
 

 

AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI 
Avdelningen för ekonomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frivillig personalomsättning, orsaker och 
åtgärder 

En fallstudie om hur första linjens chefer kan minska frivillig 
personalomsättning bland medarbetare inom vård och omsorg. 

Malin Overgaard 
Carl Ekberg 

2019 
 

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp 
Företagsekonomi 

Ekonomprogrammet 
Examensarbete i företagsekonomi C 

 
Handledare: Agneta Sundström och Kristina Mickelsson 

Examinator: Jens Eklinder-Frick 



 

 

Förord 

 

Vi vill tacka alla respondenter som deltagit i denna studie. Vi vill även tacka våra 

handledare Agneta Sundström och Kristina Mickelsson. Även ett stort tack till Jens 

Eklinder-Frick för värdefull input. Avslutningsvis vill vi tacka våra familjer och vänner 

för att de stått ut med och stöttat oss under denna intensiva, men lärorika period.  

 

Gävle juni 2019 

Malin och Carl 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

 
Titel: Frivillig personalomsättning, orsaker och åtgärder - en fallstudie om hur första linjens 

chefer kan minska frivillig personalomsättning bland medarbetare inom vård och omsorg.  

  

Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  

  

Författare: Malin Overgaard och Carl Ekberg 

  

Handledare: Agneta Sundström och Kristina Mickelsson 

  

Datum: 2019 – juni  

 

Syfte: Det finns en mängd studier som behandlar frivillig personalomsättning och vad dess 

orsaker är. Fler studier av fördjupande karaktär behövs för att få ökad förståelse över vad det är 

som orsakar frivillig personalomsättning. Syftet med studien är att få ökad förståelse för hur 

första linjens chefer inom vård och omsorgsbolag kan engagera sig i, och påverka medarbetare 

för att minska frivillig personalomsättning. För att uppfylla syftet ska studien besvara varför 

medarbetare överväger att säga upp sig, hur chefer kan vidta åtgärder för att minska övervägande 

av uppsägning bland medarbetare samt hur omsättning av första linjens chefer påverkar 

personalomsättning i organisationen. 

 

Metod: I denna studie har en kvalitativ fallstudie (enfall) genomförts på en organisation som är 

verksam inom vård och omsorgsbranschen. Huvudmetoden för att samla in data är 

semistrukturerade intervjuer (n=11) med individer i olika befattningar inom organisationen. För 

att få en djup holistisk bild av fallet kompletteras intervjuerna med en enkätundersökning 

genomförd av medarbetare (n=137), dokumentanalys samt observationer. Analysen av data har 

genomförts genom mönsteranalys och redovisningen av data har skett utifrån studiens 

forskningsfrågor. De som studeras är främst medarbetare och olika chefer inom organisationen. 

  

Resultat & slutsats: Flera orsaker till, och åtgärder för att minska frivillig personalomsättning 

har synliggjorts. Omsättning av första linjens chefer visade sig ha inverkan på samtliga orsaker 

som synliggjorts i studien.  

  

Examensarbetets bidrag: Studien bidrar med ökad förståelse för vad som orsakar, och hur 

första linjens chefer kan minska frivillig personalomsättning. Vikten av balans mellan arbetsliv 

och privatliv har synliggjorts. Studien bekräftar tidigare forskning som framhäver betydelsen av 

omsättning av chefer i arbetet med minskning av personalomsättning.  

  

Förslag till fortsatt forskning: Förslag till fortsatt forskning är att utforska orsaker i 

organisationer med låg personalomsättning inom samma kontext, hur lokalt engagemang kan 

ersätta organisatorisk engagemang och hur omsättning av första linjens chefer kan minskas för 

att motverka frivillig personalomsättning bland medarbetare.  

  

Nyckelord: Frivillig personalomsättning, övervägande av uppsägning, personalomsättning, 

orsaker, medarbetare och första linjens chefer.  



 

 

Abstract 
  

Title: Voluntary turnover, causes and action - a case study about how first line managers can 

reduce voluntary turnover among coworkers within the health and social care industry. 

  

Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business Administration.  

  

Author: Malin Overgaard and Carl Ekberg. 

  

Supervisor: Agneta Sundström and Kristina Mickelsson. 
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Aim: There is a variety of studies that deal with the issue of voluntary turnover and its causes. 

More in-depth studies are required in order to gain increased understanding of what causes 

voluntary turnover. The aim of this thesis is to gain increased understanding of how first line 

managers in health and social care corporations can engage in, and influence coworkers in order 

to reduce voluntary turnover. In order to fulfill its purpose this thesis will answer why coworkers 

are considering leaving the organization, what actions managers can take to reduce turnover 

intentions among coworkers and what impact turnover among managers have on staff turnover 

within the organization. 

  

Method: In this thesis a qualitative case study (single case) was carried out on an organization 

that operates within the health and social care industry. The main method used to gather data is 

semi structured interviews (n=11) with individuals in various positions within the organization. 

In order to obtain a deep holistic view of the case the interviews are supplemented with a survey 

conducted by coworkers (n=137), document analysis and observations. The data was analyzed 

using pattern-matching technique and the reporting of data has been based on the study's 

research questions. The subjects in this thesis are coworkers, and various managers within the 

organization. 

  

Result & Conclusions: Several causes for, and actions to prevent voluntary turnover has been 

highlighted. Turnover among first line managers turned out to have an impact on all the causes 

highlighted in the study.  

  

Contribution of the thesis: The thesis contributes with increased understanding of what causes, 

and how first line managers can prevent, voluntary turnover. The importance of balance between 

working life and privacy has been highlighted. The thesis confirms previous research that 

emphasizes the relevance of turnover among managers in order to reduce staff turnover. 

 

Suggestions for future research: Suggestions for future research is to explore causes in 

organizations with low turnover within the same context, how local commitment can replace 

organizational commitment and how turnover among first line managers can be reduced in order 

to reduce turnover among staff.  

  



 

 

Key words: Voluntary turnover, turnover intention, turnover, causes, coworker and first line 

manager. 
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1. Inledning 

I uppsatsens inledande kapitel presenteras först en diskussion av den problematik som ligger till 

grund för studien, vilket följs av syfte, avgränsningar och forskningsfrågor. 

 

1.1 Problemdiskussion 

Inom forskningen finns omfattande studier för att utreda vad som orsakar personalomsättning 

och vad organisationer kan göra för att motverka att den sker (se exempelvis Steers & Mowday, 

1981; Hatcher, 1999; Kim & Fernandez, 2017). Medarbetare som stannar kvar i organisationen 

medför att kunskap stannar inom organisationen (Avery & Bergsteiner, 2011). 

Personalomsättning är inte per automatik en negativ företeelse, utan beror snarare på vilken 

karaktär personalomsättningen har. Kostnaden att bibehålla en missnöjd medarbetare kan 

överstiga den kostnad det innebär att rekrytera och utbilda dess ersättare (Porter & Steers, 1973). 

När medarbetarna själva väljer att säga upp sig, benämns det som frivillig personalomsättning. 

Personalomsättning av denna karaktär, är negativ för organisationen eftersom det sker utanför 

organisationens önskan och det ofta är kompetenta medarbetare som väljer att frivilligt lämna 

organisationen (Abbasi & Hollman, 2000). 

 

Det finns stor varians mellan hur olika studier har adresserat frivillig personalomsättning. 

Forskare väljer antingen att studera övervägande av uppsägning eller faktisk frivillig 

personalomsättning. Det kan vara problematiskt att studera hur faktisk frivillig 

personalomsättning ska minskas då dessa studier behöver ske över längre tid (Mitchell, Holtom, 

Lee, Sablynski & Erez, 2001). Övervägande av uppsägning är ett mått på huruvida medarbetare i 

en organisation planerar att lämna sin anställning och används med fördel som ett mått för att 

identifiera orsaker till frivillig personalomsättning (Mobley, Griffeth, Hand & Meglino, 1979).  

 

Det finns en mängd olika orsaker som påverkar frivillig personalomsättning. Rekommenderat är 

att forskare väljer ut några få att studera åt gången för att kunna avgöra hur stor påverkan de har 

på frivillig personalomsättning (Steers & Mowday, 1981). De olika orsakerna till frivillig 

personalomsättning har studerats i olika kombinationer där samband har påträffats, men även 

visat att det kan vara andra bakomliggande orsaker som åstadkommer dessa samband (Cotton & 

Tuttle, 1986).  
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Utöver studier som valt att fånga orsaker till faktisk frivillig personalomsättning och 

övervägande av uppsägning har även forskning riktats mot hur ledarskapsstilar ger effekter på att 

minska frivillig personalomsättning eller ej, med varierande resultat (Green, Miller & Aarons, 

2013; Avey, Hughes, Norman & Luthans, 2008; Caillier, 2018). En övertro till att en specifik 

ledarskapsstil kan få negativ inverkan på frivillig personalomsättning, vilket skulle innebära att 

chefen behöver finna en väl avvägd balans i sitt ledarskap som grundar sig på olika stilar (Wells 

& Peachey, 2011). Istället för att fokusera på olika ledarskapsstilar eller balansen mellan dem 

läggs fokus i denna studie på hur chefen väljer att prioritera ett visst agerande och hur chefen kan 

påverka medarbetare för att minska den frivilliga personalomsättningen inom organisationen. 

Det finns forskare som framhåller att chefens roll för att minska medarbetares övervägande att 

säga upp sig är vag och behöver klargöras (Cho, Johanson & Guchait, 2009). Forskning kring 

ledarskap har gått från att fokusera på effektiva ledares beteenden till att inriktas mot styrkan i 

ledarskapsbeteenden, förhållandet mellan medarbetare och chef samt interaktionen inom en 

kontext eller situation (Strang, 2005).  

 

Denna uppsats riktas mot organisationer som hanterar vård och omsorg av funktionsnedsatta 

individer, vilket är en bransch med hög frivillig personalomsättning (Hewitt & Larson, 2007). 

Idag är det fler anställda inom vård och omsorg än någonsin tidigare, samtidigt som svårigheten 

att rekrytera och bibehålla existerande personal lyfts fram som en av de stora utmaningarna inom 

sektorn (Institutionen för vård och omsorg [IVO], 2018a). Enligt en studie om vård och 

omsorgspersonal uppgav 41% av medarbetarna att de nyligen allvarligt övervägt uppsägning 

(Stranz, 2005). Detta är problematiskt för chefer i och med att de behöver ägna en stor mängd tid 

åt att söka rätt kompetenser, utbilda samt bibehålla personalen (IVO, 2018a). Arbetsmiljöverket 

genomför tillsyn över chefer inom vård och omsorg i Sverige och konstaterar att det råder grova 

brister inom första linjens chefers arbetsmiljö och härleder detta bland annat till att det råder hög 

personalomsättning inom sektorn (Arbetsmiljöverket, 2018). Studier visar att det finns en enighet 

gällande svårigheterna att behålla samt rekrytera personal till vård och omsorg, till följd av den 

höga personalomsättningen inom sektorn (Hewitt & Larson, 2007). Det är inte endast kostsamt 

för organisationen med personalomsättning, utan även kvaliteten på servicen för de boende blir 

lidande (Hatton & Emerson, 1998). Forskning inom denna kontext har studerat hur chefer kan 

påverka frivillig personalomsättning och kommit fram till kontrasterande resultat (Hatton & 

https://www.emeraldinsight.com/author/Hughes%2C+Larry+W
https://www.emeraldinsight.com/author/Norman%2C+Steven+M
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Emerson, 1998; Hatton et al. 2001; Robertson et al., 2005; Lerner, Trinkoff, Storr, Han, & Kyum 

Yang, 2017). 

