Kandidatuppsats
Organisering och ledning av arbete och välfärd,
arbetsvetenskap

Den som får, den ger

En kvalitativ fallstudie om faktorer som påverkar
organisationers retention.

Arbetsvetenskap 15hp

Halmstad 2018-05-22
Emma Johansson och Evelina Johansson

Sammanfattning
Titel:

”Den som får, den ger”: En kvalitativ fallstudie om faktorer som påverkar
organisationers retention.
Författare:
Emma Johansson och Evelina Johansson
Termin/Datum: Vårterminen, 22 maj 2018
Kurs:
AB5003 Examensarbete kandidatnivå, Arbetsvetenskap 15 hp. Halmstad Högskola
Nyckelord:
Rekrytering, Psykologiska kontraktet, Arbetsklimat, Socialt stöd,
Avsikt att lämna

________________________________________________________________________
Det har skett en förändring både på arbetsmarknaden och arbetsplatsen. Det som
förändrats är förväntningarna på arbetet och på dess innehåll. Syftet med studien är att
undersöka varför så många medarbetare väljer att lämna en avdelning i en organisation
vars personalomsättning annars är låg. Resultatet ska kunna användas som ett underlag
för att organisationer ska kunna höja sin retention och behålla befintliga samt framtida
medarbetare på avdelningen.
Denna studie är begränsad till en särskild avdelning och är utformad som en kvalitativ
fallstudie med en abduktiv ansats. Åtta semistrukturerade intervjuer har genomförts till
största delen ur ett arbetstagarperspektiv men även med två arbetsgivarrepresentanter.
Intervjuerna visade att avsikten att lämna avdelningen oftast beror på flera faktorer i
kombination med varandra. Om de lämnar vid ett tidigare skede kan bero på att
förväntningar inte uppfylls. Bristen på möjlighet till karriärutveckling gör att medarbetare
lämnar avdelningen om de vill utvecklas. Det har funnits en känsla av att bli orättvist
behandlad samt en brist på egenkontroll när de anställda möter en högre arbetsbelastning.
Faktorerna ovan i kombination med brist på stöd ökar den anställdas avsikt att lämna.
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________________________________________________________________________
There has been a change both in the labor market and in the workplace. What has
changed is the expectations of work and its content.
The purpose of this study is to investigate why so many employees choose to leave a
department in an organization whose turnover is otherwise low. The result should be used
as a basis for organizations to increase their retention and retain existing and future
employees in the department.
This study is designed as a qualitative case study with an abductive approach. Eight semi
structured interviews have been carried out mostly from an employee perspective, but
also with two representatives from the employer.
The interviews showed that the turnover intention on the department usually depends on
several factors in combination with each other. If they leave even earlier, factors such as
expectations are not met. The lack of opportunity for career development results in
employees need to leave the department if they want to develop. There has been a feeling
of being unfairly treated and a lack of self-control when employees face a higher
workload. If the above factors express themselves in combination with the lack of social
support, the employee's intention to leave will increase.

Förord
Först och främst vill vi rikta ett tack till vår handledare Per Sederblad. Han har hjälpt och
stöttat oss under uppsatsarbetet och bidragit till vår kunskapsutveckling inom området.
Ett stort tack riktas till organisationen som på ett transparent sätt hjälpt oss när än vi
behövt det. Vi vill även tacka våra informanter som ställt upp och på ett genuint sätt
besvarat våra frågor i intervjuerna. Utan dem hade uppsatsen inte varit möjlig att
genomföra.
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1. Inledning
1.1 Problemområde
“Jag har liksom alltid blivit uppfostrad i min generation, av mina föräldrar, man ska
utbildas och får man chansen att komma in på en bra arbetsplats så stannar man på den
arbetsplatsen, men det gör man ju inte idag. Idag är det mer att man ska åka runt, man
ska pröva olika och stannar inte så länge.” - Informant
En arbetstagares avsikt att lämna sitt arbete är ett stort samt svår-åtgärdat problem för
många organisationer. Olika forskare beskriver att det huvudsakligen beror på faktorer
som arbetsbelastning, jobbrelaterad stress, brist på arbetsnöjdhet eller att förväntningarna
mellan arbetstagare och arbetsgivare inte stämmer överens (Suhartana & Riana 2016).
Det har skett en förändring både på arbetsmarknaden och på arbetsplatsen. Det som
förändrats är förväntningarna på arbete och dess innehåll. Idag sägs det att det är
arbetstagarens marknad, att den som vill ha ett arbete får ett. Arbetsgivaren ska vara
tacksam om arbetstagaren väljer dem. Men trots detta leder det inte till att alla parter bli
nöjda när kontraktet skrivits på. Detta menar Schmidt och Kahlke (2002:24) kan bero på
respektive förväntningar inte har stämts av. Arbetsgivarens förväntningar kan innebära att
arbetstagaren ska jobba hårt och ge lite extra när det behövs. Från arbetstagarens sida kan
det innebära intressanta uppgifter, kompetensutveckling och karriärmöjligheter (Nilsson
2011:63). När arbetstagarens förväntningar på arbetsgivaren inte förverkligas kan oro
skapas, vilket kan leda till att arbetstagaren lämnar (Schalk, De Ruiter, Van Loon,
Kuujpers & Van Regenmortel 2018).
Utifrån tidigare forskning uppmärksammade vi ett problemområde. Samtidigt som
organisationen ska vara glad när en kandidat väljer dem måste de ställa krav på de
anställda så de når sina mål och kan vara konkurrenskraftiga.
En felrekrytering kan kosta organisationen avsevärda summor pengar. Det är dock inte
enbart av ekonomiska skäl man bör lägga ner omsorg för att hitta rätt personer för rätt
uppgifter. Det ligger lika mycket i de enskilda individernas intresse då det kostar
personerna, tid, oro och energi om de har fått ett jobb som de inte klarar av eller i en
miljö som inte är rätt för dem. Även om arbetsgivaren hittat rätt person för arbetet
kommer det så småningom ändå önskemål om förändringar, generationsskiften eller
dynamiska förändringar inom arbetsgruppen som påverkar individen. Det är inte längre
vanligt att människor anställs för ett helt yrkesliv, det förväntas att människor kommer
och går så att det hela tiden tillförs friskt blod och nytänkande till organisationen
(Lindelöw Danielsson 2003:21).
Den centrala frågan har blivit hur ett arbete hjälper arbetstagaren att nå sina mål och ta
sig vidare till nästa arbete. Karriärvägen går inte inom en viss organisation, utan via olika
positioner och företag, ibland mellan olika yrkesbranscher. Karriären är inte längre styrd
av en organisation, individen har själv tagit kontroll och styr sig själv (Garsten, Lindvert
& Rhedvall 2011:155-156).
Denna studie syftar till att hjälpa en specifik avdelning som har problem med hög
personalomsättning, i en organisation som annars har generellt låg personalomsättning.
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Huvudsakligen kommer denna studie fokusera på ämnena rekrytering, förväntningar,
karriärutveckling samt arbetsklimat för att finna faktorer bakom avdelningens
personalomsättning. Vi ämnar kunna bidra med generell och konkret kunskap till
området.

1.2 Förförståelse
Företaget studien är utförd på är ett stort företag som finns i hela Sverige. Avdelningen
som undersökts har en högre personalomsättning än övriga avdelningar i organisationen.
Detta arbetsvetenskapliga problem väckte vår nyfikenhet. Evelina har tidigare arbetat
inom organisationen på en annan avdelning, vilket gjorde att hon sen tidigare hade en
uppfattning om avdelningen. Det möjliggjorde flera hypoteser av problemet. Strukturen
på intervjuguiderna utformades med utgångspunkt i dessa hypoteser. Vi sökte bekräfta
eller motbevisa dem, samt hitta andra teser till varför personalomsättningen var högre där
än på andra avdelningar i organisationen. I linje med frågeställningarna innefattade
hypoteserna att det kunde finnas ett samband mellan de som rekryteras och felaktiga
förväntningarna på arbetet samt karriärmöjligheterna. Det kunde vara så att de
nyanställda är överkvalificerade och möjligen ser på tjänsten som en ”inkörsport” till
organisationen. Vi tänkte att brister i arbetsklimatet kunde vara av signifikant betydelse
om personalen stannar eller lämnar.

1.3 Syfte och frågeställning
Vi vill bidra till att utveckla organisationer genom att undersöka hur förväntningarna i en
rekryteringsprocess påverkar om individer kommer stanna eller lämna en avdelning med
hög personalomsättning. Vi vill även undersöka hur arbetsklimatet samt möjligheten till
karriärutveckling påverkar om individer lämnar en avdelning.
Frågeställningar
• Hur ser rekryteringsprocessen ut?
• Vilken betydelse har det psykologiska kontraktet för om medarbetaren kommer
lämna den undersökta avdelningen?
• Hur ser karriärutvecklingen ut på avdelningen?
• Vilken betydelse har arbetsklimatet för anställningens längd?

1.4 Avgränsningar samt förtydligande av begrepp
Följande begrepp är ett förtydligande av vad vi författare menar med begreppen, samt hur
vi använder oss av dem i denna uppsats.
Arbetsklimat - Upplevd arbetsbelastning, egenkontroll över sin arbetssituation samt
uppfattat stöd på arbetsplatsen.
Förväntningar - De förväntningar den anställda har på sin anställning samt som
organisationen har på sin anställda. Förväntningarna avser de som skapas hos respektive
individer i en rekryteringsprocess.
Retention - Organisationens förmåga att behålla sina medarbetare.
Stanna - Med det begreppet menas i denna studie när en anställd arbetat utan avbrott i
över två år på avdelningen.
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2. Teoretisk referensram
I detta kapitel kommer de teorier som undersökningen utgått ifrån att presenteras. I följd
med respektive teori och begrepp som vi använt oss av redogörs ett urval av relevant
tidigare forskning inom vårt problemområde. Teorierna och begreppen som presenteras
ligger till grund för att förstå resultatet samt en hjälp för att besvara frågeställningarna.
För att uppnå studiens syfte kommer fokus ligga på bakomliggande faktorer till varför
medarbetare väljer att lämna en specifik avdelning. För att stödja analysen av vår empiri
kommer den teoretiska grunden organiseras efter följande nyckelbegrepp: rekrytering,
psykologiska kontraktet, karriärutveckling och arbetsklimat. De två sistnämnda
presenteras tillsammans.
________________________________________________________________________

2.1 Rekrytering
För att nå organisationens mål bör målen brytas ner till delmål samt ansvarsområden för
olika befattningar. Man beskriver sen vilka aktiviteter och uppgifter som ska ingå i
arbetet för att uppfylla målen. Sedan identifieras de krav på utbildning, kompetens,
kunskap och erfarenhet som det anställda bör ha för att kunna utföra arbetet. Nästa steg är
att hitta personer som kan matcha kraven, antingen finns de i organisationen eller så
behövs förstärkning, antingen i form av kompetensutveckling eller genom rekrytering
(Lindelöw 2016:25). Lindelöw (2016:26) presenterar tre faser inom
kompetensförsörjningsprocessen och i den ingår rekrytering. De tre faserna är
förberedelser för rekrytering, urval och fortlöpande utveckling. Nedan delas rekrytering
in i tre faser med rubrikerna Innan-, Under- samt Efter rekryteringsprocessen, där
beskrivs mer ingående hur en process kan se ut.
2.1.1 Innan rekryteringsprocessen
Urvalet av kandidater i en rekrytering har visat sig förändrats under tid. Personlighet,
motivation, intressen och värderingar väger idag tyngre än kvalifikationer och meriter. En
anledning till detta kan vara att organisationers kultur och gemensamma värderingar
ställs mer i centrum, både som arbetsmiljö och som mål eller affärsidéer att sträva mot.
Dessa strategier bör således även förändra rekryteringsprocessen i samma riktning
(Berglund & Schedin 2009:224).
2.1.2 Under rekryteringsprocessen
När man hittat rätt kandidat måste man säkerställa att kandidaten faktiskt är intresserad
av arbetsuppgifterna och att arbetssituationen kommer kännas tillfredsställande och
meningsfull. Både när det handlar om arbetets innehåll och organisationens syfte och
mål. Organisationen bör således fundera över framtiden, hur ser individens potential ut?
Vill personen växa och vad finns det för förväntningar på utveckling och förändring? En
fråga som bör ställas är om företagets behov kan kombineras med individens intresse.
Arbetsgivare och arbetstagare måste tillsammans kartlägga och stämma av förväntningar
och önskemål på utveckling. Till en viss grad bör organisationens behov vara i samklang
med den anställdas intresse och framtidsplaner. Även om viss personalomsättning är
hälsosamt, är det ändå positivt om den anställda stannar på sin position över en viss
tidsperiod för att stabilisera dynamiken samt kompensera för den mindre produktiva
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inlärningsperioden. Därav är det viktigt att avstämningar görs om framtiden (Lindelöw
2016:21).
2.1.3 Efter rekryteringsprocessen
Det första stadiet i socialiseringsprocessen är när en anställd skall börja arbeta efter
rekryteringsprocessens slut. Denna period är kritisk och de första sociala interaktionerna
formar den anställdas roll och identitet i organisationen. Det är även i detta skede som
arbetstagaren formar uppfattningen om organisationens informella regler, värden samt
företagskultur (Reichers 1987:278-279).
Det är medarbetarna som påverkar företagets vinst samt förmågan att locka till sig nya
samt behålla viktiga medarbetare. Att ha hög personalomsättning är kostsamt och något
som företaget därav vill undvika. När en kompetent medarbetare bestämmer sig för att
avsluta sin anställning minskar vinsten redan under uppsägningstiden. Det finns två
scenarier som kan uppstå:
• Medarbetaren kommer intressera sig för annat och produktiviteten kommer då
minska. Medarbetaren kommer inte använda tillräckliga resurser för att finna
lösningar eller engagera sig i företaget. Den dagen uppsägningen blir offentlig
inom företaget kommer produktiviteten minska ytterligare.
• Kollegor kommer behöva ta hand om den snart forne medarbetares uppgifter.
Eftersom de har egna uppgifter och vet att de betygsätts efter resultaten på dem
kommer de därför prioritera sina egna uppgifter. I bästa fall klarar de att sköta
extrauppgifterna också, men sannolikheten talar för att de inte klarar att göra den
avgåendes uppgifter lika bra som den gjort (Schmidt & Kahlke 2002:15-17).
Följden av ovan nämnda scenarier blir en minskad vinst. Lyckas företaget med en bra
rekrytering kommer förlusten minimeras. Men en introduktion kräver resurser samt
kollegor som behöver avsätta tid för att stödja den nyanställda, vilket leder till minskad
produktivitet. Beroende på tidigare erfarenheter, motivation samt hur snabblärd den
nyanställda är varierar tiden till full produktivitet. Lyckas företaget inte rekrytera rätt
person kan det sluta så illa att produktiviteten blir ännu lägre och vinsten sjunker
ytterligare. Därav är det viktigt att chef och rekryteringsansvarig inte stressar igenom
processen utan har ett långsiktigt perspektiv (Schmidt & Kahlke 2002:15-17).
2.1.4 Tidigare forskning om rekrytering
Tidigare forskning om rekrytering handlar främst om hur man hittar rätt kandidat,
magkänsla och rekrytering kopplat till kompetens. Det finns ingen allmän teori som
integrerar alla olika aspekter i en rekrytering och som omfattar förhållandet mellan
rekryterare och arbetssökande samt hur det påverkar resultatet (Breaugh 2013:391).
Oavsett vad det är för organisation, är medarbetarna en viktig komponent till
organisatorisk framgång (Breaugh 2013:390). En betydande komponent i
rekryteringsprocessen är att attrahera rätt kandidater. Då människans hjärna endast kan ta
till sig en viss del av information, måste man annonsera i rätt medier och synas på rätt
ställen (Ibid s. 393). Det är även centralt att marknadsföra sina kärnvärden så att man
attraherar rätt kandidater. Kandidater väljer mest sannolikt ett företag som matchar sin
uppfattade- och faktiska självbild. Självbilden och företagets relation kan spela viktigare
4

roll än lön, incitament eller andra förmåner. Jobbsökande dras även till företag där de
uppfattar att utvecklingsmöjligheter finns (Näppä, Farshid & Foster 2014:3-4).

