa aspekter som kan identifieras vid 

frivillig uppsägning. 

Anledningar till att medarbetare frivilligt väljer att lämna sin anställning kan 

variera, men Darmon (2008) hävdar att det kan vara på grund av att de erbjuds en bättre 

anställning någon annanstans eller på grund av befordran. Vidare menar författaren att 
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motsatsen, den ofrivilliga personalomsättningen, handlar om oundvikliga orsaker som 

sjukdom, dödsfall, avskedning eller pensionering. En annan intressant aspekt som kan 

förklara varför anställda frivilligt slutar är enligt Dalton och Todor (1979) något de kallar 

ett bedömningsfel. Bedömningsfel innebär i korthet att individen äntrar arbetsmarknaden 

utan tillräcklig information för att göra rätt yrkesval. Därför blir det naturligt att de 

tillslut frivilligt lämnar sin anställning för att hitta något som passar dem bättre. 

Ända sedan begreppet personalomsättning dök upp i litteraturen på 1900-talet har 

den varit omnämnd som en negativ faktor för organisationer. En stor oro växte över 

kostnaderna av personalomsättning, dess dysfunktionella natur och hur den kunde 

reduceras. Den ansågs inte bara kosta mycket genom rekrytering, urval och upplärning 

utan den ansågs även vara en avgörande faktor för effektivitet och hindrande i processer 

(Park, Ofori-Dankwa & Bishop, 1994). Flera tusen separata studier gjordes enligt Staw 

(1980) under 1900-talets början och det grundläggande fokus som kunde urskiljas i dessa 

studier var att identifiera varför anställda slutar och skapa rutiner för detta, istället för att 

titta på hur personalomsättningen påverkar organisationen på olika sätt. Framåt 1970-

talet uppkom dock studier av bland annat Dalton och Todor (1979), Abelson och 

Baysinger (1984) samt Staw (1980) som visade på att personalomsättning inte 

nödvändigtvis är något negativt utan i längden faktiskt är essentiellt för utvecklingen av 

individens, organisationens och samhällets välmåga. 

I en tid då en av de viktigaste konkurrensfaktorerna är de mänskliga resurserna är 

det viktigt att anställa medarbetare med hög kompetens och försöka se till att de stannar 

inom organisationen (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Enligt Dalton och Todor (1979) 

krävs viss mobilitet inom såväl samhälle som organisation, men det måste dock inte 

alltid innebära ett avancemang utan det kan även ske horisontellt, det vill säga att 

individen bevarar sin arbetsposition men i en annan kontext. Trots att forskningen vände 
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på 1970-talet och började undersöka de mer positiva sidorna av personalomsättning 

verkar det enligt Glebbeek och Bax (2004) inte nått hela vägen ut till organisationerna. 

Istället för att fokusera enbart på varför medarbetare slutar menar Glebbeek och Bax 

(2004) att det är viktigt att fokusera på vilken effekt personalomsättningen har på 

organisationen. Bristen på studier inom detta område är enligt dem högst förvånande. 

Glebbeek och Bax (2004) menar att detta sannolikt beror på att ursprunget till forskning 

kring personalomsättning grundades i hur den kunde påverka den organisatoriska 

effektiviteten. Vidare menar Glebbeek och Bax (2004) att det framförallt fanns två skäl 

till den uteblivna forskningen om effekterna av personalomsättning. Den främsta 

anledningen var företagens ovilja att tillhandahålla nödvändiga uppgifter till forskningen, 

men även om dessa uppgifter fanns möjliggjordes det inte av företagen för forskare att 

kontrollera uppgifternas äkthet. 

Det som dock uppkom från de banbrytande studierna på 1970-talet var att 

forskare själva började utforska naturen hos både positiv och negativ personalomsättning. 

Det ledde sedan vidare till att forskare började skilja på funktionell respektive 

dysfunktionell personalomsättning (Dalton, Krackhardt & Porter, 1981; Glebbek & Bax, 

2004).  

Funktionell och dysfunktionell personalomsättning 

 Funktionell personalomsättning definierades av Dalton et al. (1981) som något 

gynnsamt för organisationen då det innebär att den personal som frivilligt lämnar 

organisationen inte är av vikt eller tillför något till organisationen. Således är 

organisationen oberörd av förändringen som sker och kan istället ersätta medarbetaren 

med någon som är mer produktiv. En funktionell personalomsättning kan enligt Abelson 

och Baysinger (1984) samt Dalton och Todor (1979) ha flera positiva konsekvenser, det 
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kan handla om införandet av nya idéer och nytt blod, lönebesparingar samt mer lämpade 

arbetstagare. 

Definitionen av dysfunktionell personalomsättning beskrivs av Dalton et al. 

(1981) som den förändring då medarbetare organisationen vill behålla väljer att frivilligt 

avsluta sin anställning. Det blir i dessa fall en situation som missgynnar organisationen 

och önskas förhindras då dessa medarbetare bidrar med positiva insatser. Om 

personalomsättningen har en dysfunktionell natur kan de negativa konsekvenser som 

uppstår vara förlusten av värdefull kunskap och förmåga, försämrad flexibilitet och 

innovation samt utvecklandet av fenomen som “groupthink” (Dalton & Todor, 1979). 

Staw (1980) påpekar också att negativa konsekvenser ofta uppmärksammas mer, då till 

exempel bokföringssystem enbart beräknar faktiska kostnader och inte inkluderar icke-

monetära fördelar. Avbrott i verksamheten orsakar också större uppmärksamhet än när 

verksamheten flyter på smidigt, vilket gör att avbrotten upplevs ha större inverkan på 

verksamheten än andra faktorer. De positiva konsekvenserna påverkar ofta 

organisationen kollektivt snarare än de påverkar enskilda anställdas arbete och 

uppmärksammas därför inte lika mycket. Dock menar forskaren att de positiva 

konsekvenserna ofta ger större lönsamhet i längden än de negativa som är mer märkbara 

på kort sikt.  

Optimal personalomsättning 

 Glebbeek och Bax (2004) anser att insikten om att det finns både positiva och 

negativa konsekvenser av personalomsättning är viktigt att förmedla ut till 

organisationerna. De menar vidare att studier bör göras där det kan påvisas att allt för 

hög eller låg personalomsättning kan vara skadligt och att en lösning för att hitta ett 

mellanläge borde finnas. Forskarna refererar vidare till Abelson och Baysinger (1984) 

som konstruerat modellen ”Optimal Organisational Turnover”, vars syfte är att uträkna 
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den optimala personalomsättningen för en organisation. Abelson och Baysinger (1984) 

menar att för varje organisation finns det en optimal personalomsättning men att den ser 

olika ut från organisation till organisation. Detta håller Harris, Tang och Tseng (2002) 

med om då de menar att sökandet efter en balans mellan behållning av stabilitet i 

organisationen och en viss rörlighet är konfliktfyllt, men att det också är detta sökande 

som kan leda till att den optimala personalomsättningen för organisationen upptäcks.  

 Med optimal personalomsättning menar Abelson och Baysinger (1984, s. 332) 

”balansen mellan organisationens kostnad vid personalomsättning och kostnaden för att 

reducera den mot noll”. Dock särskiljer de på dysfunktionell och funktionell 

personalomsättning och baserar denna modell enbart på dysfunktionell 

personalomsättning då de indikerar att den senare inte borde förhindras. Forskarna menar 

dock att dysfunktionell personalomsättning är mycket kostsam och därför borde 

förhindras. Däremot bör det endast ske till en viss gräns. Lägger organisationen allt för 

mycket resurser på att behålla personal kan retention istället väga över och bli negativt 

för organisationen. 

Glebeek och Bax (2004) ansåg det underligt att Abelson och Baysingers (1984) 

forskning inte använts mer men insåg efter undersökningar att det krävs alldeles för 

mycket data och forskning för att den ska vara effektiv. Därför har den enligt forskarna, 

trots sin användbarhet, inte fått tänkt genomslagskraft och användning. 

Påverkan på funktionell och dysfunktionell personalomsättning 

 Abelson och Baysingers (1984) forskning kan dock kopplas samman med vidare 

forskning inom området funktionell och dysfunktionell personalomsättning. Dalton et al. 