 

Å ena sidan har tidigare forskning kommit fram till att faktisk frivillig personalomsättning är 

främst förekommande bland äldre medarbetare som arbetar med funktionsnedsatta individer. De 

vanligaste orsakerna som ligger bakom uppsägningen anses vara arbetets status och bristande 

stöd från chefer (Hatton & Emerson, 1998). Å andra sidan har det visat sig att yngre medarbetare 

som arbetar med funktionsnedsatta individer överväger uppsägning i högre grad. Orsaker som är 

kopplade till övervägandet anses vara arbetstillfredsställelse, arbetssituation och 

arbetsförhållanden (Hatton et al., 2001). Forskning har kommit fram till att cirka en tredjedel av 

medarbetarna som arbetar med funktionsnedsatta individer överväger att söka sig till ett annat 

arbete inom det närmaste året (Robertson et al., 2005). Rekommenderade åtgärder för att minska 

övervägande av uppsägning är att chefer fokuserar på löner och villkor samt 

kompetensutveckling. (Robertson et al., 2005; Hewitt & Larson, 2007). 

 

Forskare som studerat frivillig personalomsättning använder sig oftast av kvantitativa ansatser 

(Wells & Peachey, 2011; Cho & Lewis, 2012; Cohen, Blake & Goodman, 2016; Callier, 2018). 

Frivillig personalomsättning är ett invecklat och komplicerat problem som vi anser behöver 

studeras utifrån ett mer holistiskt synsätt än vad som vanligen görs och vad som orsakar frivillig 

personalomsättning behöver studeras på djupet. Studier som tar upp personalomsättning bland 

medarbetare som arbetar på boenden med funktionsnedsatta individer är till stor del motsägande 

(Hatton & Emerson, 1998; Hatton et al., 2001; Robertson et al., 2005; Lerner et al., 2017). På 

grund av de kontrasterande resultaten inom detta område, anser vi att det behövs ytterligare 

forskning av fördjupande karaktär för att studera varför medarbetare överväger att säga upp sig 

och hur chefer kan agera för att minska frivillig personalomsättning inom vård och omsorg.  

 

1.2 Syfte 

Syftet är att få ökad förståelse för hur första linjens chefer inom vård och omsorgsbolag kan 

engagera sig i, och påverka medarbetare för att minska frivillig personalomsättning. 
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1.3 Avgränsningar 

Det vård och omsorgsbolag som studeras i denna studie är verksamt i Sverige, med inriktning 

mot funktionsnedsatta individer.  

 

1.4 Forskningsfrågor  

Q1. Varför överväger medarbetare att säga upp sig? 

 

Q2. Hur kan chefer vidta åtgärder för att minska övervägande av uppsägning bland medarbetare? 

 

Q3. Hur påverkar omsättningen av första linjens chefer den frivilliga personalomsättningen i 

organisationen? 
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2. Litteraturgenomgång 

Inledningsvis i litteraturgenomgången förklaras begrepp som är centrala i denna studie: frivillig 

personalomsättning, övervägande av uppsägning och faktisk frivillig personalomsättning. 

Därefter presenteras tidigare forskning om orsakerna till, samt åtgärder för att minska frivillig 

personalomsättning. Tidigare forskning sammanfattas avslutningsvis i en tabell. 

 

2.1 Frivillig personalomsättning 

Medarbetare har en varierande effektivitet, därmed behöver inte personalomsättning 

nödvändigtvis vara något negativt för organisationen (Porter & Steers, 1973). Frivillig 

personalomsättning uppstår när medarbetaren själv väljer att säga upp sig, vilket skapar ett 

vakuum på arbetsplatsen som organisationen behöver fylla genom att rekrytera ersättare. Det är 

med andra ord den typ av personalomsättning som initieras av medarbetaren utanför 

organisationens önskan (Mobley et al., 1979). Frivillig personalomsättning kan således betraktas 

som något negativt och inte önskvärt ur organisationens perspektiv (Wells & Peachey, 2011). 

Det finns ingen klar definition av vad som utgör begreppet frivillig personalomsättning, som i 

olika studier definieras på olika sätt (Mobley et al., 1979). Denna studie behandlar frivillig 

personalomsättning, men för läsarens skull kommer härmed begreppet frivillig 

personalomsättning likställas med personalomsättning. 

 

Vissa organisationer mäter personalomsättning genom att räkna ut hur många individer som 

lämnat organisationen, medan andra organisationer räknar ut antal heltidstjänster som lämnat. 

Det förekommer även att organisationer enbart inkluderar tillsvidaretjänster vid mätning av 

personalomsättning och förbiser då vikarier och korttidsanställda, medan andra organisationer 

även inkluderar när medarbetare förflyttar sig inom organisationen. Organisationer kan därmed 

producera olika nyckeltal relaterade till personalomsättning, vilket således kan vara missvisande 

(Hewitt & Larson, 2007).  

 

2.1.1 Övervägande av uppsägning kontra faktisk personalomsättning 

Studier tyder på att övervägande av uppsägning är det mest träffsäkra sättet att studera 

personalomsättning (Mobley et al., 1979; Vandenberg & Nelson, 1999; Wells & Peachey, 2011; 

Cho & Lewis, 2012). Det råder dock delade meningar om övervägande av uppsägning verkligen 
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mäter personalomsättning inom organisationer eller inte. Det finns studier som tyder på att 

länken mellan övervägande att säga upp sig och den faktiska personalomsättning är svag, därmed 

behöver begreppen övervägande av uppsägning och faktisk personalomsättning behandlas 

separat (Cohen et al., 2016; Hatton & Emerson, 1998). Andra menar att övervägande av 

uppsägning behöver studeras i kombination med faktisk personalomsättning för att tydliggöra 

länken dem emellan, då olika orsaker som ligger bakom huruvida övervägandet avgör om de 

leder till faktisk personalomsättning eller inte (Tse, Huang & Lam, 2013).  

 

När den faktiska personalomsättningen studeras istället för övervägande av uppsägning behöver 

studien pågå under en längre tid. I och med detta kan forskningen ha utvecklats och nya teorier 

framkommit som gör att studien som utförts blir irrelevant (Mitchell et al., 2001). Oavsett om 

övervägande av uppsägning leder till att medarbetarna säger upp sig eller inte är det ett adekvat 

sätt att undersöka om medarbetare överväger att säga upp sig för att synliggöra existerande 

problem inom organisationen (Stranz, 2013). I denna studie undersöks medarbetares 

övervägande av uppsägning, även länken mellan övervägande av uppsägning och faktiskt 

personalomsättning studeras i viss mån. 

 

Tabell 1. Övervägande av uppsägning kontra faktisk personalomsättning. 

Argument Enligt 

Övervägande av uppsägning, mest 

träffsäkra sättet att studera 

personalomsättning. 

Mobley et al., 1979; Vandenberg & Nelson, 

1999; Wells & Peachey, 2011; Cho & 

Lewis, 2012 

Svag länk mellan faktisk 

personalomsättning och övervägande av 

uppsägning.  

Cohen et al., 2016; Hatton & Emerson, 

1998; Tse et al., 2013 

Övervägande av uppsägning synliggör 

problem inom organisationen. 

Stranz, 2013 

 

2.2 Orsaker till personalomsättning 

Den stora variansen mellan studier som behandlar varför medarbetare överväger att säga upp sig 

har visat sig vara kopplad till det underliggande motivet bakom själva övervägandet (Cotton & 

Tuttle, 1986; Vandenberg & Nelson, 1999). Förhållandet mellan arbetstillfredsställelse och 
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personalomsättning är signifikant och konsistent, men inte särskilt starkt. Det räcker dock inte att 

enbart studera länken mellan arbetstillfredsställelse och personalomsättning för att få en 

fullständig förståelse över den psykologi som är involverad vid studier av personalomsättning 

(Mobley, 1977). Medarbetarnas engagemang har visat sig vara av större relevans för 

organisationens personalomsättning än vad arbetstillfredsställelse är (Price & Mueller, 1981), det 

finns även studier som dragit slutsatsen att arbetstillfredsställelse enbart påverkar 

personalomsättning då faktorer såsom stress och engagemang är inkluderade (Elangovan, 2001). 

Olika medarbetare anger olika orsaker till varför de överväger att säga upp sig (Cho & Lewis, 

2012). Vissa studier pekar på att forskning kring personalomsättning inte är tillräcklig för att 

beskriva när medarbetare säger upp sig, eftersom de inte tar hänsyn till aspekter som är av 

relevans men sker utanför arbetet (Mitchell et al., 2001; Burton, Holtom, Sablynski, Mitchell & 

Lee, 2010). Undersökningar som studerar personalomsättning i ljuset av olika arbetsrelaterade 

orsaker finner ofta samband, risken är dock att andra underliggande orsaker påverkar sambandet 

(Cotton & Tuttle, 1986).  

 

2.2.1 Balans mellan arbetsliv och privatliv 

Studier tyder på att när medarbetare har svårigheter att balansera arbetet med privatlivet ökar 

deras övervägande att säga upp sig (Dupré & Day, 2007; Taplin & Winterton, 2007). Det är 

viktigt att chefen engagerar sig i medarbetarnas liv både på och utanför arbetsplatsen och hjälper 

till och skapar balans (Mitchell et al., 2001), vilket i sin tur kan leda till att medarbetarna föredrar 

att stanna i organisationen även om alternativa arbetsmöjligheter uppstår (Burton et al., 2010). 

Att behålla personal medför att kunskap, kvalitet, förtroende samt innovation stannar inom 

organisationen. Även en förbättring av ekonomin samt personal och kundnöjdhet kan observeras 

då hög personalomsättning undviks (Avery & Bergsteiner, 2011). 

 

2.2.2 Karriär, arbetets innehåll och lön 

Allmänhetens låga uppfattning och bristande respekt för yrket med funktionsnedsatta individer är 

de två största orsakerna till faktisk personalomsättning, vilket kan kopplas till att yrket är 

förknippat med låg status. Trots att det anses vara en svag länk mellan faktisk 

personalomsättning och övervägande av uppsägning i branschen (Hatton & Emerson, 1998), har 

det visat sig att låg status för arbetet med funktionsnedsatta individer har en indirekt påverkan på 
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övervägande av uppsägning genom arbetstillfredsställelse (Hatton et al., 2001). I en studie har 

det framkommit att medarbetare som arbetar med funktionsnedsatta individer kan ha minskat 

engagemang beroende på vilken grad av svårigheter individerna de arbetar med har, vilket leder 

till ökat övervägande av uppsägning på grund av minskad arbetstillfredsställelse (Zijmans, 

Embregts, Gerits, Bosman & Derksen, 2014). Medan en annan studie kommit fram till att det 

inte är brukarnas grad av svårigheter utan medarbetarnas osäkerhet i arbetet med brukare och 

brist på stöd från chefer som är orsaker till övervägande av uppsägning i denna kontext 

(Robertson et al., 2005). Medarbetarnas introduktion och kompetensutveckling inom vård och 

omsorg är komplicerat, då medarbetare arbetar olika tider på dygnet. När organisationer behöver 

minska på kostnader tenderar medarbetarnas introduktion och kompetensutveckling vara det 

första som organisationer minskar på. Erfarna medarbetare anser att utbildningar ofta är tråkiga 

och repetitiva, medan nya medarbetare anser att introduktionen går för snabbt. 