2.2 Psykologiska kontraktet
Detta informella och oftast outtalade kontrakt är en grundsten i ett
anställningsförhållande, det är även kontraktet som ligger till grund för medlemskapet i
organisationen. Kontraktet är ett löfte om utbyte mellan arbetsgivare och arbetstagare.
Något som finns i alla anställningskontrakt är en subjektiv tolkning, vilket ofta benämns
som det psykologiska kontraktet (Rousseau 1989:121). Det psykologiska kontraktet står
för allt som inte står skrivet i anställningskontraktet och baseras på individernas
förväntningar (George 2009:3).
Psykologiska kontraktet kan också beskrivas som individens tro på ömsesidiga
skyldigheter. Uppfattningarna blir implicita avtal när individen tror sig vara skyldig
arbetsgivaren att exempelvis arbeta hårdare, visa lojalitet och göra uppoffringar i utbyte
mot högre lön eller arbetstrygghet. Psykologiska kontraktet fylls av ömsesidiga
förväntningar och löften om framtiden, oftast från arbetsgivarens sida. Löften och
förväntningar behöver inte uttryckas explicit, det handlar om att båda parter vet hur den
andra kommer agera i interaktion och i framtiden (Rousseau 1990:390; Wallgren
2011:21).
2.2.1 Transaktionella och relationella kontraktet
Rousseau skriver om två huvudtyper av psykologiskt kontrakt, transaktionella och
relationella (Rousseau 1990:390). Det transaktionella fokuserar på själva utbytet mellan
parterna, exempelvis kraven på arbetsgivaren i form av belöning såsom pengar, karriäroch utvecklingsmöjligheter. Det transaktionella kontraktet är vanligen begränsat i både
tid och innehåll. Det involverar inte erbjudande om engagemang eller lojalitet mer än i
avgränsade former. Det gör däremot det relationella kontraktet, där ligger fokus på
relation, lojalitet och engagemang. Kraven på arbetsgivaren är inte lika specificerade i
denna typ. I det relationella kontraktet finns det inte så mycket begränsningar, här är det
vanligare med en långsiktig och ömsesidig relation, som erbjuder trygghet och
befordringsmöjligheter (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg 2014:81
2014:81).
Hur parternas skyldigheter uppenbarar sig efter rekryteringen har visat sig vara kopplade
till den nyanställdas motivation gällande karriär kontra stanna kvar i organisationen. Om
den nyanställda tänker sig en lång anställning på företaget kommer kontraktet bli mer
relationellt. Om den nyanställda är mer intresserad av att göra karriär, kommer kontraktet
troligen bli transaktionellt (Rousseau 1990:398).
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Figur 1: Tabell som beskriver skillnaden på transaktionella och relationella kontraktet
(Rousseau 1990:390).
2.2.2 Förändring i psykologiska kontraktet
På grund av förändringar i samhället och på arbetsmarknaden har förhållandet mellan
arbetsgivare och arbetstagare fått konsekvenser, även det psykologiska kontraktet har
förändrats (McInnis, Meyer & Feldman, 2008:165). Det har skett en förskjutning i
arbetslivet som blivit mer individualiserat. Därav pratar man numera om det “gamla” och
det “nya” psykologiska kontraktet. Det gamla karakteriseras i grunden av lojalitet,
trygghet och långsiktighet. Det innebär att arbetstagaren förväntade sig en långsiktig
relation till arbetsgivaren och livslånga anställningar var inte ovanligt. Från
arbetsgivarens sida betydde det att arbetstagarna fick vara kvar trots att det var tuffa tider
och de egentligen inte hade råd. Relationen mellan parterna var förutsägbar och stabil
(Garsten, Lindvert & Rhedvall 2011:154-155; Allvin et al. 2014:82-83).
Det “nya” psykologiska kontraktet är mer likt det transaktionella och förväntningarna är
mer marknadsorienterade. Det innebär att relationens fokus ligger mer på ett
marknadsmässigt utbyte mellan parterna. Arbetstagarens kompetens betraktas som en
produkt som kan säljas och ständigt måste utvecklas. Arbetstagaren levererar sin
kompetens i utbyte att få möjlighet att utveckla och förbättra den. I det “nya”
psykologiska kontraktet står utveckling, flexibilitet och utbyte i fokus. Förväntningarna
från arbetstagare ligger på kompetensutveckling, självförverkligande och utmaning
(Garsten, Lindvert & Rhedvall 2011:155-156; Allvin et al. 2014:82).
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Den centrala frågan har blivit hur ett arbete hjälper arbetstagaren att nå sina mål och ta
sig vidare till nästa arbete. Karriärvägen går inte inom en viss organisation, utan via olika
positioner och företag, ibland mellan olika yrkesbranscher. Karriären är inte längre styrd
av en organisation, individen har själv tagit kontroll och styr sig själv (Garsten, Lindvert
& Rhedvall 2011:155-156).
Arbetstagarens förväntningar har även förändrats. Lojalitet i form av långsiktiga
anställningar förväntas inte i samma utsträckning. Idag erhålls lojaliteten istället till
arbetstagarens arbetsuppgift samt situationen som organisationen befinner sig i. Flera
företag kan tänka sig att betala ut högre löner, men förväntar sig då att arbetstagaren ska
göra allt för uppgiften och företaget, de förväntar sig mervärde (Garsten, Lindvert &
Rhedvall 2011:156-157; Allvin et al. 2014:81).
2.2.3 Kontraktsbrott
Om medarbetaren upplever att arbetsgivaren har vissa skyldigheter gentemot denne
kommer medarbetaren hålla chefen ansvarig för att leva upp till dem, även om de är
implicita. Upplever inte medarbetaren att arbetsgivaren uppfyller sin del av kontraktet,
uppstår ett så kallat kontraktsbrott. Det har visat sig att kontraktsbrott är vanligt och inte
sällan är de anställda inte medvetna om kontraktets existens tills arbetsgivaren bryter mot
det, då blir de medvetna. Kontraktsbrott leder till att tilliten till arbetsgivaren minskar.
Det kan i sin tur leda till att den anställda blir mindre engagerad, inte håller sin del av
kontraktet i lika stor utsträckning och till sist kanske även lämnar organisationen. Är
kontraktet av den relationella typen kommer den anställda reagera starkare än om det är
ett transaktionellt, då det bygger på just lojalitet och tillit (Allvin et al. 2014:81-82).
Varför en part bryter mot kontraktet eller fullt ut inte fullföljer det har visat sig ha
samband med prestation, engagemang och välbefinnande och viljan att vara kvar i
organisationen (Garsten, Lindvert & Rhedvall 2011:157).
2.2.4 Tidigare forskning om psykologiska kontraktet
Forskning har visat att förväntningarna som finns i det psykologiska kontraktet ligger till
grund för människors attityd och beteende på arbetsplatsen (Garsten, Lindvert &
Rhedvall 2011:157). De anställda har vissa förväntningar på vad en anställning innebär,
förväntningar kan vara rättvis behandling, löneutveckling, kompetensutveckling,
utmanande arbete med mera. Om arbetsgivaren bryter mot dess, ofta outtalade, subjektiva
förväntningar reagerar den anställda negativt. Reaktioner kan vara att de mister
engagemang eller väljer att lämna anställningen. Känslomässiga svar kan bli ilska, oro
och frustration (Berglund & Schedin 2009:106; Allvin et al. 2006; Schalk et al. 2018).
Kontraktsbrott i det psykologiska kontraktet har visat sig vara relativt vanliga i de få
undersökningar som gjorts (Allvin et al. 2014:81). Suhartana & Riana (2016) skriver att
tidigare forskning har visat att kontraktsbrott snarare är normen än undantag. Även om
kontraktsbrott är kopplat till minskad arbetsnöjdhet, avsikt att lämna, kontraproduktivt
beteende och depressivt beteende finns det inte mycket kunskap om hanteringen av ett
brutet kontrakt och återställandet av det (Schalk et al. 2018).
Även Suhartana & Riana (2016) skriver om kontraktsbrott och hur det påverkar beteende,
attityder samt avsikten att lämna organisationen. Desto grövre kontraktsbrottet upplevs
vara, desto mer kommer den anställda att vilja lämna organisationen. I deras studie är
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sambandet mellan kontraktsbrott samt avsikt att lämna inte helt signifikant. Däremot är
sambandet mellan kontraktsbrott samt arbetsrelaterad stress signifikant, samtidigt som
stress och avsikt att lämna är signifikant. På det sättet är kontraktsbrott indirekt kopplat
till arbetstagarens avsikt att lämna (Suartana & Riana 2016:721).
George (2009:3) ifrågasätter kontraktets utformning, hon menar att det kanske inte är ett
ömsesidigt kontrakt med förväntningar, utan mer arbetstagarens förväntningar på
arbetsgivaren. Även i Rousseau’s artikel hänvisar hon till Schein (1980) som skriver att
ömsesidighet inte är ett nödvändigt villkor, parterna kan ha olika uppfattningar om
existensen och villkoren i kontraktet. Psykologiska kontraktet finns för den som ser det
och tror på det (Rousseau 1990:391).
Forskning har också visat att det inte spelar så stor roll i praktiken att förväntningarna på
vad de är skyldiga varandra inte stämmer överens mellan arbetstagare och arbetsgivare.
Det viktigaste för medarbetarna är känslan av att bli rättvist behandlade och att de
upplever att arbetsgivaren håller överenskommelser (Nilsson 2011:64).