(1981) kom bland annat fram till en teori om att funktionell och dysfunktionell 

personalomsättning inte avgörs eller påverkas av samma faktorer. Med detta menar 

forskarna att det genom empirisk forskning ska gå att upptäcka faktorer som påverkar 
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personalomsättningen i endera inriktningen och på så sätt minska dysfunktionell 

personalomsättning utan att påverka den funktionella. Hollenbeck och Williams (1986) 

tog delvis upp denna tråd i sin forskning då de undersökte hur jobbattityder påverkade 

funktionell personalomsättning. De påpekar att tidigare forskning indikerar att 

jobbattityder tydligt relaterar till storleken på en organisations personalomsättning, och 

att den kan sänkas med en förändring i jobbattityder. Dock motsätter sig Hollenbeck och 

Williams (1986) denna forskning och menar att i dessa fall sänks hela 

personalomsättningen, även den funktionella, vilket kan innebära att organisationen inte 

vinner något i längden utan att kostnaderna som mest tar ut varandra. Istället undersökte 

forskarna om jobbattityder hade någon relation till funktionell personalomsättning 

specifikt och kom fram till att det inte har något som helst värde när det gäller att förutse 

funktionell personalomsättning. De menar att jobbattityder visserligen påverkar mängden 

anställda som stannar eller slutar frivilligt, men inte att det påverkar deras prestation. 

Hollenbeck och Williams (1986) betonar att det finns anledningar till att attityder, såsom 

tillfredsställelse och engagemang, inte ska kopplas samman med prestation. En 

anledning till den anställdes höga engagemang kan vara att personen i fråga presterar 

dåligt, vilket gör att denne har minskad möjlighet att finna en annan anställning. Ett 

annat alternativ kan vara att den anställda är tillfredsställd med sin anställning på grund 

av att den kommer undan med ett minimum av ansträngning och prestation. Det 

forskarna vill förmedla med denna studie är att tidigare användande av jobbattityder som 

prediktor för personalomsättning är överskattat då den praktiska användningen av 

resultatet inte är av stort värde för organisationen. 

Park et al. (1994) tog efter Hollenbeck och Williams (1986) då de efterliknade 

deras studie, men inkluderade fler organisatoriska och arbetsmiljörelaterade faktorer för 

att undersöka om de påverkade funktionell respektive dysfunktionell personalomsättning. 
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Några av de variabler som de undersökte var nivån av arbetslöshet inom regionen, 

graden av fackanslutna inom organisationen, lönenivåer samt användningen av individ- 

respektive gruppincitament. Gällande funktionell personalomsättning upptäckte Park et 

al. (1994) att lågpresterande anställda har en tendens att stanna inom organisationen när 

arbetslösheten är hög medan de har en tendens att lämna då arbetslösheten är låg. Andra 

variabler som var starkt relaterade till funktionell personalomsättning var lönenivåer 

samt användning av individuella incitament, varav det senare innebär att fler 

lågpresterande slutar desto mer individbaserade belöningssystem som används. 

Dysfunktionell personalomsättning var istället starkt relaterat till närvaron av facklig 

verksamhet inom företaget, vilket Park et al. (1994) ansåg vara förvånande. Deras 

hypotes var att närvaron av facklig verksamhet skulle bidra till att sänka 

personalomsättningen, och att det skulle ha starkare påverkan på den funktionella snarare 

än den dysfunktionella personalomsättningen. Resultatet visade på det motsatta, facklig 

verksamhet var en avgörande faktor för dysfunktionell men inte för funktionell 

personalomsättning. Detta menar forskarna kan ha att göra med en ökande acceptans av 

den fackliga verksamhetens närvaro och deras bidragande av höjd kvalitet och produktion. 

En annan variabel som påverkade dysfunktionell personalomsättning var användningen 

av gruppbaserade incitament. Det innebär att desto mer fokus organisationen har på 

gruppbelöningar desto fler värdefulla anställda tenderar att sluta. 

Ytterligare en studie som efterföljde Hollenbeck och Williams (1986) forskning 

var Johnson, Griffeth och Griffins (2000) studie gällande funktionell respektive 

dysfunktionell personalomsättning bland försäljare. Johnson et al. (2000) kom fram till att 

högpresterande anställda ofta lämnar sin anställning då de är missnöjda med antingen 

möjligheterna till befordran eller tillfredsställelsen med befordran. Något som också 

påverkade var i vilken grad de kände sig övervakade i sitt arbete. Överlag var dock 
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högpresterande mycket belåtna med sitt arbete. Lågpresterande anställda som slutade var 

däremot inte alls tillfredsställda med sitt arbete och kände ofta en stor förvirring eller 

otydlighet kring sin roll och ansvarsområden. Dock lämnade de inte sin anställning inom 

organisationen förrän de hade ordnat med en ny anställning, detta av oro för att de skulle 

stå utan jobb. Detta kan kopplas samman med Park et al. (1994) upptäckt om att 

lågpresterande har en lägre tendens att lämna sin anställning då det är en allmänt hög 

arbetslöshet. För att behålla högpresterande medarbetare menar Johnson et al. (2000) att 

organisationen kontinuerligt ska kontrollera den allmänna arbetstillfredsställelsen hos 

individen och se till att de är nöjda med möjligheterna som finns till befordran. En fördel 

är om det finns flera karriärvägar att välja på och flera möjligheter att klättra inom 

organisationen. Organisationen rekommenderas även att klargöra ansvarsområden och 

tilldela mer ansvar samt tillåta viss kreativitet innan en befordran sker. 

Park et al. (1994) föreslår i sin studie att tidigare forskning som gjorts för att 

utröna varför anställda slutat och sedan legat till grund för strategier avsedda att 

förhindra den trenden, bör ses över i ljuset av den nya forskningen. De faktorer som 

upptäckts borde kopplas till om de förhindrar funktionell eller dysfunktionell 

personalomsättning, därefter kan strategier utformas. Med de nya strategierna, 

uppbyggda efter organisationens egna avslutningssamtal jämförda mot den nya 

forskningen, kan organisationer sedan jobba mot en mer funktionell personalomsättning. 

Avslutningssamtal och intentioner att lämna sin anställning 

 Ett sätt att utröna vilka faktorer som påverkar de anställda inom en organisation 

att sluta är att fråga dem i samband med att de lämnar organisationen. Detta görs 

vanligtvis genom ett avslutningssamtal (Williamson, 1983) mellan den anställda och 

dennes närmaste chef eller HR-ansvarig.  
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Ett avslutningssamtal genomförs bland annat av anledningen att HR vill ta reda 

på orsaken till att den anställde slutar samt identifiera information som kan hjälpa dem 

att påvisa eventuella problemområden. Ytterligare en anledning till avslutningssamtal är 

att organisationen vill bevara den anställdes goda inställning till organisationen, trots att 

personen i fråga blir en tidigare anställd. För att organisationen ska ha möjlighet till att 

dra nytta av informationen, till exempelvis för förbättringsåtgärder, bör den sparas för att 

vara tillgänglig i efterhand (Johns, 2003). 

För att få en inblick i hur ett avslutningssamtal kan se ut i praktiken har 

författarna till denna studie letat efter mallar eller dylikt inom organisationer i den 

offentliga sektorn. Utifrån vad som uppkommit kan det konstateras att det är vanligt med 

en färdig mall för hur ett avslutningssamtal ska gå till. Gemensamma nämnare som 

upptäcktes var till exempel anledning till avslutad anställning, upplevelse av 

anställningen samt möjlighet till kompetensutveckling. 

Syfte 

Studiens syfte är att med utgångspunkt i dokumenterade avslutningssamtal från en 

statlig myndighet undersöka vilka faktorer som bidrar till att anställda väljer att avsluta 

sin anställning. Vidare är syftet att tolka vilka av dessa faktorer som leder till en 

funktionell respektive dysfunktionell personalomsättning.  

 Vilka faktorer är styrande för anställdas val att lämna organisationen? 

 Vilka faktorer leder mot funktionell respektive dysfunktionell 

personalomsättning? 