Karriärmöjligheterna samt möjligheterna att höja lön är ofta begränsade för medarbetare inom 

vård och omsorg (Hewitt & Larson, 2007). 

 

För att minska övervägande av uppsägning behöver chefer fokusera på löner och villkor samt 

kompetensutveckling för att öka medarbetarnas trygghet (Robertson et al., 2005). Genom att 

utveckla medarbetares kompetens kan medarbetarna förflytta sig mellan olika arbetsuppgifter. 

Organisationer kan därmed minska övervägande av uppsägning, då arbetsuppgifterna blir mer 

varierande och stimulerande. När medarbetarna får möjligheter till att öka sin kompetens erhålls 

även förutsättningar för medarbetarna att höja lönerna (Taplin & Winterton, 2007). Ett annat sätt 

att minska övervägande av uppsägning är att skapa flera karriärsteg inom branschen där 

medarbetare har möjlighet till utbildning och höjd  lön i flera steg (Hewitt & Larson, 2007). 

 

Medarbetare tenderar att ange låg lön som en av de främsta orsaker till att de överväger att säga 

upp sig, då låg lön har negativ inverkan på arbetstillfredsställelse (Robertson et. al., 2005; 

Decker, Harris-Kojetin & Bercovitz, 2009; Kazemi, Shapiro & Kavner, 2015). Individuella 

belöningar, exempelvis ålders-, eller prestationsbaserad lönesättning har visat sig öka 

arbetstillfredsställelse och engagemang, vilket i sin tur minskar övervägande att säga upp sig 

(Seitovirta et al., 2017). Det finns dock en risk att implementering av sådana belöningssystem 

inte uppfattas som rättvist och kan då leda till stress och avundsjuka mellan medarbetarna 
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(Seitovirta et al., 2017). När medarbetare uppger låg lön som orsak bakom övervägande av 

uppsägning är det ofta andra orsaker som ligger bakom problemet. Vanligt förekommande är när 

arbetssituationen inte fungerar ordentligt och de inte får det stöd som behövs för att utföra sina 

arbetsuppgifter (Taplin & Winterton, 2007).  

 

2.2.3 Arbetssituation 

När medarbetare upplever att de har lite, eller obefintligt, inflytande att påverka arbetssituationen 

ökar deras övervägande av uppsägning (Gray & Muramatsu, 2013; Hatton et al., 2001; Wells & 

Peachey, 2011). Att stärka medarbetarnas egenmakt har visat sig vara ett effektivt redskap för att 

öka arbetstillfredsställelsen inom organisationer och därmed indirekt minska övervägande av 

uppsägning (Kim & Fernandez, 2017; Avey et al., 2008). Effekten av att stärka medarbetarnas 

egenmakt resulterar även i direkt minskat övervägande av uppsägning, dock är denna direkta 

effekt inte lika stark som den indirekta som sker via arbetstillfredsställelse (Kim & Fernandez, 

2017). Studier har kommit fram till att äldre medarbetare lägger särskilt stort värde i att finna en 

meningsfullhet på arbetsplatsen, vilket kan ske via ökad egenmakt (Cho & Lewis, 2012). 

 

Inom vård och omsorg har det visat sig att medarbetare som upplever att de inte får uppskattning 

av chefer för det arbete som de utför, tenderar att säga upp sig i högre grad (Dawson, Stasa, 

Roche, Homer & Duffield, 2014). Det är av vikt att uppskattningen uppfattas som rättvis för att 

övervägande av uppsägning ska minskas (Cho & Lewis, 2012).  

 

2.2.4 Organisation och chefer 

Brist på stöd från chefer anses vara en av de orsaker som har störst påverkan på faktisk 

personalomsättning (Hatton & Emerson, 1998). Stöd från chefer anses även ha en indirekt 

påverkan på medarbetarnas övervägande av uppsägning (Hatton et al., 2001; Dupré & Day, 

2007). Brist på stöd från chefer kan leda till ökat övervägande att säga upp sig bland 

medarbetare, medan ett ökat stöd från chefen endast anses påverka medarbetarnas upplevda stöd 

från organisationen, vilket inte minskar deras övervägande av uppsägning (Cho et al., 2009). 

Genom ökat stöd från chefer skapas även bättre arbetsmiljö, vilket i sin tur också minskar 

medarbetarnas övervägande att säga upp sig (Dupré & Day, 2007; Mosadeghrad, 2013; Gray & 

Muramatsu, 2013).  
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När medarbetarna upplever att de inte blir rättvist behandlade av sin chef eller har problem med 

sin chef överväger de uppsägning i högre grad (Hewitt & Larson, 2007). En positiv syn på 

chefen minskar övervägande av uppsägning och det sociala stödet från chefer är av större värde 

än det stöd som kommer från kollegor (Gray & Muramatsu, 2013). En enskild chef kan därmed 

minska personalomsättning genom att skapa, och bibehålla, hälsosamma relationer med 

medarbetarna (Muldoon, Keough & Lovett, 2018). Chefen behöver prioritera att lägga tid på 

skapandet av goda relationer med medarbetarna för att öka arbetstillfredsställelsen och minska 

övervägande av uppsägning (Jordan & Troth, 2011).  

 

Forskning har visat att hög omsättning av chefer är en betydande orsak till att medarbetare 

överväger att säga upp sig. När det är hög omsättning av chefer kan det leda till att deras 

efterföljare inte får fullgod upplärning vilket kan resultera i dåligt ledarskap (Hewitt & Larson, 

2007; Lerner et al., 2017). Forskning tyder på att personalomsättning minskar i organisationer 

där chefen har arbetat en längre tid. För att främja teamwork, moral, och respekt för 

medarbetarna behövs det en effektiv chef som stannar över tid. Att ha en chef som stannar i 

arbetsgruppen en längre tid möjliggör konsekvent användning av regler och praxis, vilket skapar 

stabilitet för medarbetare och minskar deras övervägande av uppsägning (Lerner et al., 2017). 

 

En nackdel med att medarbetare stannar i organisationen på grund av tillfredsställelse med 

chefen, är att risken finns att medarbetare säger upp sig om chefen säger upp sig, eftersom 

engagemanget är riktat mot chefen och inte mot organisationen. Därför är det av vikt att chefen 

strävar efter att bygga organisatoriskt engagemang hos medarbetarna (Hewitt & Larson, 2007; 

Waldman, Carter & Hom, 2015). Ledaregenskaper som ökar medarbetarnas organisatoriska 

engagemang är att chefen välkomnar förslag från andra och är transparent, det vill säga inte 

undanhåller information. De ska även vara mottagliga för feedback och arbeta för att bygga upp 

förtroende (Gatling, Kang & Kim, 2016).  

 

Forskning visar att när övervägandet att säga upp sig är motiverat av missnöje med 

organisationen är det avsevärt större risk att övervägandet resulterar i faktisk personalomsättning, 

än när övervägandet är motiverat av andra orsaker (Vandenberg & Nelson, 1999). Att engagera 

medarbetarna i organisationen gör att deras övervägande att säga upp sig minskar (Gyensare, 
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Anku-Tsede, Sanda, Adjei Okpoti, 2016; Cho et al., 2009). Medarbetarnas övervägande av 

uppsägning beror i hög grad på hur pass mycket engagemang och känslomässig anknytning 

medarbetaren har till organisationen (Gyensare et al., 2016; Tse et al., 2013). Det är ofta från 

chefen som medarbetaren lär sig saker om organisationen. (Muldoon et al., 2018). Chefer 

behöver uppmuntra medarbetare att vara stolta över att vara en del av organisationen och därmed 

uppmärksamma medarbetarnas uppfattning av organisationens uppdrag, vision, syfte och mål 

(Tse et al., 2013). 

 

I nedanstående tabell sammanfattar vi litteraturgenomgången som presenterats i denna studie. 

Med utgångspunkt i studiens syfte lyfter tabellen fram de orsaker och åtgärder som senare 

används för att analysera empirisk data.  

 

Tabell 2. Orsaker och åtgärder enligt tidigare forskning. 

Orsaker  Enligt Åtgärder  Enligt 

Svårigheter att 

balansera arbetet med 

privatlivet. 

Dupré & Day, 2007; 

Taplin & Winterton, 

2007 

Hjälp medarbetaren 

att skapa balans. 

Mitchell et al., 2001; 

Burton et al., 2010 

Låg status. 

 

Hatton & Emerson, 

1998; Hatton et al., 

2001 

Fokusera på löner. 

 

Robertson et al., 

2005 

Grad av svårigheter 

hos brukare. 

Zijmans et al., 2014 Fokusera på villkor.  Robertson et al., 

2005 

Osäkerhet i arbetet. Robertson et al., 2005  

Fokusera på och 

utveckla kompetens 

 

Robertson et al., 

2005; Taplin & 

Winterton, 2007 
Brister i 

kompetensutveckling

. 

Hewitt & Larson, 2007 

Få karriärmöjligheter. Hewitt & Larson, 2007 Skapa flera 

karriärsteg. 

Hewitt & Larson, 

2007 

Låg lön. 

 

 

 

Robertson et al., 2005; 

Decker et al., 2009; 

Kazemi et al., 2015 

 

 

Olika lönesystem 

 

 

 

Seitovirta et al., 

2017;  
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Lönesystem kan leda 

till avundsjuka. 

Seitovirta et al., 2017 Ta reda på 

underliggande orsak 

Taplin & Winterton, 

2007 

Svårigheter att 

påverka den egna 

arbetssituationen. 

Gray & Muramatsu, 

2013; Hatton et al., 

2001; Wells & Peachey, 

2011 

Stärka egenmakt. 

 

Kim & Fernandez, 

2017; Avey et al., 

2008 

Brist på uppskattning 

för utfört arbete. 

Dawson et al., 2014; 

Cho & Lewis, 2012 

Rättvis 

uppskattning. 

Cho & Lewis, 2012 

Brist på stöd från 

chefen. 

Hatton & Emerson, 

1998; Hatton et al., 

2001; Dupré & Day, 

2007; Cho et al., 2009 

Ökat stöd. Dupré & Day, 2007; 

Mosadeghrad, 2013; 

Gray & Muramatsu, 

2013 

Problem med chefen. Hewitt & Larson, 2007 Positiv syn på chef. 

 

Skapa goda 

relationer. 

Gray & Muramatsu, 

2013 

Muldoon et al., 2018; 

Jordan & Troth, 2011 

Hög omsättning av 

chefer. 

Hewitt & Larson, 2007; 

Lerner et al., 2017 

Förhindra att chefer 

säger upp sig. 

Lerner et al., 2017 

Omtyckt chef säger 

upp sig. 