2.3 Karriärutveckling och arbetsklimat
2.3.1 Arbetsbehov och arbetskrav
Inom området arbetsförhållanden refererar Kaufmann och Kaufmann (2005:71) till den
norske psykologen och arbetslivsforskaren Thorsrud (1974 se Kaufmann & Kaufmann
2005:71) som givit ett banbrytande bidrag som väckt stor internationell uppmärksamhet.
Hans omfattande forskningsresultat och slutliga mål var att medverka till en storskalig
social förändring i samhället. Han ville utveckla organisationsformer som kunde
förverkliga ideal och värden knutna till demokrati i arbetslivet. Hans projekt kom att
kallas Industrielt Demokrati Programmet (IDP) och gick ut på att systematiska
förändringar genomfördes av organiseringen av arbetet. Förändringarna i produktivitet
och arbetstillfredsställelse som var en följd av förändringarna registrerades och det var
framför allt omläggningen till autonoma arbetsgrupper och individuell, fast lön som
visade störst utslag på prestationerna (Thorsrud 1974 se Kaufmann & Kaufmann
2005:71-72).
Projektets grundläggande beståndsdel, som vi kommer beskriva mest av här, var de
psykologiska arbetsbehoven. Thorsrud formulerade sex fundamentala kriterier för
arbetskrav som han ansåg borde uppfyllas för att tillvarata arbetstagarens behov av
arbetets innehåll.
1. ”Behoven av innehåll i form av en rimlig nivå av utmaningar och en
miniminivå av variation i arbetet.
2. Behov av att kunna lära sig något i arbetet och att kunna fortsätta
denna läroprocess
3. Behov av en miniminivå av beslutsmyndighet och ansvar som
individen kan kalla sitt eget.
4. Behov av miniminivå av socialt stöd och anseende på arbetsplatsen.
5. Behov av att kunna relatera det man gör och producerar i arbetet till
det egna sociala livet i bredare bemärkelse.
6. Behov av att kunna se att arbetet leder fram till önskvärda framtida
tillstånd, inklusive personlig växt, utveckling och karriärutveckling”
(Thorsrud 1974 se Kaufmann & Kaufmann 2005:72).
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2.3.2 Krav, kontroll och stöd
Thorsruds teori är enligt vår uppfattning av en aning förenklad samt föråldrad karaktär
och vi vill försöka fördjupa teorin en aning i ljuset av en nyare, mer komplex teori. Först
följer en kortare beskrivning av modellens tre dimensioner och hur de är
sammankopplade för att sedan applicera den på Thorsruds sex fundamentala arbetskrav i
ett försök att fånga upplevelsen av bra arbetsförhållanden.
Modellen baseras på hur en individs uppfattning av krav, kontroll och stöd i arbetet
påverkar upplevelsen av stress. Med krav menar författarna dels kvantitativa, men även
kvalitativa, psykologiska krav. Psykologiska krav innebär i sin helhet arbetsbelastning hur hårt, fort och mycket man jobbar. Det inkluderar bland annat deadlines, antal
produkter som produceras per timme samt olika kvalitetskrav. Med kontroll menas det
handlingsutrymme en individ har i sitt arbete och innefattar bland annat beslutsmandat,
förutsättningar, resurser samt möjligheten att använda hela sin kompetens (Karasek &
Theorell 1990:31, 58-61, 63).
Om en individ ska utföra arbetsuppgifter under stress (krav) och samtidigt har låg grad av
inflytande och självbestämmande över sin situation (kontroll) kan det leda till stress och
ohälsa. Det finns många arbetsplatser där det ser ut på detta sätt men alla individer
reagerar inte lika dant. För att förklara det har Johnson utvecklat ytterligare en dimension
till modellen som består av det sociala stödet (Johnson & Hall 1988:1341). Karasek och
Theorell hänvisar till Johnson i sin bok men har även tagit in dimensionen som en del i
deras modell.
Socialt stöd definieras som goda relationer dels mellan anställda, dels mellan anställda
och chefer. Det finns både instrumentellt stöd och emotionellt stöd. Det emotionella rör
den känslomässiga delen av stöd i form av exempelvis tillit från chefen, att det finns en
integrerad och god sammanhållning i arbetsgruppen samt en stark gruppnorm som föder
goda beteenden mellan kollegor. När de talar om det instrumentella stödet handlar det om
att man får hjälp och avlastning i exempelvis arbetsuppgifterna.
För att förklara varför individers välbefinnande varierar när utgångspunkten är höga krav
och låg kontroll kan alltså bero på att de har eller inte har ett bra stöd. Möjligheten att
möta höga krav med en lägre nivå av kontroll blir lättare om det finns ett bra stöd
(Johnson & Hall 1988:1341; Karasek & Theorell 1990:68-69).
En bra arbetsplats har hittat balansen där
individen har en hanterbar kravnivå, där det finns
goda möjligheter att påverka sin arbetssituation
och där det finns ett bra stöd i organisationen. I
denna modell tydliggörs dimensionerna, där det
är som skarpast rött bör en arbetstagare inte
befinna sig i, då ökar risken för ohälsa.
Figur 2: Modell som illustrerar Karasek &
Theorells samband mellan krav-, kontroll- och
stöd (egen illustration).
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Sammankopplat till Thorsruds arbetskrav så finner vi att behovet av en miniminivå av
beslutsmyndighet och ansvar som individen kan kalla sitt eget samt behovet av att kunna
lära sig något i arbetet och att kunna fortsätta denna läroprocess är två krav som han
ansåg var nödvändiga för att uppfylla en individs psykologiska behov (Thorsrud 1974 se
Kaufmann & Kaufmann 2005:72).
Karasek och Theorell menar att kontroll över arbetet är av största vikt för att en individ
ska må bra samt utvecklas. De höga psykologiska kraven tillsammans med låg kontroll
tenderar hämma en individs lärande och höjer risken för upplevd stress. Dessa två
dimensioner står i asymmetrisk relation till varandra och gör det rimligt att bidra till en
utförligare beskrivning och jämförelse med om behoven av en rimlig nivå av utmaningar
och en miniminivå av variation i arbetet inte levs upp till behövs en högre nivå av
beslutsmyndighet och ansvar över sitt eget arbete för att motverka psykosocial ohälsa
(Kaufmann & Kaufmann 2005:72; Karasek & Theorell 1990:61-62).
Karasek och Theorell exemplifierar personliga konflikter som kan uppstå på grund av
förhöjda krav i arbetet, det kan vara i form av förändringar i kraven vilket blir en orsak till
stress. Som Thorsrud skriver så har individen ett behov av att kunna se att arbetet leder
fram till önskvärda framtida tillstånd, inklusive personlig växt, utveckling och
karriärutveckling. Möjlighet till kompetensutveckling och stimulans är alltså ett
grundläggande psykologiskt behov samt en viktig dimension för ett välbefinnande på
arbetet. En ytterligare aspekt som Karasek & Theorell bidrar med här är
kunskapsutveckling. Det innebär att individen får utvecklas i sin kunskap och
kontinuerligt lära sig nya saker, men också att arbetet har en variation vilket ställer krav
på viss kreativitet (Thorsrud 1974 se Kaufmann & Kaufmann 2005:72; Karasek &
Theorell 1990:62-63).
Stödets betydelse i arbetet beskrivs av Thorsrud att en individ är i behov av en miniminivå
av socialt stöd. Karasek och Theorell preciserar detta behov och menar att det beror på
vilken relation det står i förhållande till krav och kontroll. Det emotionella samt det
instrumentella stödet ger ytterligare en förgrening i de olika stödens funktioner. Med en
rimlig balans mellan krav och kontroll behöver ett låg nivå stöd inte nödvändigtvis betyda
att individen upplever stress, men om balansen förändras kan det sociala stödet vara
avgörande för känslan av välbefinnande i arbetet (Thorsrud 1974 se Kaufmann &
Kaufmann 2005:72; Karasek & Theorell 1990:68-69)
En viktig mekanism i stöd-dimensionen är en positiv känsla av identitet baserad på det
socialt bekräftade värdet av individens bidrag till de kollektiva målen och välbefinnandet
(Karasek & Theorell 1990:70). Med det menas att individens identitet på något sätt måste
gå i linje med organisationens mål och som Thorsrud menar; att de anställda ska kunna
relatera det man gör och producerar i arbetet till det egna sociala livet i en bredare
bemärkelse.
Den individuella, subjektiva upplevelsen är viktig att komma ihåg. Oavsett om två
individer arbetar på samma arbetsplats och har samma förutsättningar kan de fortfarande
ha olika upplevelser av situationen. Individens subjektiva upplevelse av samtliga faktorer
och motivatorer är det viktiga. Det finns individuella skillnader i motivation, förmåga och
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kompetens och skillnaden kan även bero på olika referensobjekt vid bedömning om en
arbetssituation till exempel är enformig och tråkig alternativt tillfredsställande och
varierande (Thorsrud 1974 se Kaufmann & Kaufmann 2005:74).
Sociala relationer
Med goda sociala relationer såsom känsla av tillhörighet, erkännande och stöd, ökar
chansen för god psykosocial arbetsmiljö och relationerna understödjer lärande samt
utveckling för såväl chefer som medarbetare (Härenstam 2014:18-20).
Sociala relationer utgör grunden för hur människan ska förstå samt hantera sin omvärld, i
arbetet är man beroende av dem då de ger förutsättning för meningsskapande och
utvecklandet av människans identitet. I kontakt med chefer, kollegor och kunder får
individen bekräftelse och uppskattning samt kritik för att hjälpa till att göra bättre i
framtiden. I arbetslivet behöver människan ett nätverk och relationerna kan påverka
karriärutvecklingen (Härenstam 2014:18-20).
2.3.3 Tidigare forskning om karriärutveckling
I en rapport som Clara Von Ins (2017) baserar en artikel på, har karriärutveckling visat
sig vara den vanligaste anledningen till att människor både stannat eller lämnat sitt arbete.
Tjugotvå procent hade svarat att det var främsta skälet till att de slutade samt en tredjedel
att förväntningarna på jobbet inte överensstämde med informationen de fått i
rekryteringsprocessen. De som lämnade kände sig understimulerade och saknade
möjligheten att använda sin fulla potential (Von Ins 2017).
Redan i rekryteringsprocessen kan man se att kandidater väger möjligheten till
karriärutveckling tungt om jobberbjudandet ska accepteras eller inte. Studier visar även
att karriärutveckling kan vara en av de mest signifikanta faktorerna som kan motverka
hög personalomsättningen (Schletcher, Thompson & Bussin 2015:291-293). Tidigare
forskning belyser utöver karriärutveckling även lärande, arbetsberikning och balansen
mellan arbete och privatliv som faktorer med direkt koppling till organisationens
retention. De är samtliga icke-finansiella belöningar som visat sig motverka att anställda
slutar samt gör en arbetsgivare attraktiv (Schletcher, Thompson & Bussin 2015:291-293;
Gosh, Joshi, Satyawadi & Shadman 2013:298).
När en anställd lämnar organisationen kostar det inte bara pengar utan även kunskap och
kompetens lämnar organisationen tillsammans med personen. Det förefaller viktigt att
organisationen tillgodoser behov såsom karriärutveckling då det visats att det är själva
faktorerna som är de som förutsäger om medarbetaren kommer stanna eller inte, snarare
än att försöka identifiera anställda som sannolikt kommer att stanna kvar utifrån dessa
faktorer (Gosh et al. 2013).
2.3.4 Tidigare forskning om arbetsklimat
Temat Arbetsklimat, som i vår frågeställning representerar arbetsbelastningen,
egenkontrollen samt det sociala stödets betydelse för retention, är ett omfattande begrepp
som vi valt att avgränsa. I denna forskningsbakgrund behandlas artiklar som vi anser
ramar in vårt syfte om arbetsklimatet samt frågeställningen om arbetsklimatet påverkar
anställningstiden. De bidrar till vår studie inom områdena arbetsbelastning, egenkontroll,
uppfattat organisatoriskt stöd och hur sociala relationer påverkar en arbetstagares beslut
att lämna.
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Brist på uppfattat organisatoriskt stöd visar sig ha samband med den anställdas avgörande
beslut att lämna arbetsplatsen. Med uppfattat organisatoriskt stöd menar Allen, Shore &
Griffeth (2003) graden av hur de anställda tror att deras organisation värderar deras
bidrag, bryr sig om deras välbefinnande samt uppfyller socioemotionella krav. I en artikel
hävdar författarna att organisatoriska tillvägagångssätt som signalerar vilja att investera i
de anställda och deras karriärutveckling höjer möjligheten att behålla dem, tillsammans
med utmanande arbetsuppgifter. Karriärutveckling och rättvis lönesättning är exempel på
signaler att organisationen uppmärksammar den anställdas arbete och ger sitt stöd för att
bekräfta ett bra jobb (Allen, Shore & Griffeth 2003). Vikten av det uppfattade stödet
bekräftas även i andra studier som en signifikant inverkan på den anställdas avsikt att
stanna i organisationen (Gosh et al. 2013).
I resultatet på en meta-analys som gjorts på 167 studier visar ett uppfattat organisatoriskt
stöd ha en stark, positiv effekt på organisatoriskt engagemang och arbetsnöjdhet.
Analysen visar en svag till måttlig positiv effekt på anställdas prestation och en stark
negativ effekt på arbetstagarens avsikt att lämna (Edmondson, Hansen & Riggle
2009:1028-1029).
Utöver stödet visar en studie att en hög arbetsbelastning har ett positivt samband med
arbetstagarens avsikt att lämna. Framför allt psykologisk arbetsbelastning, sådant som
framkallar stress (Suhartana & Riana 2016:717). I Suhartana och Riana’s studie
undersöks sambandet mellan individens avsikt att lämna och brott i det psykologiska
kontraktet men de undersöker även variabeln arbetsbelastning. Hög arbetsbelastning
framkallar nödvändigtvis inte jobbrelaterad stress, det beror på hur olika arbetare bemöter
belastningen. Det finns flera studier som ändå bekräftar att de två variablerna har ett
signifikant samband. En arbetstagare som är under intensiv arbetsbelastning är benägen
att under press försöka möta kraven, prestera effektivt samt känner sig pressad att
kontrollera situationen. På det sättet finns ett samband mellan arbetsbelastning och
upplevd stress. Studien visar att både stress och arbetsbelastning var för sig har ett
signifikant samband med avsikten att lämna (ibid ss. 717-719).
Höga kvantitativa krav, information- och kommunikationsteknologikrav,
underkvalifikation och konflikter har ett positivt samband med kognitiva klagomål.
Medan socialt stöd, resurser i arbetet samt överkvalifikation har ett negativt samband
med kognitiva klagomål i samtliga modeller. Möjligheten att kunna använda sin
kompetens och möjligheten att kunna ta beslut visar också ett ganska negativt samband
med kognitiva klagomål. Dessa resultat visar att det psykosociala arbetsklimatet bör tas
på allvar när det handlar om anställdas kognitiva besvär (Stenfors, Hansson, Oxenstierna,
Theorell & Nilsson (2013:4-5).
Schletcher, Thompson & Bussin (2015:292) nämner specifikt två typer av icke finansiella
belöningar som höjer retentionen samt attraherar arbetssökande. Det första som redan
nämnts ovan är karriärutveckling, det andra är egenkontroll genom flexibelt arbete så den
anställda kan få en god balans mellan arbete och fritid. Den autonomi som påverkar
arbetsklimatet konstaterar även Gosh et al. (2013:296) vara relevant för motivationen hos
de anställda. Deras studie visar att det är viktigt för individer att kunna tänka och agera på
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egen hand, det är även viktigt för dem att kunna kontrollera arbetstakten. Graden av
beslutsfattande påverkar deras beslut om att lämna organisationen.
En del av modellerna som använts i forskningen inom arbetsklimatet är besläktade med
krav-kontroll-stödmodellen. Konsekvensen av det kan innebära ett ensidigt perspektiv
samt liknande resultat. Men eftersom resultaten i de studierna faktiskt visar relativt
likvärdiga resultat innebär det på hög reliabilitet i den tidigare forskningen. Allen, Shore
& Griffeth (2003) har utgått ifrån uppfattat organisatoriskt stöd som bidrar med en
djupare kunskap inom ett mer övergripande stöd från organisationen. På samma sätt har
Suartana & Riana (2016) bidragit med en fördjupning av krav när det gäller
arbetsbelastning. De bekräftar också kontrollens avgörande roll för att bemästra både
emotionella, kvantitativa samt kvalitativa krav i arbetet.

2.3 Kunskapsluckor i teori och tidigare forskning
I Karasek och Theorells modell har vi kunnat identifiera en kunskapslucka. Behovet av
att den anställde ska kunna relatera sitt arbete till ett större sammanhang och se var det
leder är något som inte modellen behandlar. Den anställdes behov av att se en bredare
framtid när det gäller personlig utveckling är heller inte något som den tar hänsyn till.
Som nämndes i tidigare forskning om rekrytering finns det inte mycket forskning som
integrerar de olika aspekter i en rekrytering och som omfattar förhållandet mellan
rekryterare och arbetssökande samt hur det påverkar resultatet. Forskningen inom
rekrytering är mer inriktad på hur man hittar rätt kandidat, vilket till viss del är relevant
för vår studie. En kunskapslucka som vi har identifierat gäller hur man under
rekryteringen behandlar förväntningar på ett ärligt sätt från båda parter.
En annan identifierad lucka i tidigare forskning om psykologiska kontraktet är att det
finns lite forskning om återställandet eller hanteringen av ett brutet kontrakt, precis som
Schalk (2018) nämner.
Tidigare forskning om psykologiska kontraktet, karriärvägar och arbetsklimat har gett oss
en bra grund för att kunna formulera frågeställningar och senare dra slutsatser om varför
hög personalomsättning drabbar vissa företag eller avdelningar. Dock är varje fall unikt
och att hitta en lösning i tidigare forskning blir svårt. För att kunna utveckla förståelse för
varför denna specifika avdelning har högre personalomsättning än övriga i organisationen
måste information samlas från berörda parter.
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3. Metod
I denna del presenteras vilken metodologiska ansats vi utgått ifrån, vilket urval av
intervjupersoner, hur vi samlat in vår data samt på vilket sätt vi analyserat materialet. Vi
kommer även gå igenom de forskningsetiska principer vi förhållit oss till. Avslutningsvis
förs en kritisk diskussion av undersökningens metod.
________________________________________________________________________

3.1 Metodval och metodologisk ansats
Efter att syfte och frågeställningar fastställts påbörjades diskussionen av metodval, efter
noga övervägande föll valet på fallstudie med kvalitativ datainsamling i form av
intervjuer. Kvalitativa metoder lämpar sig då man vill försöka förstå människors
beteenden eller sätt att resonera (Trost 2010:32). Intervjuer används för att utforska mer
komplexa och subtila fenomen såsom en persons känslor (Denscombe 2009:232). Då
undersökningsområdet handlade om intervjupersonernas upplevelser och tankar kring
rekryteringsprocessen, arbetsklimat, förväntningar samt utvecklingsmöjligheter valde vi
att genomföra kvalitativa intervjuer.
Vår avgränsning till en avdelning på företaget gav oss möjlighet att gå på djupet och
förstå varför resultatet uppstår - inte bara att det uppstår. När man väljer fallstudie som
metod är målsättningen är att belysa det generella genom att titta på det enskilda.
Fallstudie är passande när forskaren vill undersöka en fråga på djupet samt finna en
förklaring för en verklig situation. De bakomliggande sociala relationerna samt
processerna i denna undersökning är komplexa så därför lämpar sig en fallstudie som
tillvägagångssätt (jmf. Denscombe 2009:59-62).

3.2 Urval
Det studerade företaget valdes ut genom att Evelina har arbetat på ett av organisationens
bolag samt haft sin praktik på ett annat. Vi mejlade våra intresseområden till
rekryteringsspecialisten och frågade om de kunde tänka sig att vara delaktiga i vår studie.
De var sedan tidigare intresserade av att studenter skulle genomföra ett examensarbete i
deras organisation. De informerade oss om en avvikande avdelning med högre
personalomsättning än andra avdelningar. Då retention var något som intresserade oss
samt är ett generellt arbetsvetenskapligt problem bestämde vi oss för att undersöka
organisationens avdelning.
Möjligheten att nå ut till samtliga anställda hade varit möjligt med en kvantitativ
metodansats, men då syftet var att undersöka bakomliggande samt djupare uppfattningar
och tanker valdes en kvalitativ metodansats. Den undersökta avdelningen bestod av ca
trettio personer indelade i två team. Vi efterfrågade informanter av olika åldrar, kön,
anställningslängd samt organisatorisk position för att få en så stor spridning samt öka
representativiteten så mycket som möjligt med hänsyn till antalet intervjuer som fanns
tillgängliga. En representant från organisationen valde sedan ut intervjupersonerna. På
grund av studiens begränsade omfattning valdes tre medarbetare på avdelningen ut samt
två personer som valt att lämna men sökt sig till andra avdelningar inom organisationen.
Genom att intervjua personer som arbetar där samt de som valt att lämna gav det oss en
jämförbar situation och en möjlighet att ta reda på varför vissa stannar kvar och andra
inte.
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För att få ytterligare perspektiv samt för att öka förståelsen för rekryteringsprocessen
intervjuades även rekryteringsspecialisten samt avdelningschefen. Det gav oss ett
ledningsperspektiv och var nödvändigt för att kunna svara på frågeställningen hur de
anställdas förväntningar ser ut i förhållande till arbetsgivarens. För att öka
representativiteten ytterligare intervjuades även en teamcoach från kväll- och
helgenheten. Det gav oss ytterligare en dimension av undersökningsområdet samt en
ökad trovärdighet i undersökningsresultatet.
Ett problem med att låta en representant från företaget välja ut de specifika informanterna
är att det inte blir slumpmässigt, det kan finnas en risk att urvalet har bakomliggande
motiv för att av någon anledning rikta resultatet mot något håll (Ahrne & Svensson
2011:42). Eftersom informanterna valdes ut av en arbetsgivarrepresentant har vi
anledning att ta detta i beaktande under hela processen.
Informanterna som bidrar till forskningen ska inte lida skada genom sin medverkan.
Enligt denna princip är forskare skyldiga att vidta åtgärder som skyddar dem som deltar
(Denscombe 2009:195). Vi valde att skydda deltagarnas intressen genom att bland annat
låta deras identiteter, ålder samt kön vara anonyma. Vår förhoppning har varit att ingen
deltagare ska lida skada och att för få mer transparenta svar prioriterades anonymiteten.