Metod 

Val av organisatorisk kontext 

 För att hitta material till studien skickades ett mejl med en förfrågan om 

deltagande ut till ett antal offentliga organisationer. Kriterier som organisationerna var 
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tvungna att uppfylla för att deltagande skulle vara möjligt var att de skulle kunna delge 

skriftliga dokument av avslutningssamtal som skett mellan medarbetare och närmaste 

chef, eventuellt HR-ansvarig. Dessutom behövde avslutningssamtalen ha en strukturerad 

utformning då de skulle kunna jämföras med varandra. Av de organisationer som svarade 

var det enbart en organisation som uppfyllde de kriterier som nämnts ovan och som 

därmed hade en rutin och process som möjliggjorde medverkan i studien. Organisationen 

där dokument inhämtades från hade en rutin där avslutningssamtalen var genomförda av 

HR-ansvarig och hade följt denna rutin sedan flera år tillbaka.  

 Den valda organisationen är en statlig myndighet med cirka 1000 anställda som är 

uppdelad i tre avdelningar samt efter regionerna nord, mitt och syd. Myndigheten arbetar 

delvis mot regeringsuppdrag och är således till viss del styrd av sittande regering. 

Metodval 

 Studien som genomförts är en dokumentstudie, vilket enligt May (2011) är en 

forskningsmetod som blir alltmer vanlig och relevant i och med den ständiga 

informationsutvecklingen i samhället. En dokumentstudie kan enligt Bell (2006) baseras 

på dokument som utgörs av primära källor och sekundära källor. Dessa beskrivs närmare 

av både Bell (2006) och May (2011) där båda menar att primära källor är nedskrivna 

eller insamlade av personer som närvarade vid händelsen. Sekundära källor innebär 

däremot att studien utgår från redan gjorda tolkningar eller förmedlingar av primära källor. 

Denna studie baserar sin teoretiska bakgrund på sekundära källor medan den empiriska 

forskningen baseras på primära källor, i det här fallet dokumenterade avslutningssamtal. 

Några fördelar med att samla in uppgifter via redan upptecknade dokument är att det inte 

är lika tidskrävande som att genomföra egna intervjuer, samt att dokumenten är 

permanenta vilket innebär att de alltid finns tillgängliga för ytterligare analys. Emellertid 

finns även nackdelar, såsom exempelvis att dokumentet är minst två steg från 



 

13 

 

informanten. Detta på grund av att de baseras på den ursprunglige nedtecknarens 

tolkning av händelsen men också av läsarens tolkning av dokumentet (Robson, 2007). 

Vidare menar Robson (2007) att om en studie baseras enbart på dokument måste 

forskaren försäkra sig om kvaliteten på dokumenten. Av den anledningen har Scott 

(1990) utformat fyra kriterier för att säkerställa att dokumentens kvalitet upprätthålls. 

Dessa kriterier berörs mer ingående under rubriken Forskningskvalitet. 

Studien som genomförts är av explorativ art vilket enligt Denscombe (2014) 

lämpar sig för studier med syfte att utforska nya områden, oavsett om det gäller själva 

forskningsämnet eller en utveckling av redan befintliga teorier. Vidare har en kvalitativ 

innehållsanalys använts som Krippendorff (2004) menar är en forskningsteknik som 

används för att skapa nya insikter och djupare förståelse av ett fenomen samtidigt som 

den ska vara replikerbar och tåla noggrann granskning. Bryman (2011) beskriver 

kvalitativ innehållsanalys som ett vanligt tillvägagångssätt vid analysering av dokument. 

Dokumentanalysen är en viktig del i dokumentstudien som Bryman (2011) menar kan 

variera i genomförande men generellt innebär den att texten arbetas igenom systematiskt 

och koder samt kategorier skapas med hjälp av selektering av meningsbärande 

textenheter. Det finns flera olika former av innehållsanalyser och den som valts för att 

analysera data från denna studie är semantisk innehållsanalys. Den semantiska 

innehållsanalysen är väldigt snarlik tematisk innehållsanalys och innebär att text har 

klassificerats utifrån sin betydelse (Krippendorff, 2004). Detta tillvägagångssätt lämpade 

sig väl för vår studie då avsikten var att fånga det väsentliga i dokumenten och bryta ned 

det till teman. 
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Dokumentens utformning 

 Denna studie baseras på 69 dokumenterade avslutningssamtal som delgivits av en 

offentlig myndighet, varav 41 av respondenterna i de dokumenterade 

avslutningssamtalen var män medan 28 var kvinnor. 

Tabell 1. Dokumentens fördelning på män och kvinnor år 2011-2015 

Kön 2011 2012 2013 2014 2015 Totalt

Män 12 14 4 7 4 41

 

Kvinnor
 

8
 

6
 

5
 

5
 

4
 

28

 

Män + Kvinnor
 

20
 

20
 

9
 

12
 

8
 

69

 

Dokumenten tillhandahölls via mejl i form av en Excel-fil där avslutningssamtalen var 

uppdelade i flikar efter åren 2011-2015. Under respektive flik var dokumenten sedan 

uppdelade per person och avdelning horisontellt och per fråga vertikalt. Dokumenten 

byggde på en intervjumall som också mottogs via mejl. Intervjumallen bestod av totalt 

14 frågor. Svaren på dessa frågor gick att utläsa i specifika kolumner i Excel-filen där de 

var indelade per fråga. Intervjumallen innehöll inledningsvis tre frågor som efterfrågade 

om medarbetaren hade en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning, om de 

varit anställda inom myndigheten längre eller kortare än fyra år samt vilket kön de 

tillhörde. Därefter följde fem alternativfrågor där medarbetaren ombads välja på två 

alternativ: ingen eller liten betydelse, alternativt stor betydelse. Dessa alternativfrågor 

berörde ämnen såsom möjligheter till karriärutveckling, lön, anställningsform och 

familjesituation. Vidare följde fyra öppna frågor vars syfte var att erhålla mer djupgående 

och fria svar från medarbetaren, rörande bland annat orsaker till uppsägningen och vad 

som varit positivt samt negativt under anställningen inom myndigheten. Avslutningsvis 

fick medarbetaren besvara huruvida de skulle kunna rekommendera arbetsplatsen till en 

vän. 
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Etik i handhavandet av dokumentation 

 Myndigheten hade upprättat dokumenten med ändamål att den skulle bistå deras 

personalstrategi. Eftersom organisationen är en statlig myndighet innefattas dokumenten 

av offentlighetsprincipen och myndigheten ställde således inga specifika villkor för hur 

dokumenten skulle komma att användas i denna studie. Tillåtelse för användning av 

dokumenten har dock inhämtats från berörd kontaktperson inom myndigheten, vilken i 

sin tur har gett sitt samtycke efter överläggning med sin chef. I och med att det är en 

statlig myndighet kan deras dokument anses vara allmänna handlingar. Med detta avses 

att dokumenten kan begäras ut av vem som helst i enlighet med offentlighetsprincipen. 

 För att säkerställa respondenternas konfidentialitet har enbart dokumenten 

hanterats av oss författare. Dokumenten var sedan tidigare avidentifierade, dock kvarstod 

viss information i form av kön, avdelning och region. Anonymiteten kan således anses ha 

komprometteras till viss del. För att bibehålla så hög konfidentialitet som möjligt valde 

vi att lyfta fram olika citat från respondenternas svar i de dokumenterade 

avslutningssamtalen, utan att specificera kön etcetera, och på så sätt i största möjliga 

mån säkerställa att dessa citat inte kan härledas tillbaka till någon specifik respondent. 

Analys 

 Vid analys av dokumenten användes en kvalitativ innehållsanalys i syfte att 

identifiera uttalade skäl till varför anställda slutar. Krippendorff (2004), erkänd för sitt 

arbete med att utveckla innehållsanalysmetoder, beskriver innehållsanalys som en 

analysmetod där meningsfulla slutsatser extraheras från text för att därefter användas i det 

syfte studien avser. Den form av kvalitativ innehållsanalys som använts i studien är 

semantisk innehållsanalys, vilken syftar till att klassificera meningsbärande enheter. Den 

tematiska inriktningen (”assertions analysis”) av semantisk innehållsanalys innebär att 

frekvensen av hur ofta vissa meningsbärande enheter upprepas kodas, det vill säga att en 
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notering av hur pass ofta ett tema återkommer görs (Krippendorff, 2004). Även Bryman 

(2011) menar att en kvalitativ innehållsanalys innebär att söka efter bakomliggande 

teman i texten. Dessa teman som framkommer refereras ofta i form av korta citat, i vårat 

fall meningsbärande enheter. Strategin att illustrera teman genom specifika exempel 

kallas enligt May (2011) en “illustrativ stil” och innebär att exemplen hjälper till att 

illustrera de teman som framkommer av analysen.  