Hewitt & Larson 2007, 

Waldman et al., 2015 

Bygga 

organisatoriskt 

engagemang. 

Hewitt & Larson 

2007, Waldman et 

al., 2015 

Bristande 

organisatoriskt 

engagemang. 

Vandenberg & Nelson, 

1999; Gyensare et al., 

2016; Tse et al., 2013 

Engagera 

medarbetare i 

organisationen. 

 

Var transparent. 

Gyensare et al., 2016; 

Cho et al., 2009; Tse 

et al., 2013 

 

Gatling et al., 2016 
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3. Metod 

Denna studie utgår från ett hermeneutiskt synsätt med avsikt att tolka den bild av verkligheten 

som personerna i kontexten upplever. Hermeneutiken kan ses som en motpol till positivismen 

och ämnar därför inte att förklara fenomen i sig, utan att öka förståelsen för det som studeras. 

Inom hermeneutiken baseras kunskapen på forskarens tolkningar av det objekt som studeras 

(Andersson, 2014). Liknande studier har främst utförs genom en kvantitativ ansats (Llewelyn, 

2003). Då det är en fördel om forskare undviker att använda samma metod som tidigare för att få 

nya perspektiv på fenomen (Weick, 1995), har vi valt att utgå från en kvalitativ ansats och 

därigenom gå på djupet av problemet. De resultat som genereras i kvalitativa studier bör ses som 

vägledande i vad som kan uppkomma i andra liknande situationer (Justesen & Mik-Meyer, 

2011).  

 

3.1 Fallstudie 

För att uppnå syftet med studien, har vi valt att genomföra en fallstudie. Fallstudier ger 

realistiska, kontextuella skildringar av verkligheten (Eriksson, 2018). Fallstudier genomförs ofta 

med hjälp av flera olika metoder för insamling av data, bland annat sekundärdata, intervjuer, 

enkäter och observationer. Syftet med fallstudier är att generalisera teorier (Lundahl & Skärvad, 

1999). Fallstudier grundar sig varken på kvalitativa eller kvantitativa informationskällor, utan 

snarare på olika blandningar av dessa (Yin, 2007) och lägger inte fokus kring de filosofiska 

ståndpunkter som är förknippade med de olika ansatserna (Tight, 2017). Denna studie är en 

enfallsstudie med flera olika analysenheter. Genom att studera analysenheter på en lägre nivå 

möjliggörs det att få en ökad insikt i fallet som studeras och kvaliteten på analysen kan därmed 

förbättras (Yin, 2007).  

 

Det finns fem typer av enfallsstudier; prövning av en formulerad teori, ett extremt eller unikt fall, 

ett avslöjande fall, longitudinella fall samt representativa eller typiska fall (Yin, 2007), där vi har 

valt det senare. I denna typ av fallstudie är syftet att presentera vanligt förekommande företeelser 

i ett typiskt eller representativt fall och ge en holistisk bild av kontexten (Yin, 2007). För att 

åstadkomma en holistisk bild av fallet krävs en djupgående beskrivning (Eriksson, 2018), och det 

är personerna som befinner sig i kontexten som är utgångspunkten och huvudmålet för intresset 

(Sohlberg & Sohlberg, 2013). Det finns både fördelar och nackdelar med att använda fallstudie 
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som metod (Tight, 2017), men för att uppfylla syftet i denna studie bedömer vi att fördelarna 

väger tyngre än nackdelarna eftersom en central del i vårt lokaliserade forskningsgap är att skapa 

en detaljerad, holistisk bild av problemet. 

 

3.1.1 Kritik mot fallstudier 

Vid fallstudier riskerar forskaren att delge en skev, obalanserad beskrivning av fallet vilket kan 

leda till onyanserade slutsatser. Med andra ord riskerar forskaren att presentera en selektiv 

dataredovisning (Eriksson, 2018; Yin, 2007). Forskaren behöver därför vara extra uppmärksam 

när skevheter förekommer och rapportera på ett öppet och hederligt sätt (Yin, 2007). För att råda 

bot på detta har vi upprättat en databas där vi samlat all rådata för att kunna analysera samtlig 

empiri och därmed undvika skevheter. Forskaren behöver även vara noggrann för att inte ägna 

för stort fokus på analysenheter på lägre nivåer, då det riskerar att negligera fallets holistiska 

aspekter (Yin, 2007). Vi har därför valt att inkludera respondenter på samtliga hierarkiska nivåer 

i organisationen.  

 

3.1.2 Datainsamlingsmetoder 

För att komma in på djupet av det problem som vi studerar har vi använt åtskilliga datakällor. 

Det empiriska material som fallstudien bygger på bör komma från flera olika datakällor för att 

sedan löpa samman på ett triangulerande sätt för att skapa en djup och holistisk bild av det som 

studeras (Yin, 2007; Tight, 2017). Som primär datakälla i studiens empiri har vi valt att 

genomföra kvalitativa intervjuer med personer med olika ledarbefattningar inom organisationen, 

och därigenom få en bra bild av den verklighet vi ämnat få ökad förståelse för. Därav är den 

största mängden data i denna studie från intervjuerna. Kvalitativa intervjuer är en bra metod vid 

studier av människor (Yin, 2007). För att komplettera informationen från dessa intervjuer har vi 

även genomfört en enkätstudie bland medarbetarna, samt genomfört observationer i 

organisationen för att inkludera medarbetarnas perspektiv. Vi har även erhållit dokument från 

organisationen som har analyserats. Observationerna, medarbetarenkäten och dokumenten har 

använts för att verifiera eller motbevisa de utsagor som framkommit under intervjuerna. Genom 

att se på samma problem utifrån olika aktörers uppfattning fås olika perspektiv, vilket kan bidra 

till en bättre förståelse av hur problemet bör angripas och vem det är som är påverkad av det 

(Eriksson, 2018). De olika perspektiven möjliggör en fylligare och mer nyanserad bild av det 
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fenomen som studeras (Ahrne & Svensson, 2015) och stärker samstämmigheten i studien (Yin, 

2007).  

 

3.1.3 Val av fall 

Vi har valt en organisation inom vård och omsorgsbranschen som vi erhållit tillgång till genom 

att en av författarna är anställd i organisationen. Vi hade redan innan studien en god kännedom 

om organisationen och var införstådda med att det förekom personalomsättning vilket vi ansåg 

representerade branschen väl. Genom att en av oss är anställd i organisationen besitter denna 

forskare kunskap om branschen och har gjort det möjligt för oss att få tillgång till organisationen. 

Då den andra författaren till denna studie saknar erfarenhet från branschen och inte arbetar i 

organisationen kan denne bidra med en mer objektiv syn på fallet. I forskningsteam där en eller 

flera i teamet har insidesinformation i kontexten och en eller flera är utomstående erbjuds 

fördelar för att teamet erhåller olika perspektiv på det problem som studeras (Van de Ven & 

Johnson, 2006).  

 

Den inledande kontakten med koncernchefen för organisationen var positiv och hen gav oss sitt 

stöd att genomföra fallstudien. Organisationen som studeras i denna undersökning är ett vård och 

omsorgsbolag. Verksamheten är fördelad runt om i Sverige, har omkring 600 medarbetare och 

expanderar i snabb takt. Verksamhetsområdet är av speciell känslig natur, vilket gör att det inte 

går att ge en mer ingående beskrivning av verksamheten för att värna om dess anonymitet.  

 

I fallbeskrivningen bör det ingå en beskrivning av de viktigaste aktörerna. Detta är viktigt för att 

läsaren ska förstå aktörernas subjektiva logik och subjektiva rationalitet. Det är även viktigt för 

att ge en bild av vilka ekonomiska och teknologiska förutsättningar de verkar utifrån (Lundahl & 

Skärvad, 1999). Nedan presenteras en beskrivning av de aktörer vi bedömer är viktigast utifrån 

syftet med denna studie; första linjens chefer samt medarbetare. Beskrivningen är framtagen 

utifrån dialog med nyckelinformant, observationer, dokumentanalys samt intervju med chefer på 

olika nivåer i organisationen. 
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3.1.3.1 Första linjens chefer 

Första linjens chefer (hädanefter enhetschefer) är i organisationen de chefer som är ansvariga för 

medarbetarna. Enhetschefer drabbas i hög grad av personalomsättning bland medarbetare då 

mycket av arbetstiden ägnas åt att rekrytera, arbeta för att bibehålla medarbetare samt få dem att 

må bra och utföra ett bra jobb. De har en budget att förhålla sig till men utöver det råder 

autonomitet vid den individuella lönesättning för medarbetarna. Enhetscheferna har 

organisatoriskt stöd i form av chefsstöd som underlättar med bland annat schemaläggning, HR-

avdelning som till exempel sätter ut annonser för attrahera arbetssökande samt ett internsystem 

som ska hjälpa enhetschefen att få det situationella stöd som efterfrågas för stunden. De har även 

tekniska hjälpmedel för att underlätta administrativa uppgifter. Enhetscheferna har spridda 

utbildningar och det krävs en relevant högskoleutbildning enligt lag för att förstå och arbeta som 

enhetschef i verksamheten (IVO, 2018b). För att enhetscheferna ska kunna få den lön som deras 

utbildningsnivå ger dem rätt till ansvarar varje enhetschef för två enheter. 

 

3.1.3.2 Medarbetare 

Det behövs ingen utbildning eller erfarenhet för att bli medarbetare i organisationen. Arbetet 

inom vård och omsorg är klassat som ett kvinnodominerat låglöneyrke. Eftersom det råder 

personalbrist har medarbetare många alternativa arbetsmöjligheter inom samma bransch, både 

privat och kommunalt.  

 

3.2 Tillvägagångssätt datainsamling 

I följande avsnitt presenteras tillvägagångssättet vid insamling av teoretisk och empirisk data. 

Inledningsvis redogör vi för den teoretiska datainsamlingen som har resulterat i en 

litteraturgenomgång. Därefter presenteras den empiriska datainsamlingen som består av 

intervjuer, enkät, observationer samt insamling av dokument.  

 

3.2.1 Litteraturgenomgång 

Då vi inser vikten av att genomföra en omfattande genomgång av tidigare studier relaterade till 

studiens syfte avsatte vi mycket tid till att skapa en omfångsrik litteraturgenomgång. Fallstudier 

bör dra fördel av den teoretiska utvecklingen som skett inom valt ämne (Yin, 2007). 

Litteraturgenomgången som presenterats har hjälpt oss utveckla kunskap inom vårt ämne. Teori 
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är till för att öka förståelsen för den värld vi lever i, samt hur olika fenomen har studerats. 

Tanken med teori är att forskaren ska kunna backa upp resonemang samt visa kunskaper som 

bidrar till hantering av och vägledning i situationer som uppkommer i empirin (Eriksson, 2018; 

Yin, 2007). För att bygga upp ett sammanhang av tidigare forskares idéer och tankesätt, genom 

att skapa en överblickbar textmassa, fungerar teorin som grund för att förklara olika fenomen 

(Sohlberg & Sohlberg, 2013).  