3.3 Datainsamling
Insamlingen av data genomfördes med enbart kvalitativa intervjuer. Genom intervjuer
kan man som forskare få tillgång till mer subjektiva delar såsom människors
uppfattningar, känslor, åsikter och erfarenheter. En svårighet med intervjuer kan vara att
få tillräckligt många intervjupersoner (Denscombe 2009:231-233). Det uppfattade vi inte
som ett problem för oss då organisationen hjälpte oss med denna del.
För att intervjuerna skulle avgränsas till våra ämnen rekrytering, förväntningar,
karriärutveckling samt arbetsklimat kunde vi inte ha helt ostrukturerade intervjuer. Vi
ville inte heller att den intervjuade skulle ha för lite utrymme att själv välja strukturen på
sina svar eftersom det då kunde försvåra för oss att svara på vårt syfte. Vi valde att göra
semistrukturerade intervjuer. Det innebär en tydlig struktur i intervjun som sådan medan
själva frågorna är ostrukturerade, det vill säga relativt öppna (jmf. Trost 2010:39-42).
Semistrukturerad intervju innebär att det finns en färdig lista med ämnen och frågor som
ska behandlas men man är flexibel när det gäller ordningsföljd och är öppen för att den
intervjuade ska få utveckla sina idéer. Intervjuerna blir även personliga, vilket innebär att
det är ett möte mellan forskare och informant (Denscombe 2009: 234-235).
Intervjuerna genomfördes på organisationens kontor, i ett neutralt konferensrum för att
miljön skulle vara så trygg samt ostörd som möjligt. Tiden för intervjuerna tog ungefär
trettio minuter vardera. Vi satt båda med under samtliga intervjuer, att vara två
intervjuare var bra då det kändes tryggt för oss som är ovana intervjuare. Intervjuerna
spelades in, med godkännande från de intervjuade. Efter varje intervju tog vi en stund för
att diskutera samt fältanteckna upplevelserna av intervjun.
Det gör man för att säkerställa att inte viktiga komponenter riskerar att falla bort (Trost
2010:65-67; Ahrne & Svensson 2011:45-46,52). Under intervjuerna ska man försöka
förstå de intervjuades förväntningar, tanka och känslor (Trost 2010:53). Därför tänkte vi
mycket på att fråga hur snarare än varför.
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Utskrift av intervjuerna, den s.k. transkriberingen gjordes dagarna direkt efter att
intervjuerna ägt rum, när intervjuerna och upplevelsen av intervjuerna fortfarande var
nära i minnet. I samband med det kan även deltagarnas gester, tonläge och ansiktsuttryck
dokumenteras i större utsträckning (Danielsson 2012).
Det är viktigt att vara medveten om nackdelarna en intervju kan medföra. Bland annat att
intervjun genomförs vid en viss tidpunkt, i en viss kontext som kan försvåra samt ha
inverkan på objektiviteten. Det kan ha en ogynnsam effekt på tillförlitligheten. En
semistrukturerad intervju producerar data som inte är förkodad. Den har relativt öppna
frågor och svar vilket kan försvåra analysen. Inspelningsverktyg såsom bandspelaren kan
ha en hämmande inverkan på den intervjuade. Det kan kännas konstlat samt skrämmande
för vissa människor (Denscombe 2009:268-269). Vi använde oss av en bandspelare under
samtliga intervjuer.
3.3.1 Abduktion
Vi har använt oss av en abduktiv ansats vilket är vanligt samt fördelaktigt i många
fallstudier. Denna metod innehåller drag från både induktion samt deduktion, men tillför
nya och helt egna moment. Fallet tolkades utifrån ett hypotetiskt mönster som vi trodde, i
verkligheten, kunde förklara fallet. Nya iakttagelser ledde till att vår ursprungliga
tolkning kunde bestyrkas eller inte. Det empiriska tillämpningsområdet utvecklades
successivt under processens gång där denna metod möjliggjorde en kontinuerlig växling
mellan empirin samt vår teoretiska referensram som tillät oss att justera samt förfina de
ursprungliga teorierna som baserades på vårt hypotetiska mönster. Abduktion som metod
bidrog med förståelse på ett sätt som vi annars inte fått tillgång till (jmf. Alvesson &
Sköldberg 2008:55).
3.3.2 Validitet/reliabilitet
Validitet innebär att forskaren mäter det som avsetts mätas (Olsson 2011:124). Vid en
intervju kan det vara svårt att kontrollera validiteten. Det finns vissa kontroller forskaren
kan göra, men när det handlar om individens känslor, uppfattningar och erfarenheter är
det svårt (Denscombe 2009:65). För att få så hög validitet som möjligt har vi försökt
anpassa vår undersökning så den med relevans fångar in de ämnen som kan besvara våra
frågeställningar.
Reliabiliteten handlar om graden överensstämmelse mellan mätningar med samma
instrument. Det handlar om hur trovärdig undersökningen är (Olsson 2011:123). Då vi
endast intervjuat åtta personer och utgått från en avdelning kan vi inte påstå att
reliabiliteten är hög. Hade vi intervjuat fler personer och resultatet blivit det samma hade
vi i större utsträckning kunnat påstå högre reliabilitet. Däremot har flera informanter
oberoende av varandra, vid flera tillfällen svarat likadant, vilket höjer reliabilitet.
Anledningen till varför arbetsgivaren faktiskt föreslagit samarbete var att de ville
undersöka samt få en lösning på problemet de har med avdelningen. De vill komma fram
till en lösning. Av den anledningen minskar misstanke om en eventuell riktad
informantgrupp men vi har under hela undersökningen varit medvetna om detta. För att
stärka reliabiliteten användes strategier i bland annat intervjuerna, förtydligande för
intervjupersonen att företaget vill att de ska svara helt ärligt samt att de snarare belönas
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än bestraffas för sin ärlighet. Frågor formulerades på ett sätt så de behövde svara på hur
de tror att andra medarbetare upplever de olika situationerna och inte bara svara för sig
själva. Informanterna intervjuades under en längre tid och vi var mycket pålästa samt
förberedda inför intervjun för att på bästa sätt syna om något sådant motiv fanns.
För att stärka reliabiliteten ytterligare ska man som intervjuare vara medveten om, och i
möjligaste mån försöka eliminera intervjuareffekten; den effekt som uppstår då den
intervjuade förstår vad som förväntas av henne/honom samt den inverkan som forskarens
personliga identitet kan ha. Vad människor säger att de tänker kan inte alltid förmodas
vara sanningen (Denscombe 2009:244-245, 268-269). Innan intervjuerna var vi
sparsamma med information av vad som förväntades av dem. Det minskade risken för
intervjuareffekten eftersom de inte kunde anpassa svaren.

3.4 Analysmetod
Hermeneutiken, som ligger till grund för vår studie, är ett bra sätt att förstå och tolka.
Människan har olika individuella uppfattningar och tankar. När intervjuaren lyssnar på
människors uppfattningar och tankar är sammanhanget och kontexten viktig för att förstå
helheten av det sociala fenomenet (Andersson 2014:68; Denscombe 2009:193).
Genom tolkning av våra intervjuer ville vi få tillgång till något underliggande.
Delarna förstås om de sätts i samband med helheten men samtidigt består helheten av
delar och kan enbart förstås av dessa. Den så kallade hermeneutiska cirkeln, som till
synes är en olöslig motsägelse löses genom att förvandla cirkeln till en spiral. Genom att
börja i någon del med att försöka sätta denna i samband med helheten skapas nytt ljus på
andra delar vilket gör att man kan gå tillbaka och studera både delar och helheten igen.
Successivt får man en fördjupad förståelse för bådadera (Denscombe 2009:194, 279;
Alvesson & Sköldberg 2008:193).
Inom hermeneutiken står ofta forskaren inför cirkeln, förförståelsen skapar förståelse
liksom helheten skapar delen (Alvesson & Sköldberg 2008:193). Eftersom Evelina
arbetat inom organisationen fanns redan en förförståelse för hur organisationen såg ut och
kunde lättare förstå sammanhang, anledningar och orsakssamband. Då vi även haft kurser
som berört psykologiska kontraktet, organisationers förmåga att behålla medarbetare och
arbetsmiljö fanns en teoretisk förförståelse. Förförståelsen gjorde att innan intervjuerna
påbörjades kunde hypoteser ställas och allt eftersom empirin samlades in kunde nytt ljus
kastas på delarna, vilket även ligger i linje med den abduktiva ansatsen.
Intervjuerna kodades med hjälp av meningskoncentrering. Metoden pressar samman
långa meningsenheter i mer koncisa formuleringar och uttalanden. Man formulerar om ett
stycke till en enda mening (Kvale 1997:177). Denna analysmetod har fem steg. Första
steget är att läsa texten för att få en känsla av helheten. I steg två fastställs så kallade
meningsenheter i texten, stycken såsom de uttrycks i intervjun. Teman formuleras i steg
tre, de baseras på det som dominerar meningsenheterna. Här tolkas svaren utan fördomar
samt tematiseras utifrån forskarens synvinkel. Samtliga meningsenheter görs om till
kortare meningar med utgångspunkt i syftet. I det fjärde steget ställs frågor till
meningsenheterna utifrån undersökningens syfte. Frågor vi ställde var bland annat “ Vad
säger detta uttalande om det psykologiska kontraktet?” och “Vad säger detta svar om
arbetsklimatet”.
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I det sista och femte steget knyts hela intervjuns centrala, icke överflödiga teman samman
i en deskriptiv redogörelse. Denna metod innebär att intervjupersonernas uttryckta
innebörder koncentreras i allt mera väsentliga innebörder i förhållande till avdelningens
utmaning med arbetstagare som lämnar (Kvale 1997:176-177).
Kodningen av empirin gjorde det enkelt för oss att få fram en sammanfattning av de
centrala delarna i intervjun, vi hittade vad som fanns bakom den intervjuades utsagor och
hur denne uppfattade situationen. Alvesson och Sköldberg (2008:204-207) hänvisar till
tolkningsmönstret inom hermeneutiken, den sammanhängande helheten av deltolkningar
i undersökningens empiri. Mönstret utformas i dialog med texten med start i forskarens
förförståelse men som under tidens gång omvandlas med hjälp av att ställa frågor till
texten.

3.5 Forskningsetiska principer
Forskning är viktigt för individens och samhällets utveckling. För att undvika konflikt
mellan forskare och undersökningsdeltagare finns det fyra forskningsetiska principer som
vi tagit hänsyn till samt informerat samtliga informanter om i början av varje intervju.
Den första är informationskravet som innebär att forskaren ska informera deltagare om
deras uppgift i projektet samt vilka villkor som gäller för dem. Forskaren ska även
upplysa om att det är frivilligt deltagande och rätten till att avbryta sin medverkan. Det
andra är samtyckeskravet vilket innebär att deltagaren har rätt att bestämma över sin
medverkan. Exempelvis hur länge deltagaren vill medverka och på vilka villkor. Tredje
kravet är konfidentialitetskravet som handlar om att alla uppgifter i undersökningen som
har med personer att göra ska behandlas med högsta konfidentialitet. Personuppgifterna
ska förvaras så att ingen obehörig kan komma till dem. Det sista är nyttjandekravet, vilket
går ut på att uppgifterna som är insamlade om enskilda personer endast används till
forskningsändamålet (Vetenskapsrådet 2011). Samtliga informanter fick även ett mail om
de forskningsetiska principerna innan intervjutillfället så de skulle veta exakt vad det
innebar (se bilaga).

3.6 Metoddiskussion
Denscombe nämner även att en styrka fallstudien har är att den kan förklara den faktiska
personalomsättningen. Exempelvis kan den beskriva de invecklade detaljerna i
rekryteringen, förväntningarna, karriärutvecklingen, arbetsklimatet och hur allting hänger
samman. Den kan även ge resultatet, varför det är hög personalomsättning (2009:61).
Som nämndes ovan används fallstudie för det ger möjligheten att belysa det generella
genom att titta på det enskilda. Dock ifrågasätts det om det går att generalisera utifrån en
fallstudie (Dencombe 2009:68-69). Eftersom vi ville undersöka hur något är och få en
djupare förståelse för att kunna utveckla organisationen var fallstudie passande.
När det kommer till fallstudie har även läsaren en del av ansvaret för generalisering.
Forskare och läsare av resultatet måste ha med sig följande:
1. Varje fall är unikt, men det är ett exempel som ingår i en bredare kategori.
2. Generaliseringsmöjligheter beror på hur hög grad fallet är likt något annat inom
kategorin. Exempelvis: finns det liknande organisationer?
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3. När forskaren redovisar resultaten måste hen ta med tillräckliga detaljer så läsaren
själv kan göra en bedömning om det är generaliserbart eller ej (Denscombe
2009:68-70).
Alvesson och Sköldberg (2008) menar att generaliserbarheten i en fallstudie beror på vad
som menas med generalisering. I en kvalitativ studie finner man enbart regelbundenheter
på ytan och det går inte att få fram en exakt signifikans som i en kvantitativ studie. Detta
resultat avser en särskild avdelning i en viss typ av organisation vilket innebär att den kan
påstås generaliserbar i en likvärdig avdelning i liknande typ av organisation (Ibid ss. 5253).
En kvalitativ intervjustudie hade med fördel kunnat kombineras med andra metoder. I
detta fall hade diskussioner i fokusgrupper eventuellt hjälpt oss få en bredare förståelse
samt nya perspektiv på fenomen som exempelvis arbetsklimatet och förväntningarna
(Ahrne & Svensson 2011:71-72). Då vi hade begränsad tid för undersökningen valde vi
att enbart använda oss av de kvalitativa intervjuerna och därför måste vi ha i åtanke att
det kan minska reliabiliteten i vår undersökning (Trost 2010:47; Olsson 2011:123).
Genom kvantitativ metod hade vi fått in fler människors tankar och uppfattning, men vi
hade inte haft möjlighet att ställa följdfrågor eller fått samma beskrivning av olika
processer eller upplevelser. Därav fokuserade vi enbart på kvalitativ metod då vi ansåg att
det skulle ge bäst resultat utifrån vårt syfte och frågeställningar.
Fördelar samt anledning till varför vi valt intervjuer är att vi som forskare ofta får
värdefulla insikter samt kan få djupgående och detaljerad data från informanten. De har
hög flexibilitet då undersökningens inriktning kan ändras och utvecklas under intervjuns
gång (Denscombe 2009:267-268). Det är dessutom ett snabbt sätt att få ett brett samt
djupt resultat (Ahrne & Svensson 2011:57).
Nackdelar med en kvalitativ analys är att data kan vara mindre representativa. Det kan
vara svårt att fastställa i vilken utsträckning studien av relativt få enheter går att
generalisera till liknande enheter. En annan nackdel är att tolkningen är nära kopplad till
forskarens “jag”. Forskningsfynden riskerar snarare bli en produkt av forskaren än ett
upptäckande av fakta (Denscombe 2009:399).
Hermeneutiken gjorde att vi kunde gå på djupet. Hermeneutiken genomsyras av en
subjektivitet i samtliga nivåer i forskningsprocessen. Det är en tolkningsmetod som
saknar allmängiltiga regler där vi som forskare tar med vår historia samt personlighet in i
tolkningen. Konsekvensen av det kan vara att saker lämnas osedda då vi på grund av vår
förförståelse och personliga bagage filtrerar vårt seende (Andersson 2014:152). Detta
personliga bagage kan vara både en förutsättning men även ett hinder för vårt
tillvägagångssätt. Under första delen av studien, innan hela empirin samlats in och vi
sökte bekräfta våra hypoteser, var det en förutsättning för arbetets struktur. Vid tolkning
av empirin kan det vara ett hinder då det kan försvåra upptäckten av andra mönster
förutom de som vi undermedvetet söker efter. Det gjorde att vi kontinuerligt fick arbeta
med, samt påminna oss om att inte söka mönster och teman som grundades enbart i vår
förförståelse.
I vårt fall bidrog meningskoncentreringen till en ny loop i den hermeneutiska cirkeln.
Meningskoncentreringen som metod var bra att använda då vi hade många långa
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uttalanden där majoriteten av informanterna pratade länge om sina upplevelser med en
omfattande beskrivning. Det kritiska med metoden är att viktiga delar av texten kan falla
bort när meningarna komprimeras. En annan del är att citat och annan fördjupning i
informantens förklaringar inte framhävs på ett tydligt sätt. Det gör att vi som författare
kontinuerligt måste gå tillbaka till texten för att öka förståelsen av meningsenheterna så
inga viktiga delar faller bort.
Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar anser vi att den abduktiva ansatsen var den
bästa för vår studie. Genom att vi kunde växla mellan empiri och teori samt anpassa
referensramen under studiens gång, bidrog ansatsen till en betydligt större förståelse som
vi inte annars fått genom enbart induktion eller deduktion.
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4. Resultat och Analys
I följande kapitel presenteras och analyseras uppsatsens empiri, vi har valt att
sammanföra analysen med empirin då det bidrar till en ökad förståelse av de valda
ämnena samt underlättar för läsaren att följa med i texten. Vårt syfte har tillsammans
med resultatet i intervjuerna resulterat i olika teman som vi analyserat samt tolkat med
hjälp av vår teoretiska referensram.
______________________________________________________________________________________

4.1 Bakgrund
Avdelningens huvudsakliga uppgift är att via telefon, hantera inkommande kundsamtal
samt sälja organisationens tjänster. Den undersökta avdelningen var från början uppdelad
på fyra kontor runt om i regionen men i maj 2017 sammanslogs samtliga avdelningar till
ett och samma kontor. Det medförde att de som arbetade på de andra kontoren fick
valmöjlighet att följa med alternativt säga upp sig. Många av dem som valde att följa med
lämnade sedan på grund av pendlingsavstånd vilket medförde, förutom en större
organisatorisk förändring, även personalbortfall. Företaget har infört ett system som ska
optimera samtalen beroende på hur många som är tillgängliga på telefonslingan, systemet
har programmerade tider på exempelvis bearbetningstid efter samtal, administrationstid
och raster. Företaget har enligt både ledningen och flertalet medarbetare haft problem
med långa köer och låg bemanning under en längre tid och nedan redovisas vad som
framkommit i intervjuerna med både ledning samt nuvarande och tidigare medarbetare,
som tänkbara faktorer till varför medarbetare väljer att lämna avdelningen.
Enligt både Thorsrud samt Karasek och Theorell (1990) bör individer ha en rimlig nivå
av krav i arbetet. En rimlig nivå innebär utmanande arbetsuppgifter som möjliggör
lärande samt meningsfullhet. Desto högre krav den anställda har desto större kontroll
över arbetet behöver individen för att hantera kraven. Kontroll fås genom utrymme att
fatta egna beslut, lägga upp arbetet som man vill, använda sin kompetens samt erhållas
resurser (Thorsrud 1974 se Kaufmann & Kauffmann 2005; Karasek & Theorell 1990).
Enligt samtliga informanter har beskrivningen av arbetet sett ut som ovan beskrivits. Det
har ställts högre krav på dem i samband med att personal slutat utan att ersättas med
tillräckligt många nya, det innebär att telefonköerna ökar. Eftersom de anställda mäts på
tillgängligheten ställer det ytterligare kvantitativa krav. Kontrollen har minskat då de blir
styrda av systemet som tar bort deras beslutsutrymme för hur de ska lägga upp arbetet,
när de ska ha rast eller när de ska dokumentera. Modellen av Karasek och Theorell
(1990) visar att om de hade haft större kontroll över uppgifterna hade de troligtvis haft
lättare att möta de ökade kraven.