 Bearbetningen av dokumenten började med att vi separat läste igenom det 

samlade materialet med dokumenterade avslutningssamtal för att bilda en uppfattning av 

innehållet. Genomläsningen upprepades ett flertal gånger för att vi skulle undgå att gå 

miste om relevant information i dokumenten. Nästa steg var att markera meningsbärande 

enheter i dokumenten, vilket innebar att identifiera kontext som var relevant för vår 

frågeställning och fånga essensen i texten (se tabell 2, kolumn 1.). Detta moment 

benämner Krippendorff (2004) som ”sampling” vilket innebär att välja ut utmärkande 

sektioner av texten. När materialet bedömdes vara väl genomarbetat jämförde vi de 

meningsbärande enheter som vi båda ansåg relevanta för studien för att kunna förstå vilka 

likheter och skillnader i enheterna som noterats genom våra olika tolkningar. Jämförelsen 

visade att de meningsbärande enheter som framkom vid respektive analys var mycket 

likartade och vid uträkning framkom det att samstämmigheten var 92 procent. Efter att vi 

sammanställt analysresultaten hade vi en gemensam lista med meningsbärande enheter. 

Dessa definierade vi därefter gemensamt ner till abstrakta koder för att fånga den 

essentiella betydelsen i de meningsbärande enheterna, utan att förlora kärnan (se tabell 2, 

kolumn 2.). Detta kallar Krippendorff (2004) ”coding” och är ett moment som resulterar i 

en mer hanterbar mängd data att arbeta vidare med. För att sammanfatta och bryta ned 

data ytterligare skapades underteman för att få en bättre översikt över vilka 

ämnesområden som berörts (se tabell 2, kolumn 3.). Dessa underteman utmynnade 
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därefter i fem övergripande huvudteman: karriärutveckling, arbetsmiljö, ledning och 

organisation, monetär ersättning samt yttre faktorer (se tabell 2, kolumn 4.). Fyra av de 

fem huvudtemana resulterade i helt nya ord som fungerar som paraplybegrepp för de 

underteman som inkluderas, vilka beskrivs närmare i Resultatet och Diskussionen. Då vi 

däremot ansåg att flera underteman passade in i begreppet karriärutveckling bildade det 

således både ett huvudtema och undertema. Momentet att sammanfatta och reducera stora 

datamängder, i det här fallet skapandet av såväl underteman som huvudteman, kallas 

”reducing” (Krippendorff, 2004).  

 I tabell 3 redogörs för vilka underteman som framkom vid analys av dokumenten 

samt för vilka år dessa framkom. Dessa redovisas per år och per antal för den perioden 

som dokumenten härstammar ifrån. I tabell 4 redogörs för de fem övergripande 

huvudteman som framkom av analysarbetet. 

Tabell 2. Exempel av analysarbetets faser 

Meningsbärande 

enhet 

 Kod  Underteman  Huvudteman 

Söker nya 

utmaningar, annan 

bransch. Vill ha mer 

löneutveckling och 

andra utvecklings-

möjligheter. 

 Vill ha nya utmaningar 

samt lön- och 

utvecklingsmöjligheter. 

 Personlig 

utveckling, Lön, 

ersättning och 

förmåner, Nytt 

jobb, 

Karriärutveckling 

 Karriärutveckling 

 

Mer samarbete, 

hjälpas åt att nå mål, 

löpande kontakter 

med medarbetare ger 

en bättre arbetsmiljö. 

  

Önskar mer samarbete 

och kontakt med 

medarbetare för att 

skapa en bättre 

arbetsmiljö. 

  

Samarbete, 

Psykosocial 

arbetsmiljö, 

Intern 

kommunikation 

  

Arbetsmiljö 

 

Styrt av rutiner och 

omfattande 

redovisningskrav. 

Blir 

motivationsdödande.  

  

För mycket styrning 

minskar 

arbetsmotivationen. 

  

Byråkrati, 

Psykosocial 

arbetsmiljö 

  

Ledning och 

organisation 

 

Hur man hanterar 

sina anställda 

  

Inte nöjd med 

lönehanteringen. 

  

Lön, ersättning 

och förmåner 

  

Monetär ersättning 
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lönemässigt har inte 

varit bra. 

 

Det är långt att 

veckopendla. 

  

Långt till arbetet. 

  

Geografi 

  

Yttre faktorer 

 

Tabell 3. Underteman som framkom vid analys av dokumenten för år 2011-2015 

Underteman 2011 2012 2013 2014 2015 Totalt 

Karriärutveckling 8 9 5 8 6 36 

Nytt jobb 0 4 1 0 0 5 

Personlig utveckling 3 4 1 2 2 12 

Lön, ersättning och 

förmåner 

8 9 2 3 1 23 

Geografi 8 3 1 3 2 17 

Anställningsform 4 5 1 4 3 17 

Familjeförhållande 5 1 1 4 1 12 

Arbetsbelastning 1 1 1 2 1 6 

Byråkrati 6 6 1 6 3 22 

Intern kommunikation 5 2 0 3 0 10 

Brist på 

tillvaratagande av 

kompetens 

3 1 0 2 0 6 

Ensidigt arbete 0 0 0 1 1 2 

Konsekvenslöshet 3 0 0 2 0 5 

Brist i ledning och 

organisation 

11 6 0 1 3 21 

Fysisk arbetsmiljö 0 1 0 1 0 2 

Psykosocial 

arbetsmiljö 

1 2 0 0 0 3 

Samarbete 3 2 0 1 1 7 

Otrygghet 3 0 0 2 2 7 

Feedback 0 2 0 0 0 2 

IT 2 2 0 0 0 4 

 

Tabell 4. Huvudteman som framkom vid analys 

Karriärutveckling 

Arbetsmiljö 

Ledning och organisation 

Monetär ersättning 

Yttre faktorer 
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Forskningskvalitet 

 Enligt Mogalakwe (2006) skiljer sig inte de allmänna principerna för hur man 

behandlar dokumentära källor från de principer som används vid annan 

samhällsforskning. Forskaren menar att även om olika källor kräver olika strategier vid 

tillvägagångssättet måste uppgifterna hanteras vetenskapligt. Vidare beskriver 

Mogalakwe (2006) fyra kriterier som är viktiga att ta hänsyn till vid användning av 

dokument som källa, vilka ursprungligen tagits fram av Scott (1990). Kriterierna tas även 

upp av Bryman (2011) och Robson (2007). Dessa kriterier är autenticitet, trovärdighet, 

representativitet och meningsfullhet.  

Autenticitet – Gällande detta kriterium menar Scott (1990) att det framförallt handlar om 

varifrån dokumenten kommer och om det är en otvetydig källa. Då dokumenten kommer 

från en statlig myndighet är dess ursprung klart. Vi kan inte säkerställa att det är HR-

ansvarig som genomfört avslutningssamtalet men då det är praxis inom organisationen 

utgår vi från det. Eftersom myndigheten är statlig och ständigt granskas samt står under 

uppsikt av allmänheten, kan de ses som en otvetydig källa.  

Trovärdighet – Kriteriet handlar främst om huruvida dokumenten är förvrängda eller 

felaktiga. Trovärdighetskriteriet anser vi delvis vara uppfyllt genom konfirmationen av 

materialets autenticitet då dokumenten har kommit fram genom strikt upprättade rutiner 

som är praxis inom myndigheten. En fråga som kan uppkomma är hur pass ärlig 

respondenten varit vid avslutningssamtalet, då det gäller att framlägga känslor och 

åsikter om myndigheten till en person med auktoritet som själv verkar inom 

myndigheten. Det kan dock påpekas att vid ett avslutningssamtal kommer bandet mellan 

respondenten och organisationen att avslutas. Att avslutet dessutom görs frivilligt kan 

underlätta för ärlighet vid framläggandet av åsikter. 
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Representativitet – Representativitet handlar om huruvida materialet är typiskt för den 

kategori det tillhör. Kontaktpersonen på myndigheten har angivit att de 69 

dokumenterade avslutningssamtal vi fått tillgång till är den totala andel som blivit 

inrapporterade till HR-avdelningen under de årtal som är representerade i studien. 