 

Litteraturen som utgör den teoretiska basen samlades in genom att vi sökte efter artiklar på 

Google Scholar. Nyckelord som användes var: turnover, reasons for leaving, voluntary turnover, 

turnover intention, turnover behavior, staff turnover, intent to leave och retention. Därefter 

uppmärksammades fler artiklar som var av relevans via de artiklar vi fann genom nyckelorden. 

Fullständig tillgång till artiklarna erhölls via Högskolan i Gävle. Dock hade vi ej tillgång till alla 

artiklar som bedömdes vara av relevans och därför fick vi välja att inte inkludera dessa. Vi anser 

att detta rimligtvis kan försvaga studien något.  

 

3.2.1.1 Källkritik 

Vi har vid utformningen av litteraturgenomgången strävat efter att ha ett källkritiskt 

förhållningssätt. Vi har vid flera tillfällen avfärdat artiklar på grund av att vi ansåg att de var 

bristfälliga. Alla artiklar vi har valt att arbeta med har varit peer reviewed, vilket innebär att 

andra forskare har granskat kvaliteten på dem innan de publicerades. Källor kan av olika 

anledningar vara vinklade för att fylla något dolt, eller öppet syfte. Källor kan även helt enkelt 

hålla dålig kvalitet, därav är det viktigt att vara källkritisk (Lundahl & Skärvad, 1999). Vi har 

inkluderat källor med kumulativ utgångspunkt för att bygga vidare på existerande forskning. 

Giltigheten i information har en tidsbegränsning då nya händelser ständigt uppkommer 

(Eriksson, 2018).  

 

3.2.2 Intervjuer 

Då vår studie är en fallstudie har vi valt att lägga huvudfokus bland datainsamlingsmetoderna på 

intervjuer. Intervjuer är en av de mest betydelsefulla informationskällorna i en fallstudie (Yin, 

2007). Innan vi genomförde intervjuerna utformade vi en intervjuguide, vilken utgick från 

studiens forskningsfrågor och litteraturgenomgång (Bilaga 1). För att testa och förbättra 
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intervjuguiden utförde vi två pilotintervjuer. Vårt val av pilotfall föll på liknande verksamheter i 

kommunal regi. När forskare väljer ut sitt pilotfall kan de med fördel välja ett fall där liknande 

svårigheter som förväntas framträda i huvudfallet uppträder. Pilotfallet kan bidra med att 

forskarna efter utförandet kan justera och förbättra tillvägagångssättet till huvudfallet (Yin, 

2007). Efter att vi genomfört den första pilotintervjun insåg vi att det krävdes vissa justeringar 

för att vi skulle kunna komma in på djupet med de frågor vi sökte svar på. Till pilotintervju 

nummer två var dessa justeringar åtgärdade och vi upplevde att vi närmade oss vårt uppställda 

mål med intervjun.  

 

Utöver intervjuerna i pilotstudien genomfördes totalt 11 semistrukturerade intervjuer under april 

månad. Semistrukturerade intervjuer kännetecknas av att intervjuaren arbetar med en rad 

huvudfrågor och teman som är formulerade på förhand. Det ska dock finnas utrymme för 

avvikelser från intervjuguiden (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Under intervjuerna framkom ny 

spännande och relevant information i varje intervju, vilket bidrog till att vi la till och ändrade en 

del på frågorna i intervjuguiden efter hand. Dock höll vi oss till samma övergripande frågor. 

Intervjuaren ställer samma öppna frågor till alla som intervjuas, men utformningen och antalet 

följdfrågor kan variera, målet är att få alla som intervjuas att reflektera över samma frågor, men 

för att göra det behövs ibland olika sätt att presentera följdfrågorna (Justesen & Mik-Meyer, 

2011). Vi upplevde även att det förekom stor skillnad mellan de olika respondenterna, då några 

pratade på utan att vi behövde göra mer än att styra samtalet och med andra kände vi att fler 

följdfrågor erfordrades. Vid samtliga intervjuer har båda författare av denna studie medverkat. 

En har agerat intervjuledare och genomfört intervjuer öga mot öga med respondenter, medan den 

andre har medverkat via Skype och fört rikligt med anteckningar. Mest fördelaktigt hade det 

varit om en och samma intervjuledare hade varit på plats vid samtliga intervjuer (Trost, 2005), 

vilket inte var möjligt då enheterna i organisationen, liksom författarna till denna studie, är 

utspridda geografiskt. Vi anser dock att vi till stor grad övervinner denna brist i och med att båda 

forskare medverkat vid samtliga intervjuer. Samtliga respondenter har blivit tillfrågade om de 

accepterar att bli inspelade, dock var det inte alla som kände sig bekväma med detta. Genom att 

en av författarna endast fokuserade på att anteckna anser vi ändå att essensen av samtliga 

intervjuer inkluderats i studien.  
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Efter genomförd intervju har vi gått igenom anteckningar och inspelningar för att försäkra oss 

om att ingen viktig information gått förlorad. För att få en god kvalitet på studien antecknar 

oftast intervjuaren under intervjun, men alltid efter intervjun (Kylén, 2004). Genom intervjuer får 

forskaren ett omfångsrikt material att hantera, därför att det en fördel att spela in intervjuerna och 

transkribera dessa innan de analyseras (Ahrne & Svensson, 2015). Vi upplever att 

intervjuledaren kunnat ha ett bättre fokus och samspel med respondenten genom vetskapen att 

intervjun spelas in och att inte behöva anteckna. Vid en intervju förekom dock tekniska problem, 

vilket gjorde att den författare som var med via Skype inte kunde lyssna och anteckna fullt ut. 

Genom att intervjuledaren direkt efter genomförd intervju kompletterade anteckningarna och att 

anteckningarna sedan skickades för respondentvalidering anser vi ändå att essensen av intervjun 

är inkluderad i studien. 

  

“Minnet är en viktig ingrediens vid tolkning och analys. Aldrig så noggranna bandinspelningar, 

anteckningar och/eller utskrifter kan helt ersätta de intryck man får vid själva intervjun, ej heller 

det man ser och hör eller ’läser mellan raderna’.” (Trost, 2005, s.54). 

 

För att säkerställa att våra anteckningar från intervjuerna är representativa har vi skickat dessa till 

samtliga respondenter för validering och bett dem att läsa igenom texten för att säkerställa att allt 

känns rätt och riktigt. Vi har även uppmuntrat dem till att komma med tillägg om det är något 

som de kommit på i efterhand som kan vara av relevans för studiens syfte. Respondentvalidering 

innebär att intervjupersonerna tar del av intervjumaterialet och validerar den. Denna typ av 

validering används för att forskaren ska vara säker på att respondenterna uppfattats riktigt 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011). Vi har även valt att låta några närstående läsa igenom vårt 

material för att få ytterligare perspektiv. Kommunikativ validering kan innefatta att andra 

personer än respondenterna ser över det empiriska materialet och analysen (Justesen & Mik-

Meyer, 2011).  

 

3.2.2.1 Urval 

För att få en holistisk bild av organisationen har vi utgått från ett målinriktat urval och därför valt 

att intervjua enhetschefer, koncernchefen, specialpedagog samt stödfunktioner i form av 

verksamhetsutvecklare och HR-chefen. Vi har valt att i denna studie kalla koncernchef, 
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verksamhetsutvecklare och HR-chef för övre chefer, ÖC. Enhetscheferna kallas EC och 

specialpedagogen har vi valt att räkna med i medarbetarperspektivet, MA. Flera analysenheter 

har uteslutits på grund av geografisk lokalisering. Målinriktat urval används då forskare har för 

avsikt att öka förståelse om ett specifikt problem (Merriam, 1994). Vissa personer som valts ut 

har lokaliserats under intervjuer och har av oss ansetts kunna bidra med viktig information till 

studien. I en fallstudie är det respondenterna som utgör beskrivningen och de aspekter som är 

relevanta för studien tas upp från de olika perspektiven som respondenterna har (Sohlberg & 

Sohlberg, 2013). Några respondenter har vi funnit med hjälp av en nyckelinformant som bistått 

med information om organisationens uppbyggnad och hierarki. Nyckelinformanter är avgörande 

för att fallstudien ska hålla god kvalitet. De kan även vara behjälpliga med hur forskaren kan 

finna andra informationskällor. Forskaren behöver styrka det som nyckelinformanten säger och 

vara särskilt uppmärksam på motsägande informationskällor. Detta för att studien inte ska bli 

styrd av felaktig information (Yin, 2007).  

 

Tabell 3. Intervjurespondenter. 

Respondenter Datum Intervjulängd Tillvägagångssätt 

Övre chef 1  16/4-2019 1 h 39 min Intervjuad på plats. Inspelad. 

Övre chef 2  29/4-2019 1h 13 min Intervjuad på plats. Inspelad. 

Övre chef 3  30/4-2019 1h 3 min Intervjuad på plats. Inspelad. 

Enhetschef 1 11/4-2019 49 min Intervjuad på plats. Inspelad. 

Enhetschef 2 18/4-2019 56 min Intervjuad på plats. Inspelad. 

Enhetschef 3 2/4-2019 ca 45 min Intervjuad på plats.  

Enhetschef 4 3/4 -2019 48 min Intervjuad på plats. Inspelad. 

Enhetschef 5 10/4-2019 36 min Intervjuad på plats. Inspelad. 

Enhetschef 6 15/4-2019 40 min Intervjuad på plats. Inspelad. 

Enhetschef 7  30/4-2019 48 min Intervjuad på plats. Inspelad. 

Medarbetare  15/4-2019 1 h 9 min Intervjuad på plats. Inspelad. 
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3.2.2.2 Kritik mot intervjuer 

Om frågorna vid en intervju är dåligt formulerade finns risk för att skevheter uppstår. Det kan 

även uppstå skevheter i respondenternas svar. Brister i respondenternas svar kan uppkomma på 

grund av minnesluckor, det kan även bero på att respondenten ger det svar som den tror att 

intervjuare vill ha (Yin, 2007). Frågornas kvalitet i vår studie har prövats genom en pilotstudie 

och svaren har säkerställts genom respondentvalidering. Urvalet vid intervjun kan vara subjektivt 

och respondenterna kan vara för få för generalisering. Ju öppnare frågor som används vid 

intervjun, desto större krav ställs på den som ska tolka svaren men även på intervjuaren. Även 

dataanalysen behöver vara mer kvalificerad (Eriksson, 2018). Vi är medvetna om att vi är 

oerfarna forskare och har därför valt att inte genomföra helt öppna intervjuer, utan 

semistrukturerade. Att spela in intervjun kan hämma den som intervjuas att svara ärligt, då 

människor tenderar att agera annorlunda när de blir inspelade (Kylén, 2004). Däremot anser vi 

att fördelarna, att kunna lyssna på inspelningarna i efterhand för att säkerställa att vi inte missat 

något samt att intervjuaren slipper ägna stort fokus åt att anteckna, väger upp nackdelarna. 

 

3.2.3 Enkätundersökning 

En enkätundersökning kan vara en del av en fallstudie och generera kvantitativa data (Yin, 

2007). Vi har valt att inkludera medarbetarnas perspektiv i vår studie genom att skapa en 

enkätundersökning som de sedan fyllt i anonymt. En stark fördel med enkätundersökningar är att 

de kan genomföras på ett stort urval i relation till den tid den tar att genomföra. 