4.2 Rekryteringsprocess
4.2.1 Beskrivning av processen
Rekryteringsspecialisten berättar att företaget har en generell rekryteringsprocess som ser
likadan ut på hela företaget oavsett avdelning. Första steget är uppstartsmöte där
kravprofil och formella förväntningar fastställs, därefter annonseras tjänsten ut. Vilka
kanaler som används för annonsering beror på tjänst, men främst används breda kanaler
och plattformar.
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Därefter görs ett urval och efter det intervjuas kandidater. Första intervjun brukar ske
tillsammans med närmsta chef, ibland närvarar även en medarbetare från avdelningen. I
den andra intervjun bistår HR med personlighetstester samt återkoppling på dem. Ofta
sitter även facket med på intervju nummer två. I de fall som det blir en tredje intervju
tillämpar de “farmor-och farfarsprincipen” vilket innebär att chefens chef är med.
Därefter följer bakgrundskontroll såsom kreditupplysning, drogtest, referenstagning samt
utdrag från belastningsregister.
Tiden för rekryteringsprocessen varierar, men rekryteringsspecialisten försöker hålla högt
tempo. Det läggs upp en tidsplan under första mötet för hela processen, det är viktigt att
det är tempo i det och cheferna håller sin del av planen.
Rekryteringsspecialisten:“Cheferna har inte riktigt förstått att det finns andra
arbetsgivare än vi, de tror alla vill jobba här och många vill det men det finns ju andra
potentiella arbetsgivare utanför byggnaden, vi har rekordlåg arbetslöshet nu”
Trots att rekryteringsprocessen generellt ska se likadan ut för hela bolaget, har det under
intervjuerna framkommit att den varit varierande för informanterna. Variation i form av
hur de kommit i kontakt med företaget samt den tid rekryteringsprocessen tagit. Vissa
informanter rekryterades via organisationen och vissa via ett bemanningsföretag.
Uppfattningen om rekryteringen har inte skilt sig nämnvärt mellan de intervjuade. De
flesta uppger att de uppfattade rekryteringsprocessen snabb och smidig men för någon var
den mer utdragen.
Företagets rekryteringsprocess liknar mycket den Lindelöw (2016) presenterar med tre
faser. Felrekrytering och hög personalomsättning är dyrt, därför är det viktigt att
rekryteringsansvarig och företaget tänker långsiktigt och inte skyndar sig igenom
processen (Schmidt & Kahlke 2002). Det märks att företaget har insett värdet av att
rekrytera rätt kandidater och att felrekryteringar är kostsamt, både ekonomiskt och
kompetensmässigt. De har en tydlig planering för rekryteringsprocessen i teorin, men då
rekryteringsprocessen varierat för samtliga informanter verkar den vara svårare för dem
att följa i praktiken. Företaget gör tester på samtliga som anställs samt håller två till tre
intervjuer, tar referenser, begär utdrag från belastningsregister, gör kreditupplysning och
ställer krav på drogtest visar på tydliga tecken att rekryteringsprocessen tas seriöst.
Breaugh (2013) skriver om vikten att välja rätt annonseringskanaler för att attrahera rätt
kandidater. Även detta verkar företaget följa då de väljer ut annonseringskanaler utifrån
respektive tjänst, och oftast breda sådana.
4.2.2 Rätt kandidat
Den största utmaningen inom rekryteringen har för företaget varit att hitta rätt kandidater
till avdelningen. Vid flera tillfällen har de tagit hjälp av rekryteringsbyråer, men det har
inte gett bättre resultat när det gäller retentionen.
Rätt kandidat enligt rekryteringsspecialisten innebär någon som är service- och
kundorienterad, drivs av att sälja, lever upp till företagets värderingar och vill stanna mer
än ett till två år. De vill ha kandidater som skapar en balans på avdelningen, man kan inte
bara ha en typ av människa, det behövs olika åldrar, kön, ambitioner och personlighet.
Krav på erfarenhet inom branschen behövs inte. Även om det önskas att kandidaten
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stannar på avdelningen, så betyder det inte att ambitioner om vidare utveckling eller driv
inte efterlyses, säger rekryteringsspecialisten.
Enligt chefen är rätt kandidat någon med en ”härlig personlighet” och en arbetsvilja
snarare än en akademisk bakgrund eller liknande kvalifikation. Personen måste klara av
ett högre tempo och en tuff arbetsmiljö där du sitter mestadels på din kontorsplats och är
styrd av ett schema som bestämmer när du får gå på lunch och så vidare. De har blivit
tydligare i sin kommunicering i samband med rekryteringsprocessen, att de förväntar sig
att kandidaten stannar kvar på avdelningen i tre år.
Rekryteringsspecialisten tror att den höga personalomsättningen bland annat beror på att
medarbetaren sätter förväntningarna annorlunda i samband med felrekryteringar som
gjorts. Chefen tror att de som anställdes för ett år sedan och tidigare kan ha fel
förväntningar på arbetet då de vid kraftig underbemanning var desperata efter folk och
därmed slarvade med tydligheten av vad de förväntade sig av medarbetaren. De nyligen
rekryterade medarbetarna tros dock ha rätt förväntningar då organisationen blivit mycket
tydliga och målar nästintill upp en skräckbild för kandidaterna hur det kan se ut på jobbet
när det är som värst.
Enligt fyra informanter som jobbar på avdelningen och tidigare har jobbat där är rätt
kandidater de som har stort tålamod, har fokus på jobb, är stresstålig och klarar hög
arbetsbelastning. Att branscherfarenhet inte är ett krav ifrågasätter en av dem, för det är
mycket att lära sig och hade de nyanställda haft erfarenhet hade de snabbare kunnat sättas
in i jobbet. Flertalet informanter tror också att tjänsten passar dem som inte har så höga
utvecklingsmål, utan dem som trivs med att arbeta med det man gör och är trygg med det.
På kväll- och helgteamet ser kandidatprofilen lite annorlunda ut. Tidigare har det anställt
mestadels studenter vars huvudsakliga sysselsättning är studierna. Men när
organisationsförändringen i samband med flytten till det nya kontoret skedde förändrades
arbetsuppgifterna, vilket ledde till att kraven på arbetstimmar höjdes vilket minskade
stabiliteten. De har därför nu insett att det är just stabilitet de behöver och rätt kandidat är
i dagsläget inte nödvändigtvis en ambitiös student utan även äldre personer som vill
arbeta halvtid.
Lindelöw (2016), Berglund & Schedin (2009) och Näppä, Farshid & Foster (2014) säger
att det är viktigt att hitta en kandidat som kan identifiera sin självbild med
organisationens kärnvärden. Detta håller rekryteringsspecialisten med om då hon säger
att det är viktigt att hitta en kandidat som delar företagets värderingar. Lindelöw (2016)
menar att när man väl hittat rätt kandidat ska man säkerställa att individen faktiskt är
intresserad av arbetsuppgifterna. Man bör också göra en avstämning om framtiden, vilka
förväntningar som finns. Att organisationen inte lyckats rekrytera rätt personer tidigare
kan ha en koppling till att avstämningar om förväntningar på framtiden och arbetet inte
gjorts. Den senaste tiden har rekryterande chefer blivit tydligare med att förmedla deras
förväntningar på anställningstidens längd samt vad arbetet faktiskt innebär. Kopplar man
förtydligandet från organisationens sida till Lindelöws rekommendation, kan det innebära
att de som rekryterats till företaget den senaste tiden vet vad som förväntas av dem. Det
innebär att det också kan finnas många av de anställda idag som fortfarande inte är
medvetna om vad ledningen förväntar sig av dem.
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4.2.3 Introduktionsprocessen
Efter rekryteringsprocessen upplever de senare anställda informanterna att den nuvarande
introduktionsprocessen är intensiv och väldigt bra. En informant uttrycker sig:
“Wow! De satsar verkligen på sina nya”.
Informanterna uttrycker inget negativt med introduktionstiden förutom att stödet avtar
efter en tid in i tjänsten, wow-känslan försvinner och fångas inte riktigt upp av cheferna.
Det kan bero på att de haft mycket att göra med nya rekryteringar den sista tiden, säger en
medarbetare på avdelningen.
Det första stadiet i en anställning är kritisk och formar den anställdas identitet samt roll i
organisationen (Reichers 1978). Organisationen förefaller ha en väl utformad
socialiseringsprocess som ger förutsättningar för de nyanställda att forma en god
uppfattning om organisationen. De bör förbättra sin återkoppling samt fånga upp
medarbetarna en tid in i anställningen för att stämma av förväntningarna.

4.3 Psykologiska kontraktet
Empirin visar att förväntningarna på arbetet och arbetsuppgiften i sig stämmer för
samtliga intervjuade medarbetare, även för dem som inte arbetat inom branschen tidigare.
Det enda som avvek var att arbetsuppgifterna innehöll mer sälj än vad som uppfattades i
rekryteringen, men utan negativ betydelse. Förväntningarna på arbetsgruppen samt
företagskulturen hade inte heller en märkbart större skillnad informanterna emellan. En
informant som gått från ett liknande arbete ansåg att stämningen vad lugnare än på det
företaget informanten tidigare arbetat på. En tänkbar förklaring var att tävlingskulturen
mellan medarbetare minskat när provisionen togs bort en tid tillbaka.
Det finns en tydlig förväntning hos samtliga medarbetare att de ska få uppskattning och
belöning för sitt arbete, framförallt då de haft större arbetsbelastning den senaste tiden.
Flera av informanterna, både de som arbetar kvar och de som lämnat, ställer höga krav på
sig själva och brinner för att göra det lilla extra för kunden. Samtliga informanter har känt
en stor besvikelse och frustration när kontrollen sänks, kraven ökar och de upplever
knappt att de får en klapp på axeln för sin insats.
Det psykologiska kontraktets implicita avtal innebär att arbetstagaren tror sig vara
skyldig att arbeta hårdare, visa lojalitet samt göra uppoffringar. Även om arbetsgivaren
inte explicit uttryckt detta finns förväntningar hos arbetstagaren att det är ett utbyte mot
exempelvis högre lön (Rousseau 1990).
Det finns en tydlig sammankoppling till det psykologiska kontraktets implicita avtal här.
I detta fall höjs deras krav både från ledningen men även delvis från dem själva då de tror
chefen förväntar sig det. De stannar kvar och arbetar hårdare trots en ökad
arbetsbelastning vilket kan innebära ett upplevt kontraktsbrott när det gäller
medarbetarnas förväntningar på belöning och incitament.
Ruiter et al. (2018) skriver att bland annat frustration är en vanlig reaktion på denna typ
av kontraktsbrott. Det kan även utvecklas till ilska och oro. Besvikelse och frustration är
två rektioner som nämnts och yttrat sig i intervjuerna, både verbalt men även i gester,
höjda röster och andra känsloladdade uttryck.
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Flertalet informanter känner sig orättvist behandlade när det handlar om lönesättningen.
Lönen tycks vara den största faktorn till varför de anställda vill lämna avdelningen. Ingen
av informanterna är missnöjda över sin lön i sig och en informant påstår sig inte bry sig
om lönen särskilt mycket. Det handlar snarare om att de nyanställda kan ha fått en högre
ingångslön än vad en anställd som arbetat på avdelningen en längre tid har idag. Även om
det i många fall skulle handla om mindre summor så svider det mycket i ögonen på dem
som arbetat där och byggt upp sin kompetens.
I3: “Någon som varit här i tre år och som sitter med de flesta bitarna, tycker jag i alla
fall, ska ha ett par tusen mer än någon ny som kommer som inte kan någonting, alltså det
är, även om de har arbetslivserfarenhet så handlar det ju om det vi ska jobba med här.“
I4: “Det byggs upp en irritation från säkert många att, det är inte riktigt rättvist och i
slutändan så kanske man struntar i det, man måste se till sitt eget bästa.”
Chefen förklarar att på grund av det lönemässiga marknadsläget och behovet att köpa in
kompetens så måste ingångslönerna höjas, det är något som kommunicerats ut men
förståelse finns från ledningen att det kan kännas orättvist. Chefen poängterar att det är
för att det ska bli rätt lön från början och det gynnar alla i slutändan då det höjer den
procentuella “lönekakan” som sedan kan fördelas ut i löneförhandlingen.
Trots att personalen fått information om varför ingångslönen måste höjas minskar inte
känslan av att de är orättvist behandlade. Den upplevda orättvisan bidrar till irritation och
några av informanterna berättar att de tappat motivationen och vill byta avdelning. Alla är
medvetna om att byter man avdelning så får man mer i lön. De har fått höra att deras
arbete är det mest betydelsefulla på hela företaget då de är ansiktet utåt. Det får dem att
ifrågasätta det när de inte upplever att incitamenten samt ledningens visade uppskattning
motsvarar innebörden av orden. Att inte känna sig uppskattad är bland flera informanter,
en återkommande orsak till varför de tror att personal lämnar eller funderar på att lämna.
En av informanterna som lämnat avdelningen uppger lönen som en av de stora faktorerna
till beslutet.
Psykologiska kontraktet har två huvudtyper, transaktionella och relationella (Rousseau
1990). Det transaktionella kontraktet fokuserar på själva utbytet mellan parterna och
kraven på belöning i form av exempelvis lön. Det relationella kontraktet handlar om
relationen, lojalitet och tillit (Allvin et al. 2014).
I detta fall uppfylls inte förväntningarna i varken det ena eller det andra kontraktet. De
anställda känner inte att de får belöning i form av den lön de förtjänar (transaktionella).
En del informanter upplever också orättvisa på grund av deras längre relation till
företaget, vid ett sådant kontraktsbrott (relationella) tar lojaliteten samt tilliten skada.
Personal som stannat kvar på avdelningen har sannolikt byggt upp ett relationellt kontrakt
till arbetsgivaren, vilket förklarar varför de reagerar starkare än de som enbart har ett
transaktionellt avtal.
Rousseau (1990) skriver att när ett relationellt kontraktsbrott sker kan reaktionerna
uttryckas på olika sätt, exempelvis bristande motivation. Av flera forskare har orättvis
behandling och lönebildning visats vara de primära förväntningar en anställd har på sin
anställning (Berglund & Schedin 200; Allvin et al. 2006; Schalk et al. 2018). Nilsson
(2011) poängterar att det viktigaste är att en anställd blir rättvist behandlad. Irritation och
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tappad motivation tycks vara reaktioner bland flera av informanterna. Det är tydligt att
den orättvisa behandlingen är kritisk för de anställda på avdelningen. Det är en viktig
faktor till varför personal har lämnat men även att det idag finns medarbetare som
funderar på att lämna till stor del på grund av orättvisan.
Enligt Garsten, Lindvert & Rhedvall (2011) avtar medarbetarnas vilja att stanna kvar på
avdelningen vid denna typ av kontraktsbrott, vilket kan bekräftas i intervjuerna.
Liksom flera av medarbetarna har uttryckt förväntningar på lön, uppföljning och
uppskattning har ledningen och chefer också förväntningar på sina anställda.
Förväntningarna som framkommer från ledningens sida är framförallt att medarbetarna
ska stanna kvar på avdelningen längre än ett år, helst minst en treårsperiod för att
verkligen lära sig allt om tjänsten och för att öka stabiliteten. När företaget har investerat
i medarbetaren och denne har utbildats under ett år förväntas den ge tillbaka till sin
investerare och använda den kompetens som erhållits. Det är något som inte alltid levs
upp till idag, anser chefen. Personalen förväntas också ha en viss grad av transparens, att
de kan berätta om de trivs eller inte och om de vill söka sig till andra avdelningar. I
situationer när det inte varit transparent har det upplevts som ett svek hos chefen då det är
den relationen som denne önskar ha med sina anställda.
Det “nya” psykologiska kontraktet är mer likt det transaktionella och innebär att
förväntningarna ligger mer på ett marknadsmässigt utbyte. Den centrala frågan är hur
medarbetaren hjälper organisationen uppnå målen. I det “nya” kontraktet förväntas inte
en livslång anställning, men under anställningen förväntar sig arbetsgivaren att
arbetstagaren ger allt (Garsten, Lindvert & Rhedvall 2011).
Företaget har anpassat sig till det “nya” psykologiska kontraktet, de förväntar sig inte att
medarbetaren ska stanna en lång tid, men åtminstone att de ska ge tillbaka för den
investering som organisationen lagt på dem. Framförallt kompetensmässigt. Det är något
som inte alltid levs upp till vilket kan upplevas som ett kontraktsbrott för cheferna.
Det finns även uttalanden som kan kopplas till det “gamla” relationella kontraktet som
främst kategoriseras av lojalitet och trygghet (jmf. Garsten, Lindvert & Rhedvall 2011).
Chefen blev uttryckligen besviken när medarbetaren sade upp sig utan varsel.
Besvikelsen var inte på grund av att medarbetaren ville byta avdelning utan att denne inte
berättat att viljan att byta fanns. Chefen förväntade sig helt enkelt en annan relation
mellan dem än vad medarbetaren förväntade sig. En tänkbar anledning till varför de hade
olika uppfattningar presenteras efter nästa stycke. Citatet som följer visar att det i
efterhand finns en insikt hos chefen samt en vilja att återupprätta kontraktet:
“Jag går mycket tillbaka till mig själv att alright, här har jag inte varit så välkomnande
antagligen, att medarbetaren inte har kunnat anförtro sig till mig.”
Under intervjuerna med två av medarbetarna kom liknande exempel upp. Även om de
kan förstå chefens besvikelse över att inte bli underrättad i tid så har de uppfattat att
kollegor inte fått stöttning när de uttryckt sin önskan om karriärutveckling. Flera
informanter uttrycker även att de inte upplever att de får stöd från chefen vilket gör att de
inte känner lika starkt förtroende. En informant berättar om en medarbetare som bestämt
sig för att lämna, under uppsägningstiden upplevde de att det var en dålig stämning.
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Det verkar som både ”nya” och “gamla” psykologiska kontraktet existerar mellan
medarbetarna och chefen. I det “nya” psykologiska kontraktet förväntar sig medarbetaren
karriärutveckling, självförverkligande och utmaning i utbyte mot att de bidrar till
organisationen med sin kompetens (Garsten, Lindvert & Rhedvall 2011). I den här
situationen tyder det på ett dubbelt kontraktsbrott. Medarbetaren kan känna sig besviken
då denne inte fått stöttning i sin önskan om karriärutveckling, vilket kan leda till att denne
blir mindre engagerad och inte håller sin del av kontraktet i lika stor utsträckning. Till sist
kan det även innebära ett beslut om att lämna organisationen, som en av informanterna
har gjort. När den anställda då bryter kontraktet gentemot sin chef blir istället chefen
besviken, då en del i chefens kontrakt bryts. Vilket kan förklara den dåliga stämningen
när varken medarbetaren eller chefen lyckas dölja sin besvikelse gentemot varandra.