Förutsatt att alla fått möjlighet att genomföra ett avslutningssamtal i samband med att 

deras anställning upphör, anser vi det erhållna materialet vara representativt för 

myndigheten.  

Meningsfullhet – Kriteriet meningsfullhet refererar till om materialet är tydligt och 

begripligt. Dokumenten som tilldelats oss i en Excel-fil var uppbyggda på ett sådant sätt 

att de var mycket lättbegripliga.  

Resultat 

Efter att analysen genomförts kunde fem återkommande teman urskiljas som 

genomsyrade dokumenten av avslutningssamtalen. Dessa teman var Karriärutveckling, 

Arbetsmiljö, Ledning och organisation, Monetär ersättning och Yttre faktorer. Nedan 

kommer en övergripande redogörelse för dessa att göras genom exempel på fraseringar 

och kommentarer. 

Karriärutveckling 

 Gällande temat karriärutveckling har såväl alternativfrågorna som de öppna 

frågorna rörande ämnet tagits i beaktande vid analysen, detta då temat berördes i båda 

delar av dokumentet. De respondenter som nämnt karriärutveckling i både 

alternativfrågor och öppna frågor räknades dock fortfarande som en kommentar. Genom 

detta tillvägagångssätt säkerställdes att rätt antal respondenter med tillhörande 

kommentarer räknades med i studien. Underteman som uppkom vid innehållsanalysen 

var: nytt jobb, personlig utveckling, brist på tillvaratagande av kompetens samt 

karriärutveckling. Av dokumenten kunde det av respondenternas svar utläsas att det 
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fanns en upplevelse av bristande karriärmöjligheter samt en vilja av förändring i livet 

genom att prova någonting nytt och utvecklas. Exempel på citat som påvisade detta är: 

Begränsade möjligheter till att specialisera mig. 

Söker nya utmaningar, annan bransch. Vill ha mer löneutveckling och andra 

utvecklingsmöjligheter. 

Svårt att komma vidare, ”trögt”. 

Lite mättnad. Vill prova något nytt, nya utmaningar. 

Något som också framkom av dokumentanalysen var att karriärutveckling ofta kunde 

vara sammankopplat med lönefrågor. De respondenter som hade markerat att 

karriärutveckling spelade stor roll hade nästan också uteslutande markerat att lönefrågor 

hade stor inverkan på deras intention att sluta. Detta samband uppkom också i de öppna 

frågorna och kunde exempelvis utläsas genom citatet: 

[…] vill ha mer löneutveckling och andra utvecklingsmöjligheter. 

Genom analysen kunde två olika fokus urskiljas. Av de svar som identifierades beröra 

karriärutveckling vid analysen av dokumenten antydde cirka en tredjedel av 

respondenternas svar på att de var i behov av en personlig utveckling, medan ungefär en 

av tio respondenters svar var mer inriktade på användningen och utvecklingen av sina 

kompetenser. Såväl personlig utveckling som utveckling av kompetenser hamnar dock 

inom ramen för karriärutveckling. 

Arbetsmiljö 

Vid bedömning av betydelsen av arbetsmiljön har information inhämtats från de 

öppna frågorna i dokumenten och eventuella kommentarer där, då arbetsmiljö inte finns 

med som en egen rubrik under alternativfrågorna. Underteman till arbetsmiljö som 

framkom vid analysen av dokumenten var: fysisk arbetsmiljö, psykosocial arbetsmiljö, 

anställningsform, arbetsbelastning, intern kommunikation, ensidigt arbete, samarbete, 
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otrygghet, feedback samt IT. Analyser av dokumentens redovisningar på temat 

arbetsmiljö visade bland annat att den psykosociala arbetsmiljön beskrivs som bristfällig, 

framförallt när det gäller samarbete. Flertalet respondenters svar tyder på att samarbetet 

är bristande och att det skulle underlätta att arbeta mer med detta för att förbättra 

arbetsmiljön. Exempel på citat från dokumenten som visar detta är bland annat: 

Behöver jobba på samarbetet. Viktigt träffas och göra saker tillsammans. 

Mer samarbete, hjälpas åt att nå mål, löpande kontakter med medarbetare ger en 

bättre arbetsmiljö. 

Stress p.g.a. för många deltagare per arbetsledare.  

Hög arbetsbelastning som mellanchef. 

I dokumenten kan det också utläsas att det finns upplevda problem med den fysiska 

arbetsmiljön i form av en bristande teknik, vilket påverkar arbetet och trivseln. 

Nästkommande citat vittnar om detta: 

Dåliga datorer, handdatorer, mycket tekniskt strul. Negativ utveckling av IT-

system […] 

De exempel som nämns till temat arbetsmiljö visar på att det finns viss upplevd 

problematik med såväl psykosocial som fysisk arbetsmiljö. 

Ledning och organisation 

Ett tredje tema som kunde utläsas genom analysen av dokumenten var ledning 

och organisation. Detta tema berördes inte under alternativfrågorna utan endast under de 

öppna frågorna med tillhörande kommentarer. Ett antal underteman kunde utläsas, dessa 

var: byråkrati, intern kommunikation, konsekvenslöshet samt brist i ledning och 

organisation. Det kunde av dokumenten utläsas att många respondenter tyckte att 

myndigheten var för byråkratisk och rutinstyrd och menade att det bland annat ledde till 
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att beslutsvägarna blev alltför långa. Exempel på kommentarer i dokumenten som vittnar 

om dessa åsikter är: 

[…] för mycket styrning uppifrån. 

Styrt av rutiner och omfattande redovisningskrav. Blir motivationsdödande.  

Lätt att gå vilse bland rutiner. 

Ytterligare en åsikt som kunde belysas genom dokumenten var att det fanns en oro för att 

myndigheten centraliserades alltmer, samt att den organisatoriska styrningen inte var 

strukturerad. Några exempel på citat kring detta var: 

Omorganisationen av funktionen och centraliseringen. 

Oron för centraliseringen. […] Dålig styrning på alla nivåer, oklara roller och 

ansvar. 

Verksamheten känns nedprioriterad, lite rörigt och otydligt […] 

Vidare uppmärksammades i dokumenten tendenser till konsekvenslöshet inom 

myndigheten. Dokumenten speglade också att det fanns en upplevelse av att de strikta 

rutiner som var praxis inte genomlevdes, vilket kunde drabba omgivningen utan att det 

ledde till repressalier eller andra konsekvenser från ledningen. Exempel på dessa 

företeelser från dokumenten kunde vara följande: 

Efterlevnaden av våra styrande dokument brister, skapar känsla av 

konsekvenslöshet som kan leda till att MA blir ledsna, går mycket tid åt för chef 

att stötta och bemöta. 

Viss mån av konsekvenslöshet finns, ex när man inte levererar enligt budget, […] 

Slapphet att styra medarbetare på myndigheten, efterlever inte avtal och 

riktlinjer, man gör som man vill. 

I analysen kunde detta tolkas som att det fanns en bristande intern kommunikation 

mellan leden. Då det under andra delar av analysen kunnat utläsas att myndigheten är 
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byråkratisk, styrande samt präglas av rutiner och praxis avviker dessa fraser då de 

antyder att dessa rutiner och praxis inte efterföljs vilket tyder på en bristande inre 

kommunikation. Citaten visar på att information antingen inte förmedlats korrekt nedåt i 

leden eller att det som händer på de nedre nivåerna inte når ledningen. 