Enkätundersökningar kräver dessutom en förhållandevis liten arbetsinsats från forskaren. Vid 

enkätundersökningar elimineras även den effekt som innebär att intervjuaren påverkar 

respondenten (Ejlertsson, 2005). Vi utgick från studiens forskningsfrågor samt de orsaker som 

framkommit i studiens litteraturgenomgång när vi utformade frågorna till enkäten (Bilaga 2). 

Efter utformningen av enkäten bad vi bekanta se över frågorna för att försäkra oss om de 

uppfattade frågorna korrekt, och att de var tydligt formulerade, vilket rekommenderas för att 

säkerställa att formuleringar uppfattas på tänkt sätt (Ejlertsson, 2005; Eriksson, 2018).  

 

3.2.3.1 Urval 

Den grupp av individer som är målet för enkätundersökningen kallas för population (Ejlertsson, 

2005). Populationen i vår studie är medarbetare i det vård och omsorgsbolag vi studerat. 
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Inledningsvis valde vi att testa enkätundersökning i pilotfallet. Till att börja med bad vi den 

första respondenten, som var en enhetschef, att skicka vidare en digital länk till sina medarbetare 

till enkäten. Detta genererade dessvärre inte något svar alls. Enkäter som skickas ut elektroniskt 

medför ofta problem i form av låg svarsfrekvens (Eriksson, 2018). Vid den andra intervjun i 

pilotfallet valde vi att be chefen dela ut enkäten på enheten för att se hur svarsfrekvensen blev 

genom denna strategi. Vi fick genom tillvägagångssättet en bättre svarsfrekvens men upplevde 

att vi ändå önskade fler svar. Vi valde då att fråga respondenterna i huvudfallet om de kunde dela 

ut enkäten till medarbetare under de gemensamma möten som hålls regelbundet på enheterna, 

vilket genererade flest svar. Dock var det inte möjligt att distribuera enkäten på detta sätt på alla 

enheter på grund av att möten nyligen redan ägt rum.  

 

Urvalet av deltagande medarbetare i denna studies enkätundersökning har varit ett 

bekvämlighetsurval där vi valt att inkludera de medarbetare som arbetar på enheter där 

intervjupersonerna arbetar. Ett bekvämlighetsurval innebär att forskaren väljer ett urval av den 

population som studeras genom att inkludera de undersökningsobjekt som finns nära till hands 

(Trost & Hultåker, 2016). 

 

Samtliga medarbetare på 10 enheter, 214, fick förfrågan att besvara enkäten av dessa erhölls 140 

svar (svarsfrekvens 65,4%). Tre av dessa var felaktigt ifyllda och fick därför exkluderas vilket 

resulterade i totalt 137 ifyllda enkäter (n=137). Då en person i urvalet inte deltar eller fyller i 

enkäten på ett felaktigt sätt räknas det som bortfall (Ejlertsson, 2005).  

 

Tabell 4. Enkätrespondenter. 

Enhet  Antal medarbetare Inkomna antal enkäter Svarsfrekvens  

Enhet 1 23 16 69,5% 

Enhet 2 35 27 77% 

Enhet 3  15 6 40% 

Enhet 4 23 22 95% 

Enhet 5 24 12 50% 
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Enhet 6 8 8 100% 

Enhet 7 30 11 36,7% 

Enhet 8 24 17 70,9% 

Enhet 9 16 8 50% 

Enhet 10 16 13 81,3% 

Totalt  214 140 65,4% 

 

3.2.3.2 Kritik mot enkät 

I enkätundersökningar kan forskaren inte ställa alltför komplicerade frågor. Det finns även 

begränsningar då deltagarna behöver ställa kompletterande frågor, vilket således leder till att svar 

som grundar sig på missuppfattningar inte går att korrigera (Ejlertsson, 2005). Detta är något vi 

är medvetna om men eftersom vi genomfört flera andra datainsamlingsmetoder anser vi att 

enkätundersökningen bidrar med en viktig byggsten för att vi ska kunna skapa en holistisk bild 

av det fall vi studerar. 

 

3.2.4 Observationer 

Forskaren använder sig själv som mätinstrument vid genomförandet av observationer, vilket har 

visat sig vara en lämplig metod för att få kunskap om individbeteende och problem (Befring, 

1994). Observatören behöver bli en del av det system som studeras, däremot kan graden av 

deltagande variera (Lundahl & Skärvad, 1999). Forskaren kan studera händelser, ta del av 

diskussioner eller ställa frågor (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Då en av författarna till denna 

studie arbetar i organisationen som studeras har observationer möjliggjorts. Observationer som 

riktar sig mot att få insikter i organisationer kan med fördel göras av en medarbetare i 

organisationen, vilken kan studera händelser och grupper som i annat fall skulle vara oåtkomligt 

i en studie. Denna typ av inblick anses av vissa vara ovärderlig för att skapa insikt i den 

verklighet som studeras (Yin, 2007). Interaktionen mellan författarna och organisationen kan 

även stärka validiteten och slutsatsen i studien (Van de Ven & Johnson, 2006). En öppen 

observation där forskaren aktivt deltar kan vara av stort värde i kvalitativ forskning; inom 

kvalitativ metod behöver forskaren aktivt öppet och engagerat delta i situationen för att på djupet 

kunna förstå skeendet i en social situation. Om forskaren inte går tillväga på detta sätt riskerar 
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denne att missförstå skeendet eller åtminstone bara förstå det mycket ytligt (Lundahl & Skärvad, 

1999). Observationer kan medföra att observatören iakttar sådant som annars inte skulle 

framkommit i en intervju (Justesen & Mik-Meyer, 2011). 

 

Observationer kan vara tidskrävande (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Observationerna som gjorts 

har ägt rum på en av enheterna, på möten samt under samtal med medarbetare på olika enheter. 

Under observationerna har medarbetarnas uttalanden och känslor kring personalomsättning 

observerats, både med och utan inblandning av observatören. Hänsyn har tagits till de orsaker 

som tagits fram i litteraturgenomgången. Även relationen och interaktionen mellan medarbetarna 

och deras enhetschef har observerats. I anknytning till observationerna har anteckningar gjorts 

som sedan har lagts till i den gemensamma databasen där samtlig empiri samlats. När 

observationer genomförs är det viktigt att observatören gör anteckningarna i samband med 

observationen och inte väntar med detta till denne har kommit hem (Justesen & Mik-Meyer, 

2011).  

 

Inom ledarskap och organisationsforskning fortgår vanligen observationer en kortare tid än inom 

andra områden där metoden används (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Då vår studie varat under 

en begränsad tidsperiod har vi valt att fokusera samtal och diskussioner i observationerna mot det 

problem som vi studerar. Observationer som har en kortare tidsbegränsning kan med fördel 

fokuseras eller vara strukturerade för att kunna uppfylla syftet (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Vi 

har genomfört fem observationer under en månads tid.  

 

Tabell 5. Observationer 

Datum Tillvägagångssätt Deltagare 

3/4  Möte 15 Medarbetare 

12/4 Samtal  3 Medarbetare 

13/4 Samtal 1 Medarbetare 

28/4 Samtal 3 Medarbetare 

29/4 Samtal 2 Medarbetare 
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3.2.4.1 Kritik mot observationer 

Vid observationer finns det en risk att observatören tar en persons parti eller försvarar en viss 

handling. Observatören kan även sympatisera med en grupp eller en organisation som är målet 

för studien. Det finns även risk för att observatören deltar för mycket och glömmer bort att 

observera och därmed går miste om viktiga anteckningar. Dessa olika problem kan leda till 

skevheter i studien (Yin, 2007). För att undvika skevheter har vi valt att hålla observationerna 

korta och därför även i viss mån försökt styra samtalen mot vad vi anser är relevant för studiens 

syfte. Efter genomförda observationer har vi haft ett samtal kring vad som observerats för att 

kunna identifiera tänkbara skevheter och undvika en alltför subjektiv hållning. Den författare 

som inte har medverkat i observationerna har bidragit genom att se objektivt på den insamlade 

informationen samt att se vad som behöver lyftas fram och diskuteras under observationerna.  

 

3.2.5 Dokumentanalys 

Vi har använt interna dokument från organisationen för att presentera en tydligare bild. Vi har 

även sökt i olika medier efter information om organisationen, men fann inget som bedömdes 

vara av värde för att ge en tydligare bild. Det vanligaste sättet att insamla sekundärdata om 

företag är att gå igenom årsredovisningar, broschyrer och beskrivningar. Vanligt är det även att 

söka i branschtidskrifter eller annan media (Lundahl & Skärvad, 1999).  

  

Sekundärdata innebär data och information som finns insamlat och sammanställt, men för ett 

annat syfte än den egna studien (Lundahl & Skärvad, 1999). Vi har i studien tagit del av statistik 

i form av organisationens faktiska personalomsättning. I fallstudier används dokument för att 

styrka information som framkommit från andra källor och används som ledtrådar. I de fall 

dokumenten inte styrker de övriga källorna utan istället är motsägande behöver forskaren gå 

djupare in i problemet (Yin, 2007).  

 

3.2.5.1 Kritik mot dokumentanalys 

Det kan förekomma vissa problem med dokument då de ofta kan vara svåra att hitta. Urvalet kan 

bli skevt om inte insamlingen är fullständig. Det kan även uppstå skevheter i rapporten om inte 

forskaren är medveten om sina egna fördomar. Det kan även bli problem om det finns personer 

som förbjuder tillträde till material som forskaren vill åt (Yin, 2007). Det är även viktigt att ha ett 



 

26 

kritiskt förhållningssätt gentemot var dokumenten är hämtade från då de kan de kan innehålla 

skevheter (Lundahl & Skärvad, 1999; Yin, 2007).  

 

De dokument vi har använt i dokumentanalysen är erhållna från organisationen som utgör det fall 

vi studerar. Vi är således medvetna om att de är partiska vid sammanställningen, och 

presentation av dokument. Däremot anser vi att de dokument vi har erhållit från organisationen 

är av sådan natur att det inte vore i deras intresse att presentera en skev bild, det finns dock en 

risk att information medvetet har utelämnats för att vi inte ska ta del av den. 

 

3.3 Tillvägagångssätt databearbetning 

Vi valde att avsluta datainsamlingen när vi intervjuat de respondenter samt delat ut 

medarbetarenkäten till de enheter som var tillgängliga för oss. Vi ansåg därmed att källorna blivit 

uttömda. Riktlinjer för när det är dags att sluta samla in data i en fallstudie är när källorna börjar 

ta slut, fortsatt datainsamling endast ger lite tillskott av ny information, regelbundenhet har börjat 

visa sig samt ny information som samlas in ligger långt från undersökningsområdet (Merriam, 

1994).  

 

Nästa steg i fallstudien var att upprätta en databas. En väl strukturerad databas är essentiellt för 

rapporteringen av fallstudien (Yin, 2007). Det är viktigt att forskaren gått igenom all data, samt 

sorterat och organiserat den. I fallstudier blir detta komplicerat eftersom data ofta kommer från 

flera olika datainsamlingsmetoder (Merriam, 1994). Databasen ska innehålla rådata och finnas 

tillgänglig för oberoende granskning (Yin, 2007). Vi skapade därför ett digitalt dokument där vi 

samlade all insamlad rådata. Ursprungligen sorterades data utifrån respondenter och de metoder 

vi använt för att erhålla den.  