4.4 Karriärutveckling
Inom avdelningen finns det en begränsad möjlighet till karriärutveckling. Vill man
däremot ta sig vidare inom bolaget finns större möjligheter, det ligger i arbetstagarens
egna händer enligt de flesta av informanterna. Flerparten upplever att framtidsplaner och
visioner diskuteras på medarbetarsamtal och framför allt i rekryteringsprocessen men det
är inget som uppmuntras eller upplevs stödjas av chefer. Snarare har vissa anställda känt
motstånd när de sagt att de vill utvecklas eller sökt andra tjänster inom bolaget.
Konsekvensen som två av dem uppger har blivit att de inte känner förtroende till att prata
med sina chefer om sina tankar kring framtiden. Större delen av informanterna berättar att
de tackade ja till tjänsten på grund av att det fanns möjligheter till karriärutveckling.
Flera informanter, särskilt de som lämnat, uppger att avsaknaden av karriärs- och
utvecklingsmöjligheter är en av orsakerna de tror folk väljer att lämna. Chefen säger att
de ändrat utbildningsplanen, nu är den på ett år för att man ska förstå att det tar tid och
lära sig alla produkter. Men flera av informanterna menar om man genomfört alla
utbildningar och lärt sig alla produkter på avdelningen, finns det inte många fler vägar att
gå förutom att lämna avdelningen. En av informanterna menar att det inte finns några
morötter, det finns inga utvecklingsmöjligheter, inga vinster med att vara kvar, inget att
sträva efter.
I5: “Visst du kan gå en utbildning och få ett diplom och sätta på skrivbordet,
men det ger mig inget.”
Byte av avdelning innebär dessutom högre lön, det kan vara en stor skillnad. Det gör att
hälften av informanterna instämmer i att man tjänar pengar på att byta avdelning.
En av informanterna som lämnat avdelningen säger att på den nya avdelningen finns det
fler steg och ta, vilket är uppskattat och, utöver orättvis lön, en av anledningarna till
bytet.
Man måste se till att organisationens behov och individens intresse är i samklang, även
om personalomsättning är sunt så behövs det en balans och kompensering för den mindre
produktiva inlärningsperioden (Lindelöw 2016). Även om framtidsvisioner är något som
diskuteras på medarbetarsamtal, så uppmuntras de inte att lämna avdelningen vilket kan
kopplas till Lindelöws rekommendation ovan. Organisationens behov och individens
intresse är inte detsamma. Organisationen vill ha kvar medarbetarna en längre period på
avdelningen och minska personalomsättning, medan medarbetarna vill utvecklas.
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Eftersom de blivit bättre på att kommunicera ut sina förväntningar om en längre
anställningsperiod kan det vara så att de idag finns en större insikt hos kandidaten som tar
ett jobb på avdelningen. Det kan innebära att krocken mellan en snabb karriärutveckling
samt stabilitet minskar på längre sikt. Under intervjuerna är det dock inte enbart
karriärutveckling som är av intresse, det är också små utvecklingsmöjligheter i form av
utbildningar och andra mindre ”morötter”. I kväll- och helgteamet har de infört en ettårig
trestegstrappa med löneutveckling som följd. Det gör att de behåller motivationen under
åtminstone ett år.
Kontraktsbrott påverkar beteenden och attityder samt ökar avsikten att lämna
organisationen (Suhartana & Riana 2016). Redan i rekryteringsprocessen kan man se att
karriärmöjligheter är viktigt, då det väger tungt om man ska acceptera erbjudandet eller
inte. Karriärutveckling kan även vara en av de mest avgörande faktorerna för att höja
retentionen (Schletcher, Thompson & Bussin 2015). Flera informanter säger att de
tackade ja till jobberbjudandet då karriärmöjligheter diskuterats redan under
rekryteringsfasen. Eftersom framtiden diskuteras och redan under rekryteringsprocessen
lyfts utvecklingsmöjligheterna inom organisationen, planteras förväntningar om
karriärmöjligheter hos kandidaten. När förväntningarna sedan inte infrias är det inte
konstigt att känslan av kontraktsbrott infinner sig. Vilket i sin tur leder till att avsikten att
lämna ökar.

4.5 Arbetsklimat
4.5.1 Organisationen
Samtliga informanter upplever att organisationen är bra, de medarbetare som arbetat på
andra bolag inom branschen intygar att den är ett av de bästa. När vi frågar vad det bästa
med jobbet är får vi olika svar; arbetstiderna, en annan svarar att det är tryggt när det går
bra för arbetsgivaren, sjukförmåner, sjukvårdsförsäkring och att de har den så kallade
förtroendetiden. Det innebär att de kan arbeta in tid på morgonen om de behöver gå
tidigare någon eftermiddag. De flesta av informanterna säger att de tycker om servicen,
att hjälpa kunder att komma till rätta och att sedan få tacksamhet tillbaka efter ett bra
samtal.
Vid sammanslagningen av kontoren var det mycket som hände, många lämnade, den
forna chefen bytte tjänst och det började ringa mer. Det som innan hade varit en god
sammanhållning på respektive kontor förändrades till det sämre. Det blev oordning och
personalen visste inte vad som skulle hända, berättar flera informanter.
4.5.2 Krav i arbetet
Bolaget växer, vilket innebär det blir fler kunder, vilket leder till fler samtal. Det är
vanligtvis kö på slingan, som värst var det upp mot 400st i kö uppger en av
informanterna. Kaotiskt och kaos är ord som nämns när några av informanterna pratar om
stämningen och arbetsbelastningen på avdelningen. Alla medarbetarna säger att det är
hög arbetsbelastning, vilket var en av anledningarna till att en av de forne medarbetarna
valde att lämna. De tror även det är anledningen till varför andra också väljer att lämna.
Samtliga informanter från medarbetarsidan nämner de långa köerna, tillsammans med
känslan att de är övervakade, som stora stressfaktorer.
28

I4: Det är fokus på jobb, de är fokus på ta samtal och man får räkna med att kanske bli
slutkörd i slutändan.”
Två informanter är överens om att det är den upplevda stressen som bidrar till
personalomsättningen, stressen beror på att det är mer att göra samt att högre krav på
tillgänglighet ställs. Detta är något som chefen också bekräftar, en tuff arbetsmiljö med
ett högt, styrt tempo i jämförelse med andra avdelningar. En informant undrar varför:
“Jag vet inte varför det måste vara så, men andra avdelningar är mycket lugnare och då
söker sig folk vidare, väldigt snabbt också.”
Enligt krav-, kontroll- och stödmodell ökar den upplevda stressen när kraven ökar och
kontrollen minskar (Karasek & Theorell 1990). Det är i detta fall en ökad
arbetsbelastning på grund av längre köer samt ökade krav på tillgänglighet.
Informanterna uttrycker att de upplever sig stressade över att vara övervakade och styrda.
Att möta höga krav med låg kontroll blir lättare om det finns stöd (Karasek & Theorell
1990). Förklaringen till det kan enligt modellen bero på att kontrollen har minskat vilket
gör att de hamnar i en arbetssituation som utan socialt stöd kan leda till ohälsa.
4.5.3 Brist på kontroll
En av informanterna tycker det känns svårt att inte färdigställa arbetet med kunden i
samband med samtalet då det minskar risken att saker glöms, blir fel eller missas när
tiden styrs och slimmas. Denna minskade kontroll kolliderar med viljan att göra det bästa
för kunden. I frågan om vad som skulle få en av informanterna att stanna kvar på
avdelningen, säger denne att det skulle vara att få arbeta mer under eget ansvar och att få
styra sina arbetstider lite mer själv.
I6: ”Jag då som verkligen vill lägga tid på att göra en snygg offert och se till att allt ser