Monetär ersättning 

 Monetär ersättning var ytterligare ett tema som framkom genom analysen av 

dokumenten. Temat gick att utläsa såväl ur alternativfrågorna som ur de öppna frågorna 

där det av flera respondenter lyftes i kommentarerna. Temat monetär ersättning 

sammanställdes av de underteman som först uppmärksammades, nämligen: lön, 

ersättning och förmåner. Vad som framkom av analysen var att den monetära 

ersättningen ofta var sammankopplad med karriärutveckling. Genom de öppna frågorna 

kunde också lönens betydelse utläsas genom flertalet kommentarer. Exempel på detta går 

att se genom följande citat: 

[…] vill ha mer löneutveckling och andra utvecklingsmöjligheter.  

[…] svårt att få upp lönen. 

Hur man hanterar sina anställda lönemässigt har inte varit bra. 

Något som också uppmärksammades genom analysen av de öppna frågorna var att 

ersättning och förmåner ansågs vara en påverkande faktor av respondenterna, även om 

dessa faktorer inte nämndes i lika stor utsträckning som lön. Några citat som visar detta 

är: 

Myndighetens ovilja att (betala) ge skälig ersättning vid vikariat, 

projektledartjänster, ställföreträdarroller osv.  

Ge fältpersonalen möjlighet till förmånsbil. […] 

Citaten visar på att lön till viss del anses ha betydelse av respondenterna, samtidigt som 

även förmåner och ersättning är en påverkande faktor till varför de lämnar anställningen. 
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Yttre faktorer 

Temat yttre faktorer uppmärksammades genom att undertemana geografi och 

familjeförhållande noterades som återkommande i analysen av dokumenten. I de flesta 

fall gick det att urskilja dessa ämnen genom alternativfrågorna, men faktorerna lyftes 

även i vissa kommentarer under de öppna frågorna. Av det som kunde utläsas från 

alternativfrågorna spelade enligt respondenternas svar varken tjänstgöringsort eller 

familjeförhållanden någon större roll. I några av respondenternas redovisade svar finns 

dock avvikelser från denna åsikt, något som framgår av ytterligare kommentarer som 

återfinns i de öppna frågorna. Det som framkommer från några av kommentarerna i 

dokumentet är att geografin påverkar på så sätt att det är långt till arbetet. Detta går att 

utläsa genom följande citat: 

Avsides. 

Det är långt att veckopendla. 

Anställningstid slut, bor på annan ort. 

Överlag kan yttre faktorer bedömas ha en liten påverkan på varför anställda slutar. De 

som frångår denna trend har generellt en vardag där veckopendling till arbetsplatsen är 

en del. 

Diskussion 

 Genom att analysera dokumenterade avslutningssamtal som skett inom en 

femårsperiod var syftet med studien att identifiera faktorer som bidrar till att anställda 

väljer att avsluta sin anställning inom myndigheten. Vidare var syftet att koppla dessa 

faktorer för att se om stöd fanns i befintlig teori samt begrepp inom personalomsättning. 

Frågeställningarna som uppstod blev dessa: Vilka faktorer är styrande för anställdas val att 

lämna organisationen? Vilka faktorer leder mot funktionell respektive dysfunktionell 

personalomsättning? 
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Resultatet visade att det finns fem huvudteman som kan antas påverka varför 

anställda frivilligt slutar arbeta inom myndigheten. I diskussionen kommer vi diskutera 

vilka av dessa huvudteman som leder till en funktionell respektive dysfunktionell 

personalomsättning. För att diskussionsdelen ska ha en logisk ordningsföljd har vi valt att 

diskutera det framkomna resultatet av de olika teman i samma ordning som de 

presenterades under rubriken Resultat. 

Karriärutveckling 

I resultatet utlästes två fokus inom temat karriärutveckling som var orsaker till att 

de anställda slutade. Dessa var personlig utveckling samt utveckling och tillvaratagande 

av kompetenser. Respondenterna i denna studie upplevde att de för sin personliga 

utveckling ville testa ett nytt jobb eller bransch eller ville prova nya arbetsuppgifter. 

 Tidigare forskning av Dalton och Todor (1979) visar att när en individ går in på 

arbetsmarknaden utan tillräcklig information för att göra rätt yrkesval blir det naturligt 

att tillslut frivilligt lämna sin anställning för att hitta något som passar bättre. Detta 

fenomen kallar forskarna för bedömningsfel. Viljan av att testa på ett nytt jobb eller 

bransch skulle i enlighet med tidigare forskning kunna tolkas som att individen redan 

från början varit osäker på sitt karriärval och gjort ett bedömningsfel och hamnat fel.  

Vidare skulle också tidigare forskning av Kaufmann och Kaufmann (2010), vilka 

menar att mänskliga resurser är en stark konkurrenskraft, kunna visa på ett visst samband 

med genomförd studie. Då individen enligt forskarna idag besitter en större medvetenhet 

om att de mänskliga resurserna är en stark konkurrenskraft på arbetsmarknaden tror vi att 

det kan skapa en drivkraft hos individen där personlig utveckling är viktigt, och om det 

behovet inte tillgodoses kan det vara ett skäl till att individen lämnar sin anställning. 

Det andra fokuset som kunde utläsas av resultatet var utveckling och 

tillvaratagande av kompetenser. Respondenterna i de dokumenterade 
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avslutningssamtalen upplevde att myndigheten inte tog tillvara på de kompetenser som 

fanns, att de inte fick möjlighet att utveckla sina egna kompetenser samt att 

arbetsuppgifterna var för begränsade och inte erbjöd tillräckligt med utmaningar. Sett till 

tidigare forskning av Johnson et al. (2000) tenderar högpresterande medarbetare att 

lämna sin anställning när de är missnöjda med möjligheterna till befordran. Kopplas 

detta till studierna av Dalton och Todor (1979) och Staw (1980), där vikten av mobilitet 

lyfts, menar vi att det inte nödvändigtvis bara är befordran i den mening att avancera 

inom myndigheten som framkallar missnöje utan även befordran som innebär att ansvara 

för andra områden eller arbetsuppgifter än de medarbetaren har idag. Detta menar vi 

vidare kan begränsa användningen av innehavd kompetens eller möjligheten att 

utvecklas. Genom denna reflektion med stöd från tidigare forskning tolkar vi att dessa 

faktorer därmed leder till en dysfunktionell personalomsättning. 

Kopplat till den grundläggande teorin ”The inducement-contribution-utility 

balance” (March & Simon, 1958) kan vi se att hela temat karriärutveckling är en form av 

belöning den anställda får vid väl gjorda insatser i organisationen. Får medarbetaren inte 

denna typ av belöning kan utfallet bli likt det Darmon (2008) fann i sin studie, det vill 

säga att en anledning till att medarbetare frivilligt avslutar sin anställning kan vara att de 

fått ett bättre erbjudande hos en annan arbetsgivare. Erbjuder den nya arbetsgivaren 

utvecklingsmöjligheter ser vi att det av medarbetaren värderas högt och då kan även 

denna forskning anses ge stöd till det resultat som framkom av studien.  

Arbetsmiljö 

Det som främst framkom i resultatet beträffande arbetsmiljö var de psykosociala 

aspekterna gällande samarbete, otrygghet i form av anställningsform och bristande 

kommunikation internt. March and Simons (1958) teori om balans mellan insats och 

belöning kan vara viktig att ha i åtanke på en arbetsplats där det finns en bristande 



 

28 

 

kommunikation eller oklarhet över vilka krav arbetsrollen innebär då det kan vara svårt 

för den anställda att veta vilken insats som förväntas. Det kan bidra till att den anställda 

inte känner sig tillräckligt belönad eller att belöningarna ger en ökad och kanske 

ohälsosam press på individen. I studien av Johnson et al. (2000) framkom det bland annat 

att lågpresterande anställda ofta känner en osäkerhet kring ansvarsområden och roller 

men att de inte lämnar sin anställning förrän de med säkerhet hittat ett annat arbete. Detta 

ser vi kan skapa flera negativa psykosociala konsekvenser. Park et al. (1994) fann även 

att lågpresterande har en lägre tendens att lämna sin anställning vid hög arbetslöshet. I en 

tid då arbetslösheten är hög och det är svårt att hitta annat arbete kan vi se att detta kan 

medverka till att kommunikationen brister internt då osäkerhet uppstår och information 

inte går igenom alla leden inom organisationen. Sammantaget visar båda dessa studier att 

läget på arbetsmarknaden kan ha kraftig påverkan på huruvida personalomsättningen är 

funktionell eller dysfunktionell. 