 

För att underlätta databearbetningen valde vi att använda oss av en programvara för att 

strukturera insamlad data, NVivo. Genom att importera kvalitativ data i programmet som vi 

samlat in via intervjuer och observationer i NVivo och därefter gå igenom samt sortera data 

genom olika koder baserat på nyckelord gick vi vidare. Efter vi hade kodat all data sorterade vi 

koder efter lämpliga kategorier. Vi jämförde koder för att se vilka som passade ihop under 

samma kategori. Den kvantitativa data som insamlats via medarbetarenkäten sammanställdes i 
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ett Exceldokument, varpå den organiserades under de kategorier som tidigare skapats i 

databasen. All data om fallet behöver sammanställas och organiseras på ett sätt som gör det 

enkelt att plocka fram specifik data. Data bör därför organiseras efter ett schema som både är 

praktiskt och meningsfullt för forskaren, därefter ska data kategoriseras efter detta schema 

(Merriam, 1994).  

 

3.3.1 Mönsterjämförelse 

Då vår fallstudie innefattar olika metoder som har olika epistemologiska inriktningar har det 

krävt att vi sammanfört dessa i en logisk beskrivning. Det kan innebära svårigheter för forskare 

som använder fallstudier att sammanföra metoder med olika världsbilder som har skiftande 

epistemologier. Föreningen av dessa epistemologier är även styrkan i fallstudier (Almutairi, 

Gardner & McCarthy, 2014). Vi har valt att sammanföra de olika metoderna med 

litteraturgenomgången genom mönsterjämförelse för att skapa en holistisk bild av vårt fall 

utifrån de olika perspektiven. Mönsterjämförelse innebär att informationen från de olika källorna 

i fallet relateras till teorin inom ämnet, vilket bidrar till ökad intern validitet och stringens i 

studien (Yin, 2007).  

 

Vi har i slutet av litteraturgenomgången utvecklat en tabell (tabell 2) som redogör för de orsaker 

till, och åtgärder för att förhindra personalomsättning, som framkommit i den teori vi valt att 

hänvisa till. Dessa orsaker jämförs sedan med vad som framkommit i vår empiriska 

undersökning. Forskaren bör uppge orsaker som enligt teorin ligger bakom det undersökta 

problemet för att sedan jämföra dessa med de fynd som samlats in i undersökningen (Almutairi 

et al., 2014).  

 

3.4 Etiska överväganden 

Vid svenska studier som berör människor bör forskaren främst ta hänsyn till de 

rekommendationer som finns i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Merriam, 1994). Dessa principer 

har på senare tid ersatts av Vetenskapsrådets publikation, god forskningssed (Vetenskapsrådet, 

2017). God forskningssed kan sammanfattas med en övergriplig summering av det 

forskningsetiska området i och med att forskaren bör ta följande regler i beaktning: 
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“1) Du ska tala sanning om din forskning. 

2) Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier.  

3) Du ska öppet redovisa metoder och resultat. 

4) Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar.  

5) Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra. 

6) Du ska hålla god ordning i din forskning, bland annat genom dokumentation och arkivering.  

7) Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller miljö. 

8) Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning.” 

        (Vetenskapsrådet, 2017, s.8). 

 

Vi har genom hela studien strävat efter att efterleva dessa regler samt forskningsetiska principer. 

Etiska överväganden är viktig i all forskning men i en kvalitativ fallstudie blir etiska 

överväganden extra viktigt vid två tidpunkter: vid insamlingen av empirin samt när resultaten 

publiceras (Merriam, 1994).  

 

3.4.1 Etiska överväganden vid insamling av empiri 

Intervjuer kan få oförutsedda effekter. Konsekvenser kan drabba de som studeras om de på ett 

ärligt sätt uttrycker exempelvis frustration och genom detta blir uppmärksammade. Det kan även 

leda till att respondenten själv får en ny bild av det som studeras genom att den påverkas av 

intervjuaren (Merriam, 1994). För att hantera detta potentiella dilemma har vi gjort vårt yttersta 

för att anonymisera alla respondenter, oavsett om de önskade det eller inte, både gentemot 

utomstående läsare samt mot läsare inom organisationen. Vi har även strävat efter att inte 

påverka respondenternas bild av problemet genom att undvika i största möjliga mån att ställa 

ledande frågor. Vi har bett samtliga respondenter att genomföra en respondentvalidering av 

transkriberingarna från respektive intervju för att säkerställa att vi följer Vetenskapsrådets regel 

om att tala sanning i forskningen. För att säkerställa att vi tog hänsyn till forskningsetiska 

principer skrev vi in dem som en inledning i intervjuguiden (Bilaga 1). 

 

Vid enkätundersökningar bör forskaren säkerställa att de som studeras är informerade om 

undersökningen, dess syfte och att det är frivilligt att delta. Deltagarna ska själva bestämma om 

de ska medverka eller ej utan påtryckningar. Enskilda individer ska inte kunna identifieras av 
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utomstående. Enkätundersökningen får endast användas i det syfte den avser. Frågor av känslig 

art bör även undvikas och enkäten bör granskas etiskt (Merriam, 1994). Vi bad därför de som 

presenterade enkätundersökning att framhäva att deltagandet var frivilligt, vad syftet med studien 

är och varför enkätundersökning är av relevans. Vissa medarbetare kan säkert uppfatta frågor 

som rör deras övervägande till uppsägning som känsliga, men av svaren att döma anser vi inte att 

detta lett till något etiskt dilemma.  

 

Det huvudsakliga etiska dilemmat med observationer uppstår i relationen mellan observatör och 

de som studeras. Först och främst uppstår en etisk fråga som rör att de som studeras har rätt till 

att veta att de deltar i en studie. Detta kan dock ses som situationsbetingat beroende på hur pass 

offentliga de som studeras är, samt hur pass privata de handlingar är som observeras. 

Observationer kan även leda till att de som studeras öppnar upp sig och berättar om saker de 

helst vill behålla för sig själva (Merriam, 1994). För att agera etiskt försvarbart har vi valt att 

genomföra öppna observationer samt att inte rapportera och föra anteckningar över handlingar 

som ses privata och utpekande. Vi har även strävat efter anonymitet för samtliga individer som 

observerats.  

 

Dokumentanalys baserad på offentliga dokument, eller på dokument som är frivilligt 

överlämnande innebär få etiska problem. Däremot kan det innebära etiska problem om 

dokumenten är personliga, eller framtagna för ett annat syfte än studien (Merriam, 1994). De 

dokument vi har använt som inte är offentliga är frivilligt överlämnande från organisationen, 

därav bedömer vi att det är etiskt försvarbart att använda oss av dem. 

 

3.4.2 Etiska överväganden vid publicering av resultat 

Analysen av empirin kan väcka etiska problem, främst på grund av att forskarna själva har 

samlat in informationen. Informationen har därmed filtrerats genom forskarnas värderingar och 

teoretiska utgångspunkter. Forskarna har därmed tagit ställning till vad som är, och inte är, 

viktigt att inkludera; detta innebär en risk att information går förlorad om informationen strider 

mot forskarnas uppfattningar. Det finns inget sätt att motverka detta, däremot är det en fördel att 

visa att forskarna är medvetna om detta i studien (Merriam, 1994). Vi är således medvetna om att 

våra egna värderingar samt vår teoretiska uppfattning har format studien. Att vi är två forskare 
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som samlar in teorin samt empirin och att vi har olika värderingar är dock en fördel i detta etiska 

dilemma då vi vid flertalet situationer stannat upp och fört diskussioner.  

 

När studien är färdig och resultaten ska spridas väcker det vissa etiska problem. I fallstudier är 

det även svårt att skydda identiteten på både organisationen det rör sig om, samt människorna 

som varit inblandade i undersökningen. Vid spridning av resultat innebär det således risker, både 

för organisationen men också för deltagarna (Merriam, 1994). Nästan alla respondenter som 

intervjuades ansåg vi kunna betraktas som anonyma då vi endast offentliggör deras position i 

organisationen, i alla fall utom tre finns det flera individer som besitter samma position och de 

blir därmed anonyma. Koncernchefen, HR-chefen samt verksamhetsutvecklare kan dock inte 

betraktas som fullständigt anonyma. Vi fick godkännande av dessa att använda oss av deras 

befattningar i studien, därmed avsade de sig viss anonymitet. 

 

Inget ekonomiskt stöd har erhållits vid denna studie. Studien är enbart avsedd att användas i 

utbildningssyfte. 

 

3.5 Kvalitetskriterier 

Vanliga kriterier vid bedömning av kvalitet vid studier är bland annat validitet och reliabilitet. 

Det uppstår dock problem när dessa kvalitetskriterier som är framtagna för kvantitativ forskning 

godtyckligt appliceras på kvalitativ forskning. Detta leder i sin tur till att kvalitativa forskare 

tenderar att definiera begreppen på annorlunda sätt än vad kvantitativa forskare gör (Trost, 

2005). Fyra kvalitetskriterier som vanligen används vid fallstudier är begreppsvaliditet, intern 

validitet, extern validitet och reliabilitet (Yin, 2007).  

 

3.5.1 Begreppsvaliditet 

Fallstudier grundas ofta på subjektiva bedömningar och kritiseras för att inte ha formulerat mått 

som är tillräckligt operationella. För att öka begreppsvaliditeten kan forskaren använda flera 

olika informationskällor som skapar en samstämmighet (Yin, 2007). För att skapa en 

samstämmighet har vi därför valt att använda oss av intervjuer, enkät, observationer och 

dokument.  
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Forskaren bör även upprätta en beläggskedja, vilket innebär att en läsare av den slutliga 

rapporten ska kunna följa samtliga steg som tagits genom hela studien. All information och 

belägg som framkommer i studien ska ges uppmärksamhet för att inget ska gå förlorat. För att 

stärka begreppsvaliditeten behöver forskaren se till att använda tillräckligt många citat och 

hänvisningar till empirin från samtliga källor och redovisa när informationen samlats in (Yin, 

2007). Vi har valt att väva in flertalet citat i redogörelsen för insamlade data och arbetat för att få 

med all väsentlig information som framkommit under datainsamlingen. Vi har även gjort en 

tabell (tabell 3) där vi fyllt i vilken respondent, vilket datum, intervjulängd samt tillvägagångssätt 

för respektive intervju. Enkäten har lämnats ut under möten som de olika enheterna har haft. Vi 

har illustrerat i en tabell (tabell 4) hur många medarbetare det finns per enhet och hur många som 

svarat på enkäten samt svarsfrekvens. Vi har även upprättat en tabell (tabell 5) över 

observationerna.   

 

3.5.2 Intern validitet 

Ett problem med att dra hållbara slutsatser i fallstudier är att forskaren sluter sig till att en 

specifik händelse har skett till följd av en tidigare inträffad händelse. Detta kan forskaren hantera 

genom mönsterjämförelser, där det empiriska mönstret jämförs med ett förutsagt mönster. 