bra ut och rätt, jag klarar liksom inte, jag klarar aldrig de 60 sekunderna.”
I4: ”Vi mäts tidsmässigt och man har efterbearbetningstid och man ska vara tillgänglig
och så.”
I2: ”Ni har 45 minuters lunch och det var jättenoga med de här 45 minuterna. Visst, jag
förstår det men man är liksom ingen robot. Det är mycket stress kring tillgängligheten.”
Rekryteringsspecialisten framhäver också vikten av att den anställda ska se sin del i det
hela, vad dennes samtal gör för organisationen samt att de har en viktig roll i den
relationen som kunden får till organisationen.
Thorsrud har sex fundamentala kriterier för arbetskrav. Tre av dem är: behov av innehåll
i en form av rimlig nivå, behov av en beslutsmyndighet samt behov av att kunna se
arbetet leder fram till önskvärt tillstånd (Thorsrud 1974 se Kaufmann & Kaufmann).
Dessa behov tycks inte uppfyllas på avdelningen. Det uppstår en krock mellan deras
personliga värden och engagemang samt de ökade kraven, som på bekostnad av den
service de vill ge kunden, blir tidspressad. På grund av medarbetarnas begränsade
beslutsmyndighet uppnås inte deras önskvärda tillstånd i mötet med kund.
Ytterligare otydligheter kan uppfattas när de anställda som befinner sig i denna krock får
höra både att deras värde för organisationen är av största vikt samtidigt som de minskar
deras möjlighet att göra ett bra jobb utan att stötta dem i den minskade kontrollen.
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Autonomi fungerar som en icke finansiell belöning och är en viktig faktor för den
anställdas vilja att stanna kvar i organisationen (Schletcher, Thompson & Bussin (2015).
En högre kontroll av arbetstakten och en rimlig grad av beslutsfattande påverkar
motivationen hos de anställda (Gosh et. Al 2013).
Den brist på kontroll som flera av informanterna nämner påverkar deras motivation, de
upplever sig pressade och kontrollerade av organisationen. På grund av de styrda tiderna
för administration, luncher och raster finns ett behov av andra belöningar så som
karriärutveckling, stöd och lön som måste väga upp bristen på kontroll.
4.5.4 Brist på stöd
En faktor som de flesta informanter uppmärksammar är brist på stöd, feedback och
information från ledningen. Ett flertal av informanterna säger att när saker tas upp på
teammöten, såsom att de upplever en ökad stress och press, höjda krav eller att de flaggar
för längre efterarbetningstid, kan bemötandet från chefer ibland uppfattas vagt och
otydligt. Känslan av att inte få gehör och stöttning samt att cheferna ibland kan gå i
försvarsställning lyfts fram av många informanter. En medarbetare som lämnat
avdelningen, samt två andra som arbetar där idag berättar att viktig information och
återkoppling på saker de tagit upp inte alltid kommer tillbaka till personalen. De har även
nämnt att de uppfattat en viss olikhet i vad som kommuniceras ut och inte mellan teamen.
I5: “...ska man ha en avdelning som jobbar som en enhet, fast det är två grupper måste
man liksom ha samma information som går ut till båda grupperna och ett enhetligt
ledarskap som liksom leder hela gruppen framåt, det går liksom inte att ge olika
information och olika fakta. Plötsligt var det någon som visste något som någon annan
inte visste och sånt skapar ju oreda och osäkerhet.”
Stöd från ledningen, information samt feedback är exempel på vad Johnson (1988) och
Karasek & Theorell (1990) beskriver som instrumentellt och emotionellt stöd. Stödet är
den dimension av deras modell som hjälper den anställda att klara av höga krav i arbetet.
Större delen av tidigare forskning visar på att bristen på stöd av denna karaktär är starkt
kopplat till avsikten att lämna (Allen, Shore & Griffeth 2003; Edmondson, Hansen &
Riggle 2009; Stenfors et al. 2013).
Allen, Shore & Griffeth (2003) betonar vikten av ett starkt organisatoriskt stöd för en god
retention. Det tycks finnas stora brister i det organisatoriska stödet. För att lindra
personalens upplevelse av att organisationen inte värderar deras bidrag eller bryr sig om
deras välbefinnande behöver ledningen signalera vilja att investera i sin personal samt
uppmärksamma och ge stöd för att bekräfta ett bra jobb.
En av informanterna menar att företaget bryr sig mer om de hårda värdena än de mjuka.
Det är försäljning och tillgänglighet som räknas, de mjuka värdena såsom kundnöjdhet
upplevs inte värderas lika högt. Brist på uppskattning nämns av flertalet medarbetare och
forna medarbetare. De tycks inte känna stöd överhuvudtaget och tror själva att det är en
avgörande faktor till varför medarbetarna lämnar. Det finns även nuvarande medarbetare
som några av informanterna vet överväger att lämna på grund av bland annat det. Flera av
informanterna har också uttryckt att cheferna inte vill inse att de är underbemannade i
perioder, de visar istället upp statistik och visar inte förståelse för deras arbetssituation.
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I2: “Jag tror det är fler som känner så, att man behöver bli sedd liksom och inte bara
relateras till dem siffrorna man presterar.”
Chefen bekräftar under intervjun problemen med bemanningen och att de kanske har
varit otydliga med vad medarbetarna ska fokusera på under de perioderna.
Chef: “Vi har haft en historik med låg bemanning, vi har inte riktigt kommit rätt. Vi har
haft stora bekymmer med att vi har haft långa köer och det påverkar ju arbetsmiljön att
det upplevs slitigt och stressigt och man upplever att man inte riktigt hinner med det man
vill göra för kunden, och det har varit lite otydligt kanske vad man ska fokusera på i och
med att vi alla har svalnat av lite grann och försökt lösa de här grundproblemen.”
Flera av informanterna upplever inte att de känner, eller kände, sig uppskattade på
avdelningen.
I5: “Jag hade säkert någon inre aggression för jag kände mig dåligt uppskattad.”
I stöd-dimensionen beskrivs bekräftelse av värdet av individens bidrag till de kollektiva
målen som en viktig del (Karasek & Theorell 1990). Informanter verkar inte uppleva den
bekräftelsen eftersom deras uttalanden tyder på brist på stöd samt att de värden som
medarbetarna anser viktiga (mjuka värden), inte värderas lika högt av ledningen.
Medarbetarna upplever att kraven på dem är höga och att de inte har någon möjlighet att
kontrollera sin situation. I detta fall upplever inte informanterna att de får uppskattning
vilket innebär brist på emotionellt stöd. Känslan av att de är underbemannade tyder också
på brist av instrumentellt stöd.
Upplevs krav och kontroll inte vara i balans har det sociala stödet en avgörande faktor
(Karasek & Theorell 1990). Informanterna uppger både arbetsbelastning och bristande
uppskattning som anledningar till varför medarbetare valt att lämna.
Hade stöd funnits hade troligtvis stressen blivit mer hanterbar, vilket kanske minskat
avsikten att lämna.
Många av informanterna säger att det är kundrelationerna och servicen som de uppskattar
med arbetet. Mycket av engagemanget kommer från att kunna hjälpa kunder och göra
dem nöjda, där får de tacksamhet. Samtidigt som det är krav på dokumentation ska de
efter sextio sekunder vara tillbaka på slingan, en informant upplever stress över de nya
dokumentationskraven som börjar gälla snart. De innebär ännu högre krav på
dokumentationen för medarbetarna. Det finns möjlighet att vänta med administrationen
till utsatt tid senare men då finns risk för att saker glöms bort.
Det är i kontakt med chefer, kollegor och kunder som individen får bekräftelse och
uppskattning samt kritik för att kunna bli bättre i framtiden (Härenstam 2014). Likt detta
säger informanterna att det är i relationen med kunden de får tacksamhet. En konsekvens
av den minskade relationen till kunden är att på grund av bristen på organisatoriskt stöd
som de anställda känner blir stödet från kunderna allt viktigare.
Om stödet är från organisationen är lågt kan kundernas stöd fortfarande väga upp mot
kraven i arbetet (Karasek & Theorell 1990). I detta fall verkar även stödet från kunderna
minska som konsekvens av styrningen vilket ökar risken för ohälsa tillsammans med de
höga kraven. Det bekräftas i krav, kontroll-och stödmodellen samt tidigare forskning
visar samband mellan organisatoriskt stöd och anställdas avsikt att lämna (Gosh et al.
2013; Suhartana & Riana 2016).
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4.5.5 Sociala relationer på arbetsplatsen
I5:“Just det sociala, det blir ju i och med det här trycket med köer hela tiden och man
blir jagad mer och mer ”åh nu måste ni koppla in er”, alltså jaga, jaga, jaga. Just det
här att känna att man inte har tid, inte tid att fråga hur hade du det i helgen, och inte tid
att ha något ställe att prata med någon, det är en social bit som måste, det är ju en
saknad det också.”
En informant menar att den höga arbetsbelastningen drabbar både det yrkesmässiga och
det sociala. Flerparten av informanter anser att de sociala relationerna är svaga eller inte
existerar. En informant säger att de som rekryterades för sju månader sedan inte ens har
blivit formellt introducerade för teamet och en medarbetare säger att det inte funnits tid
att gå iväg och prata och därmed lära känna någon mer än möjligen den som sitter
bredvid. Samma person uttrycker också att det kan tänkas bero på att en viss bitterhet
existerar i att de kanske fått mer lön än de som arbetat länge eller att det är tröttsamt när
så många nya kontinuerligt börjar. Vissa kan uppleva att det läggs mycket resurser på
utbildningar och introduktioner men att de som stannat på avdelningen en längre tid
glöms bort.
Kopplingar kan dras till Thorsruds sex arbetskrav som bör vara uppfyllda på arbetet. Ett
minimibehov av socialt stöd och anseende på arbetsplatsen bör finnas (Thorsrud 1974 se
Kaufmann & Kaufmann 2005). Detta arbetskrav tycks inte uppfyllas då de inte hinner
prata med varandra. När de som varit på avdelningen upplever sig bortglömda försvinner
deras känsla av anseende på arbetsplatsen.
I2: “Det är jätteviktigt, alltså vi hinner ju inte prata med varandra på jobbet, alltså det är
folk som blivit tillsagda att de får tysta sig lite… Det är ju så jag får energi genom att
prata med de runt omkring mig, och att bara sitta och ta samtal på samtal på samtal,
man blir alltså, det blir inte bra mot kunderna heller. “
Två av informanterna säger att de tror det sociala samt de informella aktiviteterna
kommer av sig självt när personalen har tid att prata med varandra och lära känna
varandra. När det inte är lika långa köer är stämningen en helt annan, det skrattas mycket
och är avslappnat. Efter omorganisationen var det till en början bra stämning eftersom det
inte ringde lika mycket och ledningen fokuserade mer på roliga aktiviteter. Det har
förändrats i takt med längre köer där fokus skiftat till enbart jobb. En av informanterna
säger att det kan ha ringt lika mycket även då men det uppfattades inte som samma tryck
eftersom det var en bättre stämning.
Goda sociala relationer och känslor som tillhörighet, erkännande och återigen stöd, ökar
chansen till god psykosocial arbetsmiljö (Härenstam 2014). Detta är något som verkar
saknas på avdelningen. Då medarbetarna inte ens hinner hälsa på nya kollegor eller har
svårt att finna tid och prata med varandra, är det inte konstigt att känslan av tillhörighet
inte infinner sig. Även här kan vi dra paralleller till Härenstams (2014) text om att det är
genom kontakt med chefer, kollegor och kunder som individen får bekräftelse och
uppskattning.
En informant säger att arbetsbelastningen går ut både över det yrkesmässiga och det
sociala. Ju längre köerna blivit ju mer har fokus riktats mot jobb. Det är då inte konstigt
att kollegerna sinsemellan inte hinner bekräfta varandra eller visa uppskattning.
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4.6 Slutsatser
Vi har i denna studie undersökt hur förväntningarna i en rekryteringsprocess påverkar om
en individ kommer stanna eller lämna avdelningen. Vi har även undersökt hur
arbetsklimatet samt möjligheten till karriärutveckling påverkar individens avsikt att
lämna avdelningen. Utifrån vår analys och tolkning kan vi dra följande slutsatser för att
besvara våra frågeställningar som presenteras ovanför varje stycke.
Analysen samt resultatet har bidragit med den viktiga insikten att personalomsättningen
inte enbart beror på en faktor. Det har i samtliga intervjuer blivit tydligt att det är när
olika faktorer sammanstrålar och kombineras som det leder till avsikten att lämna. Vi kan
även se att individer påverkas olika av olika faktorer. Upplevelser och reaktioner yttrar
sig olika och kan bero på att synen på arbetet varierar mellan informanterna. För vissa är
arbetet inte huvudsakligt i livet medan för andra värderas arbetet högt. För vissa värderas
även den personliga utveckling som arbetet kan bidra med högt.
Identifierade faktorer
Begränsad karriärutveckling
Brist på stöd (främst från chefer)
Känslan av orättvis lönesättning
Hög arbetsbelastning
Låg kontroll över arbetet
Hypoteser
Det finns ett samband mellan de som rekryteras och felaktiga
förväntningarna på arbetet samt karriärmöjligheterna.
Nyanställda är överkvalificerade och möjligen ser på tjänsten som
en ”inkörsport” till organisationen
Brister i arbetsklimatet kan vara av signifikant betydelse för om
personalen stannar eller lämnar.
•

Bekräftad
Delvis
Delvis
Delvis

Hur ser rekryteringsprocessen ut?

Rekryteringsprocessens betydelse för om individer stannar presenterades i våra hypoteser
med betoning på hur förväntningar skapades samt infriades gällande karriärutveckling
samt arbetsinnehåll. Denna hypotes har vi inte helt kunnat bekräfta, det finns
förväntningar på karriärutveckling hos vissa som gjort att de på grund av vilja att
utvecklas har sökt sig till andra tjänster inom organisationen. Generellt i
rekryteringsprocessen har organisationen kommunicerat ut en tydlig och riktig bild av
arbetsinnehåll och karriärutvecklingsmöjligheter inom avdelningen.
•

Vilken betydelse har det psykologiska kontraktet för om medarbetaren kommer
lämna den undersökta avdelningen?

Det psykologiska kontraktets betydelse för om medarbetaren stannar eller lämnar ligger
främst i förväntningarna om karriärutveckling och rättvis behandling. Oberoende av
varandra och utan att få frågan har samtliga informanter anmärkt missnöje över att
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nyanställda får en så hög ingångslön att de har mer än de som arbetat på avdelningen en
längre tid. Rättvis behandling både när det handlar om information och lön förefaller vara
av stor vikt för avdelningens retention.
•

Hur ser karriärutvecklingen ut på avdelningen?

Karriärutvecklingen är begränsad på avdelningen, men större inom organisationens andra
avdelningar. Det finns en nyligen utarbetad ettårig utbildningsplan som medarbetaren
påbörjar vid anställningsstart. När medarbetaren avslutat sin utbildning som innefattar de
olika produkterna, finns det inga givna utvecklingsmöjligheter kvar. Brist på
avdelningens utvecklingsmöjlighet förefaller påverka de flesta informanter och deras
avsikt att lämna. I kombination med brist på stöd respektive orättvis lön har det varit de
två faktorerna som gjort att de två informanter som slutat, valde att lämna. Vår hypotes
om att de anställda skulle vara överkvalificerade blir inte bekräftat i detta resultat utan det
förefaller handla mer om att det inte finns tydliga eller möjliga utvecklingsstegar på
avdelningen.
En ytterligare dimension av denna faktor är upplevelsen av att cheferna senare inte stöttar
deras vilja till utveckling. Denna brist på stöd leder till minskat förtroende och tillit vilket
stärker känslan av att vilja lämna. Kombinationen av dessa två faktorer uppfattas mycket
negativt av de flesta informanter.
•

Vilken betydelse har arbetsklimatet för anställningens längd?