När det gäller otrygghet relaterat till anställningsform framkom det att en osäker 

anställningsform bidrog till minskad prestation, samt att en ständigt underliggande stress 

fanns hos individen som påverkade den psykosociala arbetsmiljön. Denna oro nämndes 

igen i samband med omorganiseringar och centralisering vilket gav ett intryck av att det 

skulle kunna undvikas vid en tydligare kommunikation från ledningen. De psykosociala 

aspekterna anser vi därför höra samman och påverka varandra då de berör samma 

områden. Den underliggande stress som framkom i analysen är något som kan relateras 

till Dalton och Todor (1979), vilka påpekar hur viktig en viss mobilitet är för individens 

välmående. Forskarna menar att individen till sin natur är anpassningsbar till omgivande 

miljö och i stressade situationer sker detta genom att den förflyttar sig från den stressande 

miljön. Om en anställd känner sig låst av en stressad situation och inte kan förflytta sig 

från den kan detta istället övergå till ett kontraproduktivt beteende som innefattar ökad 
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frånvaro, lägre engagemang, eller i svårare fall alkoholism och apati (Dalton & Todor, 

1979). Vid sådana situationer gynnar det inte organisationen att behålla personalen, det 

vill säga att ett avslut bidrar till en funktionell personalomsättning. Något som kan 

påpekas är att om det dessutom inte finns en fungerande kommunikation och samarbete 

blir det svårare att ventilera och undgå en stressande situation. 

Vidare kan man koppla psykosociala aspekter till vilken typ av 

belöningsincitament som används inom en organisation. Enligt Park et al. (1994) tenderar 

högpresterande och värdefulla anställda att sluta när en organisation i stor utsträckning 

använder sig av gruppbelöningar. Detta menar forskarna kan vara för att den egna 

prestationen inte belönas och högpresterande därför inte känner att de får belöning för sitt 

arbete. Om såväl kommunikationen som samarbetet upplevs bristande i arbetsgruppen 

och arbetsfördelningen blir skev, tolkar vi det som att gruppbaserade belöningssystem 

kan bidra till en dysfunktionell arbetsmiljö då högpresterande anställda kan känna att de 

inte får uppskattning för sin individuella prestation. Slutligen kan det resultera i att 

individen lämnar organisationen för en annan där de använder individbaserade 

belöningssystem i större utsträckning. Använder sig organisationen istället av 

individbaserade belöningssystem kan det bidra till att personalomsättningen blir 

funktionell. 

Gällande kategorin arbetsmiljö visade resultatet på att fysisk arbetsmiljö inte hade 

lika stort fokus som psykosocial arbetsmiljö. I denna studie framkom att missnöje med 

den fysiska arbetsmiljön framför allt handlade om bristande teknik som försvårade 

arbetet vilket skapade frustration och en känsla av förlorad arbetstid. Fysisk arbetsmiljö 

är en faktor som vi inte kommit i kontakt med under det teoretiska förarbetet och skulle 

därför vara intressant att undersöka närmare. Att det inte kommit upp tidigare kan bero på 

att denna faktor inte varit framträdande i tidigare forskning inom området och då det inte 
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gjorts alltför mycket forskning om ämnet i stort är därför de faktorer som framkommit 

fåtaliga. När vi reflekterade kring den fysiska arbetsmiljön uppmärksammades dock att 

de ovan nämnda problemen ofta var kopplade till teknologisk utveckling och ekonomiska 

resurser hos myndigheten. I denna undersökning tolkar vi det som att en underliggande 

stress kan finnas över den förlorade arbetstiden som äldre eller mindre avancerad teknik 

bidrar till. Det kan även öka arbetsbelastningen och visar på att den fysiska arbetsmiljön 

hänger samman med den psykosociala och att de påverkar varandra. 

Ledning och organisation 

Resultatet indikerade att myndigheten baserar mycket av sin verksamhet på 

rutiner och redovisning samt att en stor del av den dagliga verksamheten styrs av 

regeringsuppdrag och myndighetsledning. Flertalet respondenter i de dokumenterade 

avslutningssamtalen menade att myndigheten var alltför byråkratiskt styrd vilket skapar 

oklarhet, brist på motivation och förvirring när kommunikationen brister. Sett till tidigare 

forskning av Johnson et al. (2000) bottnar ofta känslan av oklarhet och även otydlighet i 

roller och ansvarsområde i en konflikt mellan individens förväntningar på arbetet och 

arbetets verklighet, eller i en osäkerhet kring vilken roll individen ska ta. Denna tidigare 

forskning styrker resultatet då osäkerheten kring individens roll och dess förväntningar 

tyder på bristande kommunikation internt, då förväntningar är något som ska förmedlas 

från ledningen. Denna osäkerhet och bristande kommunikation var två faktorer som 

uppkom i resultatet. Här återkommer vikten av tydlighet i arbetsroller och förväntningar 

då balansen mellan insats och belöning (March & Simon, 1958) blir otydlig och skapar 

onödig stress för den anställde. 

Att medarbetarna upplever en oklarhet och bristande motivation kan också 

hänvisas till forskning av Johnson et al. (2000) där forskarna visar på att övervakning 

påverkar om anställda, och framförallt högpresterande, lämnar arbetet. Upplevelsen av 
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en byråkratisk struktur inom myndigheten kan bidra till att medarbetaren känner sig 

övervakad och begränsad i sitt arbete, något som vi anser kan leda till att den anställde 

inte får tillräckligt med utrymme för utveckling eller kreativitet i sitt arbete. Det i sin tur 

kan skapa en frustration och minskande motivation hos individen som därefter blir en 

orsak att avsluta sin anställning. Sett till tidigare forskning av Darmon (2008) tenderar 

en anställd att lämna sin arbetsplats om han eller hon erbjuds en bättre anställning hos en 

annan arbetsgivare. Om medarbetaren i det här fallet har en bristande motivation blir det 

sannolikt än mer lockande att sluta om ett nytt anställningserbjudande dyker upp. Detta 

belyser återigen vikten av mobilitet (Dalton och Todor, 1979) då individen behöver 

utrymme får att upprätthålla sitt välmående. Då övervakning och indirekt även bristande 

motivation enligt tidigare forskning påverkar högpresterande att avsluta sin anställning, 

ser vi därför att dessa faktorer leder till en mer dysfunktionell personalomsättning. 

Monetär ersättning 

Utifrån vad som framkom i resultatet gällande temat monetär ersättning ansågs 

lön ha en betydande påverkan medan ersättning och förmåner hade mindre påverkan till 

varför en anställd slutar. Även ett samband mellan monetär ersättning och 

karriärutveckling uppmärksammades, där respondenter i de dokumenterade 

avslutningssamtalen anmärkte på att båda faktorerna hade stor betydelse. Detta samband 

kan vi koppla till Park et al. (1994) studie där resultatet visade att funktionell 

personalomsättning påverkades negativt av lönenivåer men inte hade någon signifikant 

påverkan på dysfunktionell personalomsättning. Detta kan tolkas som att desto högre lön 

de anställda har desto lägre blir den funktionella personalomsättningen. Studerar man 

detta i sken av resultatet från Hollenbeck och Williams (1986) studie där de resonerar 

angående varför jobbattityd inte ska relateras till prestation eftersom många anställda 

troligen är tillfredsställda med att komma undan med ett minimum av ansträngning, visar 
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det på att en balans mellan lön och karriärutveckling kan ha stor betydelse för den 

dysfunktionella personalomsättningen. Om lönen är hög men utan utsikter till 

karriärutveckling minskar den funktionella personalomsättningen och den 

dysfunktionella ökar då lågpresterande är nöjda och stannar med ett minimum av 

ansträngning medan högpresterande letar efter en organisation som tillvaratar deras 

kompetens. Är lönen lägre men det finns karriärutsikter ökar den funktionella 

personalomsättningen men då gäller det för organisationen att tillvarata den kompetens 

som finns hos de högpresterande och ge dem plats i organisationen annars blir det svårt 

att rekrytera ny kompetens. Detta styrks av Park et al. (1994) som visade att det inte finns 

något signifikant samband mellan dysfunktionell personalomsättning och lön, vilket är 

mycket intressant. Detta tyder på att högpresterande värdesätter personlig utveckling och 

möjligheter till befordran högre än lön, även om det förstås inte skadar att få betalt för 

sina prestationer. Dock påpekar Glebbeek och Bax (2004) att lön och förmåner är några 

av de mest lockande anledningarna för anställda att stanna inom organisationen. 