Arbetsklimatets betydelse visar sig spela stor roll för de anställdas trivsel och så länge de
upplever ett gott arbetsklimat tenderar anställningens längd att öka. När de inte känner sig
uppskattade eller att de får belöning för den prestation de gör kan det vara avgörande i
deras vilja att lämna avdelningen. Utmärkande brister som försämrar klimatet består av
tre faktorer.
Första faktorn är arbetsbelastningen i form av många samtal samt känslan av
underbemanning. De har under en längre tid haft en känsla av ökad stress på grund av
underbemanningen och de långa telefonköerna. Det resulterar i konsekvensen att de
varken hinner skapa en god relation med kunden eller sociala relationer med kollegor.
Den andra faktorn som tillsammans med arbetsbelastningen stärker avsikten att lämna är
styrningen av administrationen samt tillgänglighetsmätningar. Personalen upplever att de
har låg kontroll över sitt arbete och vill göra ett bra och noggrant jobb. Men de kan inte
själva besluta om dess utformning. Den begränsade tiden för exempelvis
efterarbetningstiden resulterar i ett, i deras ögon, sämre utfört arbete. Det blir framförallt
sämre service för kunden när de upplever press och stress vilket kolliderar med deras
värdegrund att göra det bästa för kunden.
Tredje faktorn är brist på stöd, framförallt från chefer. I arbetsklimatet har det sociala
stödet en betydande del. På grund av den ökade arbetsbelastningen har fokus skiftat till
enbart jobb, flera informanter menar att de sociala relationerna sinsemellan inte existerar.
De informanter som lämnat avdelningen har uppgett att det inte är de sociala relationerna
och stödet mellan kollegor som påverkat deras beslut att lämna och de nämner inte heller
relationerna mellan kollegor som en stark faktor till deras avsikt att lämna. Det tydliggör
att det är framför allt avsaknaden av just organisatoriskt stöd från chefen som påverkar
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anställningens längd. Känslan av brist på uppskattning i kombination med hög
arbetsbelastning har i de flesta intervjuer varit av avgörande karaktär i övervägandet av
att lämna.
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5. Diskussion
5.1 Resultat i förhållande till förförståelse
Resultatet som framkom genom intervjuerna stämde enbart delvis överens med våra
hypoteser. Vår hypotes om att dem som anställs är överkvalificerade och ser avdelningen
som en inkörsport till företaget visade sig endast delvis stämma. Vi kan koppla resultatet
till att vissa ser avdelningen som en inkörsport då medarbetare vill ta sig vidare även
internt men att överkvalificering skulle vara en orsak kan inte bekräftas i detta material.
Förväntningarna de får på arbetet i rekryteringen stämmer överens när de sedan börjar
arbeta vilket motbevisar en del av vår förförståelse. Resultatet kan däremot bekräfta att
förväntningarna kring karriärutveckling, som växer fram under rekryteringen, har med
avsikten att lämna att göra när de sedan inte infrias.
Arbetsuppgifter samt de sociala relationernas betydelse för om medarbetaren stannar eller
lämnar visade sig stämma till viss del. Sociala relationer i form av relationen till chefen
har större betydelse för avdelningens retention än relationerna till kollegor.
Samtliga informanter framhäver avdelningens problematik kring den upplevda orättvisan
kopplat till lön som en stark faktor till missnöje samt ökar avsikten att lämna. Denna
problematik bidrog med nya insikter tillsammans med den framförda bristen på
organisatoriskt samt socialt stöd. Detta är två avgörande delar som vi kunde upptäcka
med hjälp av tolkningen i de kvalitativa intervjuerna.
Problematiken kring lön är ett vedertaget problem för flera organisationer inom flera
branscher på grund av förändringen som skett på arbetsmarknaden och arbetstagarens
ställer högre krav på organisationerna. Det är därför vanligt att exempelvis löner höjs för
att locka kandidater. Rekryteringsspecialisten och chefen säger att de blivit tydligare nu
med att förmedla arbetsuppgifterna och vad som förväntas av de anställda, vilket gör att
de som anställs nu kanske går in med annorlunda förväntningar än de som anställts
tidigare, men det är inget som detta resultat visar och inget vi ämnat undersöka i denna
studie.
Det är viktigt att ha i åtanke att denna studie kan ha påverkats av vår förförståelse samt
förkunskaper om organisationen. Förkunskaperna påverkar tolkningarna som görs
eftersom de bygger på tidigare erfarenheter och är något vi varit medvetna om och strävat
efter att hålla på begränsat avstånd under analysen. Några av våra fynd i analysen var inte
i linje med vår förförståelse, på grund av att vi kunde hålla förkunskaperna på avstånd
bidrog det till en ändrad riktning under analysen.
5.2 Resultat i förhållande till metod
Metodvalet som innebar fallstudie med kvalitativa intervjuer har gett oss tillgång till
djupgående data på ett sätt som är svårt att eftersträva genom kvantitativ metod. Vi
upplever vår strävan efter att uppfylla vårt syfte lyckats.
På grund av den abduktiva ansatsen kunde vi under uppsatsens gång anpassa studien då
vi upptäckte att våra hypoteser inte till fullo kunde bekräftas. Tack vare det kunde vi dra
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en viktig slutsats. De anställdas avsikt att lämna beror inte enbart på en orsak. Det är två
eller fler orsaker i relation till varandra som påverkar personalomsättningen. Hur dessa
faktorer har påverkat de anställda har uttryckts på olika sätt hos varje individ. Det gör det
svårt att presentera ett så enkelt svar som en punktad sammanfattning. Det är av stor
betydelse för vår slutsats att väga in att alla människor är olika vilket betyder att vissa av
faktorerna som denna informantgrupp bidragit med kanske inte är representativa för
samtliga individer. Genom att ta fram de mest återkommande faktorerna från dessa fyra
medarbetare samt de två som lämnat, menar vi att det är sannolikt att det finns fler på
avdelningen där upplevelsen är densamma men det finns med all säkerhet flera som inte
känner att de kan relatera till de presenterade slutsatserna.
Genom att intervjua både informanter som arbetar där idag samt informanter som slutat
möjliggjordes en högre grad av säkerställande av de faktorer som på båda sidor var i
enighet. Det hade dock varit önskvärt att intervjua medarbetare på en annan avdelning på
företaget för att kunna jämföra vilka skillnaderna är som gör att de har lägre
personalomsättning. Intervjuer med fler personer, både arbetande på avdelningen och de
som lämnat hade möjligen gjort att vi fått fram fler orsaker till varför medarbetare inte
vill stanna på avdelningen.
För ytterligare fördjupning och bredare perspektiv hade det varit intressant att genomföra
intervjuer i fokusgrupper. Det hade kunnat skapa en debatt mellan de anställda och lyft
diskussionen ytterligare i form av infallsvinklar på det uppfattade arbetsklimatet, stödet
samt vilka skillnader eller likheter i förväntningarna som finns. Observationer hade
troligtvis också bidragit till ett fylligare material då vi hade haft möjligheten att iaktta hur
arbetsbelastningen påverkar relationerna samt kundmötena. Vi hade fått en inblick i
avdelningens samspel samt kommunikation. Det hade kunnat bidra till en betydelsefull
inblick i arbetsmiljön samt arbetets faktiska utförande.
Då det hermeneutiska perspektivet förespråkar ett tolkande perspektiv har det, enligt oss,
bidragit till en djupare insikt i det insamlade materialet från intervjuerna. Intervjuerna har
därmed fullföljt sitt ändamål och från varje intervju har en djupare inblick i deras
erfarenheter och uppfattningar om situationen givits. I samband med analysen samt de
tolkningar som gjorts har det framkommit ytterligare dimensioner i undersökningen av
avdelningens situation än vi trodde fanns i början av själva genomförandet.
5.3 Trovärdighet
Till läsare av denna studie vill vi reservera oss för att man bör ha med sig i åtanke att det
är en studie gjord på intervjuer som har tolkats samt analyserats av oss som författare.
Det innebär att det alltid medföljer en risk att vid en subjektiv tolkning av någon annan
kan slutsatserna se annorlunda ut. Eftersom undersökningen gjorts på en avdelning med
förutsättningar som enbart tagits i beaktning för detta specifika fall har det lett till ett
mindre generaliserbart resultat. Generaliserbarheten blir stark vid undersökningar på
liknande avdelningar i liknande organisationer.
Som nämndes i metodavsnittet intervjuades endast åtta personer, vilket kan sänka
trovärdigheten en aning. Under annorlunda förutsättningarna hade fler intervjuer varit
önskvärt för att höja trovärdigheten, framförallt med de som nyligen lämnat samt de som
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har för avsikt att lämna. Reliabiliteten är ändå tillräckligt hög mätt i skala till studiens
storlek samt under de förutsättningar vi hade.
Vi har varit transparenta och behandlat materialet med stor respekt och endast presenterat
de fynd som kommit fram under intervjuerna. Vi har fått svar på samtliga
frågeställningar, det beror på att vi mätt det vi ämnat mäta och därmed uppnått validiteten
i denna undersökning.
5.4 Resultat i förhållande till teorin
När studien påbörjades trodde vi att rekryteringsprocessen skulle ha ett större samband
med den höga personalomsättningen. Det visade sig däremot under studiens gång att
rekryteringsprocessen och felrekryteringar inte var den bakomliggande faktorn till
avsikten att lämna. Däremot kan förväntningarna kring karriärutvecklingen som skapas
under rekryteringen kopplas till den höga personalomsättningen.
Då resultatet visade att avsikten att lämna hade en betydande koppling med
förväntningar, blev det också tydligt att valet av psykologiska kontraktet som teori var
rätt. Framförallt Rousseau (1990) men även Allvin et al. (2014) och Garsten et al. (2011)
samt tidigare forskning om psykologiska kontraktet har gett oss en bra förståelse som
legat till grund för att kunna förstå informanterna och tolka deras tankar och känslor kring
förväntningar i arbetet.
Det visade sig under intervjuerna att det fanns problem med arbetsbelastning, minskad
egenkontroll och känslan av bristande stöd på avdelningen, vilket fick oss att inse att vi
behövde komplettera teorin. Utökningen blev Karasek och Theorells modell om krav,
kontroll och stöd. Kombinationen av Thorsrud och Karasek och Theorell har likt
psykologiska kontraktet legat till grund för att kunna förstå informanternas arbetssituation
och hur det påverkat individerna.
5.5 Etiska perspektiv i teorin
De presenterade teorierna är huvudsakligen skrivna av män, de är valda på grund av att
deras modeller är i linje med undersökningens syfte samt frågeställningar. En av
författarna till teorierna är kvinna. Det är beklagligt att det inte presenteras lika många
teorier av kvinnliga författare, historiskt har män dominerat i forskningen och har bidragit
med fler teorier inom valt ämne. Övriga bidrag med forskning har större variation mellan
könen. Två av teorierna härstammar från Skandinavien vilket passar vår undersökning då
frågeställningarna är specifika för en skandinavisk organisation.
5.6 Studies relevans för arbetsvetenskapen och vidare forskning
Avslutningsvis vill vi tydliggöra vår studies relevans för arbetsvetenskapen och vårt
bidrag. Studien har belyst flera faktorer som välkända arbetsvetenskapliga teoretiker och
forskare behandlar. Arbetsklimatet, det informella anställningskontraktet samt
karriärutveckling är återkommande i arbetsvetenskaplig forskning och vi har i denna
studie tagit fram konkreta och fördjupade faktorer som har en direkt inverkan på en
individs avsikt att lämna en specifik avdelning. Vi bekräftar stor del av befintlig
forskning men genom att undersöka ett specifikt fall kunde slutsatser om konkreta
kombinationer av tydliga faktorer dras.
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Vidare forskning inom fältet skulle kunna vara den kunskapslucka som identifierats i
psykologiska kontraktet gällande återställandet och hanteringen av ett brutet kontrakt.
Genom vår studie kan vi dra slutsatsen att när kontraktsbrott sker ökar medarbetarens
avsikt att lämna. Forskning kring hur man återställer eller hanterar ett brutet kontrakt kan
bidra till kunskap som kan förhindra reaktionerna som kan leda till att medarbetarnas
avsikt att lämna.
Vidare forskning skulle även kunna vara att göra en liknande undersökning på ett annat
svenskt företag inom samma bransch. Det vore intressant och jämföra forskningsfynden
för att se vilka orsaker som får medarbetare att lämna i andra organisationer och därmed
se om våra slutsatser är generaliserbara eller enbart giltiga i denna organisation. Därav
erhålls en jämförbar situation som kan bidra ytterligare till att utveckla organisationer
som upplever ett problem med sin retention.
Ytterligare en intressant utvecklingsmöjlighet för denna undersökning är att se hur dessa
faktorer förhåller sig utifrån ett genusperspektiv. Kan det finnas olika faktorer som
påverkar det ena könet i större utsträckning än det andra? Även ur ett kulturellt perspektiv
hade varit intressant. Finns det någon skillnad mellan denna avdelning och en liknande
avdelning i exempelvis Europa eller Asien?
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Bilagor
Intervjuguide rekryteringsspecialist
Bakgrund
Hur gammal är du?
Hur länge har du arbetat som rekryteringsspecialist på företaget?

Rekryteringsprocessen
Berätta hur rekryteringsprocessen ser ut till avdelningen?
• Vilka kandidater söker ni?
• Hur väljer ni kandidater? (vad baseras urvalet på?)
o Kompetensbaserade intervjuer?
o Personlighetstester?
o Finns det något samband eller gemensamt mellan majoriteten av
kandidaterna som anställs?
Vad anser du vara utmaningen i rekryteringen till denna avdelning?
• Skiljer den sig från rekryteringen till andra avdelningar?

Psykologiska kontraktet - Förväntningar
När upplever du att det skapas ett psykologiskt kontrakt? Något särskilt tillfälle?
Vilka förväntningar har du som rekryterare på den anställda?
• Arbetsmässigt och tidsmässigt.
Vilka förväntningar tror du kandidaten får under rekryteringen?

Arbete & Karriär
Vad finns det för karriärmöjligheter för den anställda på avdelningen?
• Förmedlas de ut redan under rekryteringen?
• Finns det tydliga karriärvägar?
• Förväntas den anställda ta kontakt med chefen om han eller hon är intresserad av
karriärutveckling?
Vad tror du den höga personalomsättningen beror på?
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Intervjuguide Team-Coach
Bakgrund
Hur gammal är du?
Hur länge har du arbetat som Teamleader på denna avdelning?
Vad arbetade du med innan?

Rekryteringsprocessen
Hur såg rekryteringsprocessen ut när du fick jobbet på avdelningen?
• Hur upplevde du den?
• Innehöll den personlighetstester/många intervjuer?

Psykologiska kontraktet - Förväntningar
Vad hade du för förväntningar på arbetet under rekryteringsprocessen?
Vad hade du för förväntningar efter du genomgått rekryteringsprocessen?
Stämde förväntningarna överens med hur arbetet var?
• Vad var bättre?
• Vad var inte lika bra?
Vad är din upplevelse av personalen som rekryteras?
• Finns det något mönster eller gemensamt mellan personerna som anställs på
avdelningen?
• Ser du något mönster i vilka som lämnar samt stannar kvar på avdelningen?

Arbete & Karriär
Hur upplever du arbetet och arbetsmiljön?
• Vad är det bästa med ditt jobb?
• Finns det något som är mindre bra?
o Vad tror du det beror på?
Hur tror du personalen upplever arbete och arbetsmiljön?
• Vad tror du det beror på?
Vilka möjligheter till karriärutveckling finns på avdelningen?
• Är de tydliga?

Arbetsklimatet på avdelningen
Berätta lite om er som grupp och hur ni fungerar tillsammans?
• Arbetsmässigt men även om ni umgås privat?
På vilket sätt tror du relationerna mellan kollegor påverkar arbetet?
Tycker du att det är hög personalomsättning på avdelningen?
• Vad tror du det beror på?
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Intervjuguide Säljchef
Bakgrund
Hur gammal är du?
Hur länge har du arbetat som själchef?
Vad arbetade du med innan?

Rekryteringsprocessen
Berätta om rekryteringsprocessen till avdelningen?
Vilka kandidater söker ni?
• Hur väljer ni kandidater? (vad baseras urvalet på?)
Finns det något ni tenderar att framhäva och kanske tona ned på intervjun när det gäller
arbetet?
Finns det något samband eller gemensamt mellan majoriteten av kandidaterna som
anställs?
Vad anser du vara utmaningen i rekryteringen till denna avdelning?

Psykologiska kontraktet - Förväntningar
Vilka förväntningar har du som chef på de anställda som inte står i det formella
anställningskontraktet?
• Hur kommunicerar du ut dem?
Vad tror du den nyanställda har för förväntningar på arbetet innan han/hon börjat jobba?
Vilka förväntningar tror du den anställda har på dig under anställningen?
• Diskuterar ni dessa?
o När och hur diskuteras de?
o Hur ofta?

Arbete och Karriär
Berätta lite om avdelningen, arbetsuppgifter och arbetsförhållanden?
Vilka möjligheter till karriärutveckling finns på avdelningen?
• Hur synliggörs dem?
Hur tror du personalen upplever möjligheterna till karriärutveckling?

Arbetsklimatet på avdelningen
Hur skulle du beskriva den generella stämningen i gruppen?
• Anordnas aktiviteter utanför arbetet?
Vad tror du att den höga personalomsättningen kan bero på?
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Intervjuguide medarbetare
Bakgrund
Hur gammal är du?
Hur länge har du varit anställd på avdelningen?
Vad arbetade du med innan?
·
Hur lång arbetstid hade du där?

Rekryteringsprocessen
Hur fick du nys om företaget och tjänsten?
Varför sökte du denna tjänst?
Hur upplevde du din rekryteringsprocess?

Psykologiska kontraktet - Förväntningar
Vad hade du för förväntningar på arbetet innan rekryteringsprocessen startade?
Vad hade du för förväntningar efter du genomgått rekryteringsprocessen?
• Hur upplevdes processen?
Stämde förväntningarna överens med hur arbetet var?
• Vad var bättre?
• Vad var inte lika bra?
Vad tror du din chef har för förväntningar på dig förutom det som står i ditt
anställningskontrakt?

Arbetsklimat & Karriär
Hur upplever du att du togs emot på avdelningen efter anställningen?
Hur upplever du arbetet och arbetsmiljön på avdelningen?
• Vad är det bästa med ditt jobb?
• Finns det något som är mindre bra?
o Vad tror du det beror på?
Vad har du för syn på ditt arbete?
·
Långsiktigt/tillfälligt
Vilka möjligheter till karriärutveckling finns på avdelningen?
• Är de tydliga?
• Är du intresserad av karriärvägar?

Arbetsklimatet på avdelningen
Berätta lite om er som grupp och hur ni fungerar tillsammans?
• Arbetsmässigt men även om ni umgås privat?
På vilket sätt tror du relationerna mellan er kollegor påverkar arbetet?
Tycker du att det är hög personalomsättning på avdelningen?
• Vad tror du det beror på?
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Intervjuguide medarbetare som lämnat
Bakgrund
Hur gammal är du?
Hur länge var du anställd på avdelningen?
Vad har du arbetet med innan anställningen?
·
Hur länge var du anställd där?
Vad arbetar du med nu?

Rekryteringsprocessen
Hur fick du reda på tjänsten och företaget?
Varför sökte du tjänsten?

Psykologiska kontraktet - Förväntningar
Vad hade du för förväntningar på arbetet innan och under rekryteringen?
Stämde förväntningarna överens med hur arbetet var?
• Vad var bättre?
• Vad var inte lika bra?

Sociala klimatet på avdelningen
Hur upplevde du att du togs emot på avdelningen?
Hur upplevde du arbetet och arbetsmiljön på avdelningen?
• Vad var det bästa med jobbet?
• Fanns det något som var mindre bra?
o Vad tror du det beror på?

Arbete & Karriär
Fanns det möjligheter till karriärutveckling?
• Hur diskuterades/kommuniceras de ut till dig?
Såg du något mönster eller gemensamma saker hos de som anställdes till avdelningen?
• Ålder, kön, utbildning, tidigare anställningar etc.
Varför valde du att lämna avdelningen?
Varför tror du att andra väljer att lämna respektive stanna kvar på avdelningen?
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Mail - Forskningsetiska principer
Nedan mejl skickades till samtliga informanter innan intervjuerna ägde rum, vi gick även
igenom mejlet i början av varje intervju.
________________________________________________________________________
Hej och välkommen på intervju!
Vi heter Emma och Evelina och kommer från Halmstad Högskola. Vi gör vårt
examensarbete med Xxxxxxxx, och syftet är att ta reda på hur man kan matcha
förväntningarna mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Vi vill se vilka faktorer som
avgör varför folk väljer att sluta eller stanna kvar på arbetet och undersöker specifikt
avdelningen Xxxx. Intervjun tar ca 30 minuter och vi kommer ställa enkla och öppna
frågor. Om du samtycker vill vi väldigt gärna spela in då det hade underlättat otroligt för
oss när vi sedan ska sammanställa intervjuerna.
4 forskningsetiska principer vi kommer hålla oss till:
1. Det är frivilligt att delta och du får när som helst avbryta din medverkan.
2. Vi kommer behandla alla uppgifter med konfidentialitet och dina personliga
uppgifter kommer inte presenteras någonstans i rapporten.
3. De här uppgifterna kommer enbart användas till själva undersökningen och inget
annat.
4. När arbetet är färdigt kommer inspelningen raderas. Det är endast för vår skull
som intervjun spelas in.
Vi är väldigt tacksamma att du vill ställa upp och vi ser fram emot att träffa dig.
Med vänlig hälsning, Emma och Evelina :)
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