Glebbeek och Bax (2004) forskning samt March and Simons (1958) teori om balans 

mellan insats och belöning visar tydligt stöd åt studiens resultat, att belöning har stor 

betydelse för de anställdas vilja att stanna inom myndigheten. Glebbeek och Bax (2004) 

har dock inte undersökt om det lockar låg- eller högpresterande medarbetare utan de 

visar en generell bild av arbetstagaren. Avslutningsvis menar vi att dessa faktorer är 

sammanflätade men att resultatet i denna studie visar på att de båda har en påverkan på 

huruvida personalomsättningen blir funktionell eller dysfunktionell. 

Yttre faktorer 

I resultatet framkom att yttre faktorer främst handlade om geografiskt område 

eller familjeförhållanden. Respondenterna i de dokumenterade avslutningssamtalen 

menade att arbetsplatsen var belägen avsides och att det var långt att veckopendla. En 
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återkommande faktor i denna studie är mobilitet som enligt tidigare forskning av Dalton 

och Todor (1979) är av vikt för välmående hos både individ, organisation och samhälle. 

Med mobilitet syftar forskarna till förflyttning såväl inom som utanför organisationen 

samt både horisontellt och vertikalt. Att tillgodose sådan mobilitet inom myndigheten ser 

vi därför kan vara till fördel både för individen och för myndigheten. Detta kan 

exempelvis innebära byte av position eller avdelning eller till och med kontor på annan 

ort. Om flexibla arbetstider och arbete hemifrån kan underlätta kan även dessa förmåner 

ha stor betydelse för individen. Är myndigheten tillmötesgående med dessa villkor anser 

vi att det kommer gynna den då medarbetaren får en mer hanterbar arbetssituation 

kopplat till sitt privatliv. Sker en förflyttning av avdelning eller kontor kan detta också 

leda till att både individen och arbetskollegorna omkring utvecklas genom det nya 

kunskapsflödet, den kontextförändring och det nya samarbete som blir utkomsten av 

förflyttningen. Detta kan bli ett sätt för myndigheten att visa att den litar på sina anställda 

och uppskattar dem för deras insats, vilket enligt March and Simons (1958) teori om 

balans mellan insats och belöning ökar balansen och därmed också sannolikheten att den 

anställda stannar inom organisationen.  

Avslutande sammanfattning 

Studiens syfte var att se huruvida det i dokumenterade avslutningssamtal fanns en 

koppling mellan de skäl arbetstagare uppger vara orsaken till att de avslutar sin 

anställning i en organisation och befintlig teori och begrepp inom personalomsättning. Vi 

hävdar att teorin samt tidigare forskning ger stöd åt den dokumentation som analyserats. 

Med det sagt bör det understrykas att det dock fanns aspekter som trädde fram i de 

dokumenterade avslutningssamtalen som tidigare forskning inte belyst i större 

utsträckning och som vi anser vara lämpliga utgångspunkter för vidare forskning i ämnet 

funktionell och dysfunktionell personalomsättning.  
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Med stöd i tidigare forskning fann vi att myndigheten bidrog till en 

dysfunktionell personalomsättning genom att de inte tog tillvara på kompetenser, inte 

gav möjlighet till kompetensutveckling samt inte erbjöd utmanande arbetsuppgifter. 

Vidare kunde vi se att en alltför byråkratisk styrning bidrog till en upplevelse av 

övervakning och bristande kommunikation. För att behålla högpresterande medarbetare 

inom myndigheten, det vill säga motverka den dysfunktionella personalomsättningen, 

fann vi stöd för att viss mobilitet är nödvändig såväl gällande befordran, arbetsuppgifter, 

ansvarsområden och geografisk förflyttning. 

En faktor som understryks i de dokumenterade avslutningssamtalen var stress och 

oro som orsakats av osäkra anställningsformer och omorganisationer. Med utgångspunkt 

från tidigare forskning kunde vi se att det kunde vara fördelaktigt för både myndigheten 

och medarbetaren att avsluta en anställning om situationen resulterade i ett 

kontraproduktivt beteende istället för att låta anställningen fortlöpa. Eftersom det inte 

gynnar myndigheten att behålla medarbetaren blir personalomsättningen därmed 

funktionell. Ytterligare en faktor som bidrar till en mer funktionell personalomsättning är 

ett relativt lågt lönetak. Detta för att lågpresterande värderar lön högre än högpresterande 

vilka även anser arbetets natur vara av stor betydelse. 

Vidare forskning 

Under studiens gång, framförallt i samband med insamlingen av tidigare 

forskning, uppmärksammades att det inte bedrivits någon omfattande forskning om 

funktionell och dysfunktionell personalomsättning. Då det är viktigt att utveckla 

medvetenheten om hur personalomsättning kan vara såväl positiv som negativ inom 

olika organisationer borde därför mer forskning göras inom området. Studien resulterade 

i att flera faktorer uppmärksammades där stöd från den tidigare forskningen saknas eller 

visade på att det fanns indirekta faktorer som påverkar huruvida det ledde till en 



 

35 

 

dysfunktionell eller funktionell personalomsättning. Fysisk arbetsmiljö var en sådan 

faktor. I resultatet uppkom att bristande teknik var en bidragande faktor till att 

anställda lämnade sin anställning. Vi reflekterade över att det kunde bero på den ökade 

arbetsbelastning det kan bidra till. Det hade varit intressant att undersöka vilken 

inverkan och i hur stor utsträckning den fysiska arbetsmiljön har på viljan att lämna sin 

anställning. 

En annan faktor som vi upptäckte hade betydelse för i vilken riktning 

personalomsättningen lutade var läget på arbetsmarknaden. Beroende på om 

arbetslösheten är låg eller hög påverkar den om lågpresterande lämnar sin anställning när 

det samtidigt finns bristande kommunikation och samarbete på arbetsplatsen. Utifrån 

detta hade det varit intressant att titta på fler faktorer för att se hur dessa påverkas av 

arbetsmarknaden och graden av arbetslöshet. Vidare hade det varit intressant att studera 

samma faktorer under en lågkonjunktur respektive en högkonjunktur för att se om 

utfallet förändras samt varför. 

Studiens begränsningar 

Då vi själva inte varit delaktiga vid avslutningssamtalen utan delgetts digitala 

dokument i efterhand, har detta varit en begränsande faktor vid analysen. Eftersom det är 

författarens tolkning av avslutningssamtalet som vi därefter tolkar ytterligare en gång, 

ger det större utrymme för felslut. De dokument som delgavs var dock till stor del 

väldigt utförliga samt utgick från tillräckligt många respondenter för att skapa en 

genomgående bild av anledningar till varför anställda väljer att avsluta sin anställning. 

Detta visar trots allt på att detta inte varit något större problem för studiens 

genomförande. 

Att studien genomförts hos endast en myndighet kan ses som en begränsning på 

grund av att det inte kan dras några generella slutsatser, utanför myndighetens väggar, av 
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resultatet. Det ger dock en mer djupgående bild av myndighetens egen situation. 

Eftersom resultatet sammanställts över en femårsperiod och förbättringar sker 

kontinuerligt inom organisationen kan resultatet därför till viss del vara oaktuellt eller 

missvisande vid publikationstillfället. 
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Tillkännagivanden 

Vi vill tacka myndigheten där materialet inhämtats, framförallt deras HR-avdelning, för 

all hjälp. Det är tack vare er denna studie varit genomförbar. Vi vill också rikta ett tack till 

våra handledare för handledning i vårt arbete, givande diskussioner och konstruktiv 

feedback. Slutligen vill vi rikta ett stort tack till nära och kära för deras stöd, uppmuntran 

och tålamod under en krävande men utvecklande period. 
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