Stämmer dessa två överens stärks studiens interna validitet. Mönstren kan ha att göra med 

studiens beroende eller oberoende variabler (Yin, 2007). För att stärka studiens interna validitet 

har vi genomfört en mönsterjämförelse mellan den insamlade teorin och empirin.   

 

3.5.3 Extern validitet 

Extern validitet syftar på generaliserbarhet och är det kvalitetskriterium inom fallstudier som är 

svårast att uppfylla. I en fallstudie har forskaren som mål att göra analytiska generaliseringar, 

vilket innebär att resultaten generaliseras till en mer generell teori (Yin, 2007). Det 

forskningsområde som vi valt i denna studie, personalomsättning, är som tidigare nämnt ett ämne 

som är forskat på under många år. Därmed finns det många teorier om vad problemet beror på 

som studien kan luta sig emot. I vår litteraturgenomgång har vi kommit fram till att forskningen 

inom vald kontext kommit fram till kontrasterande resultat, vilket gör att vår fallstudie kan bidra 

med att bekräfta eller motbevisa tidigare forskning. 
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3.5.4 Reliabilitet 

Begreppet reliabilitet syftar på att resultaten ska vara samma om andra forskare genomför 

studien på samma sätt (Tight, 2017), och syftar till att minimera fel och skevheter (Yin, 2007). 

Fallstudier kritiseras ofta för att de präglas av låg reliabilitet (Tight, 2017). I vår studie blir detta 

extra tydligt, främst på grund av den empiriska insamlingen genom observationer och intervjuer. 

För att uppnå reliabilitet i en fallstudie bör forskaren noggrant dokumentera tillvägagångssättet 

och utgå från att någon kontrollerar allt som görs (Yin, 2007). När vi har framställt vårt 

metodkapitel har vi därför valt att lägga stort fokus på hur vi genomfört studien och alla dess 

delar har beskrivits med noggrannhet. All rådata har vi samlat i en elektronisk databas. Genom 

att skapa en databas för allt empiriskt material möjliggör forskaren för utomstående att göra en 

oberoende granskning av rådata (Yin, 2007).  

 

3.6 Självkritik 

Eftersom vi genomfört en studie som baseras på tolkningar av verkligen anser vi att det är av vikt 

att vi redogör för aspekter som vi bedömer är av relevans för studiens kvalitet. Först och främst 

är vi två oerfarna forskare som ämnat genomföra en komplicerad studie. Studien kan på grund av 

vår erfarenhet vara av sämre kvalitet, något vi aktivt strävat efter att motverka genom att 

dedikera en stor mängd tid åt varje moment som utgör studien. Vi har i största möjliga mån 

undvikit att ställa ledande frågor till respondenter i intervjuerna. Dock har vi, vilket vi även 

kopplar till att vi är oerfarna inte alltid lyckats med detta. Däremot anser vi att i takt med att vi 

genomförde intervjuer utvecklades vår förmåga att vara intervjuledare. 

 

Vid ett tillfälle genomförde samma intervjuare två intervjuer på samma dag, något vi i efterhand 

bedömt har skadat kvaliteten på den senare intervjun. Vi anser även att vi skapade 

medarbetarenkäten för tidigt, vilket gjorde att vi inte lyckades ställa alla de frågor till 

medarbetarna som vi i efterhand önskat. Vi anser ändå att svarsfrekvensen på medarbetarenkäten 

blev hög just för att vi skapade den tidigt i studien.  
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Tabell 6. Sammanfattning av metod. 

Undersökningsdesign Fallstudie 

Forskningsstrategi Kvalitativ 

Datainsamlingsmetoder Intervju 

Enkätundersökning 

Observationer 

Dokument 

Metod för analys Mönsterjämförelse 

Etiska aspekter Forskningsetiska principer 

God forskningssed 

Etiska överväganden vid insamling av empiri 

Etiska överväganden vid publicering av resultat 

Kvalitetskriterier Begreppsvaliditet 

Intern validitet 

Extern validitet 

Reliabilitet 

Självkritik Många olika metoder 

Två intervjuer på samma dag 

Skapade medarbetarenkäten för tidigt 
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4. Empiri 

Empirin i denna studie utgörs av både kvalitativ och kvantitativ data som samlats in genom 

intervjuer, observationer, enkätundersökning och dokument från organisationen med information 

om den faktiska personalomsättningen. Resultaten från medarbetarenkäten finns redovisade i 

Bilaga 3. De respondenter som har befattningen koncernchef, verksamhetsutvecklare och HR-

chef benämns övre chefer (ÖC1, ÖC2 & ÖC3). Övriga respondenter benämns som enhetschefer 

(EC1-EC7) eller medarbetare (MA1-MA8). Specialpedagogen inkluderas även i 

medarbetarperspektivet, för att värna om respondenternas anonymitet. Det framgår i texten när 

data kommer från medarbetarenkäten eller dokument.  

 

4.1 Fallets bakgrund 

De enhetschefer och övre chefer som intervjuats har stor variation i ålder och anställningsår. De 

har arbetat i organisationen som chef mellan 1,5 månad till 23 år, dock har samtliga en längre 

erfarenhet av att arbeta som chefer inom branschen. Cheferna är utspridda geografiskt och 

utbildningsbakgrund skiljer sig åt, men de har alla någon form av utbildning i ledarskap.  

 

Organisationen har enligt ÖC1 och ÖC2 en faktisk personalomsättning som till branschen sett 

ligger över medel. Enligt ÖC1 ligger personalomsättningen på omkring 20%. Enligt erhållna 

dokument låg den faktiska personalomsättning på de enheter som är inkluderade i denna studie 

på 24,8% år 2018. Av de 137 medarbetare som besvarade medarbetarenkäten uppgav 52,6% (72) 

att de har övervägt att säga upp sig det senaste året. Av medarbetarna som svarat ja på 

medarbetarenkäten var 43,1% 18-33 år, 27,8% 34-49 år och 29,1% över 50 år.  

 

4.2 Orsaker till, och åtgärder för att förhindra personalomsättning 

Nedan presenteras de orsaker till, samt åtgärder för att förhindra personalomsättning bland 

medarbetare inom organisationen. Kapitlet avslutas med en sammanfattande tabell över de 

orsaker och åtgärder som framkommit i empirin.  

 

4.2.1 Orsaker enligt övre chefer 

Samtliga övre chefer framhåller att det är av stor vikt att medarbetarna har en hälsosam balans 

mellan arbetsliv och privatliv. Enligt ÖC2 behöver chefen inte veta allt om medarbetarnas 
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privatliv, men bör ha en viss insikt i medarbetarnas privata roll. ÖC2 tror att många väljer att 

säga upp sig på grund av jourerna. Hen menar att det är många som inte vill sova borta. ÖC2 tror 

att medarbetare säger upp sig för att de inte har mycket dagtid att erbjuda och påpekar att det blir 

mer och mer kvällar på flera enheter. ÖC3 förklarar att en del medarbetare säger upp sig på 

grund av missnöje med schemat och påtalar att det är näst intill omöjligt att skapa ett schema 

som alla medarbetare är nöjda med.  

 

ÖC1 förklarar att yngre medarbetare alltid har velat arbeta en kortare tid för att sen antingen resa, 

byta arbete eller studera vidare. ÖC3 menar att yngre generationer är mer rörliga än äldre. Hen 

förklarar att de tenderar att byta arbetsplats för att höja lön. ÖC1 och ÖC2 menar att det uppstått 

en ny trend bland äldre medarbetare. ÖC2 anser att det är en märklig trend och förstår inte 

motivet bakom den. ÖC1 förklarar: 

 

“Vi kan se en trend som kommit på senare år. Medarbetare vill inte ha någon fast anställning 

utan vill vara timanställda. Detta sker främst bland lite äldre medarbetare som känner att de 

själva kan påverka sin arbetssituation.” (ÖC1). 

 

Samtliga av de övre cheferna konstaterar att arbete med funktionsnedsatta individer är ett 

lågavlönat yrke, vilket beror på ett systemfel i branschen. Enligt ÖC1 har organisationen tagit 

reda på orsaker till varför medarbetare valt att säga upp sig och påpekar att lönen inte uppges 

vara en viktig orsak till faktisk personalomsättning. ÖC3 förklarar att anledningen till att 

kommunen ofta kan locka med högre löner är för att de har lägre bemanning, något hen anser 

vara negativt då många andra aspekter, som till exempel trygghet, förbises. ÖC3 menar att det är 

ett svårt jobb med svåra brukare och tillägger:  

 

“Arbetet med de svåra brukarna gör att medarbetare känner sig utelämnade på grund av att 

stödfunktionerna inte fungerar fullt ut.” (ÖC3) 

 

ÖC1 berättar att en av de enheter som sticker ut med hög faktisk personalomsättning har många 

utåtagerande brukare. ÖC3 påtalar att kompetensen är viktig för att öka tryggheten. ÖC1 

förklarar att de kompenserar brister i kompetens och trygghet med fler personal. ÖC3 förklarar 
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att det är dyrt att ge nya medarbetare kompetens. När nya medarbetare kommer in i 

organisationen investerar organisationen resurser och utbildar dem, därför är det inte önskvärt 

om de slutar inom en kort tid. ÖC3 säger: 

 

“Vi måste hitta ett sätt att minska personalantalet och höja lönerna, vilket är en kritisk 

framgångsfaktor. Jag vill poängtera att detta inte handlar om att göra personalen mer effektiv 

utan mer trygg! De behöver rätt verktyg för att känna sig trygga.” (ÖC3) 

 

Alla de övre cheferna anser att det är viktigt med en bra relation mellan chef och medarbetare. 

Samtliga övre chefer anser att medarbetarna definitivt påverkas av omsättningen av enhetschefer 

och menar att det leder till att medarbetarna utvecklar en negativ bild av organisationen. ÖC1 

och ÖC3 påpekar att privata vård och omsorgsbolag har större krav på enhetschefer och därför 

har svårare att rekrytera erfarna kompetenta personer som passar i rollen. ÖC1 anser inte att det 

är extremt hög omsättning av enhetschefer, men framhåller ändå att organisationen utreder varför 

enhetscheferna slutar och hur deras arbetssituation kan förbättras. ÖC2 menar att omsättningen 

bland chefer skadar medarbetarnas tillit. Hen anser att chefen behöver visa sig vara trovärdig och 

trygg i sitt uppdrag för att få medarbetarna att lita på att enhetschefen ska stanna kvar. ÖC2 

menar att en chef som slutar ibland tar med sig medarbetare. Hen påstår att det blir som en 

kedjereaktion när någon säger upp sig, vilket leder till en rörelse i gruppen som gör att flera säger 

upp sig. 

 

4.2.2 Åtgärder enligt övre chefer 

Alla de övre cheferna anser att statusen för yrket behöver höjas, vilket de menar sker på 

regeringsnivå. De anser att yrkets status behöver höjas genom ökad utbildningsnivå, vilket då 

skulle bidra till att lönenivån höjs naturligt. ÖC1 vill lägga ett större fokus på nya medarbetare 

och ge dem ännu mer kompetens, hens hypotes är att då minskar personalomsättningen: 

 

“Mer kompetens och stolthet i yrket gör att medarbetare stannar kvar i organisationen.” (ÖC1) 

 

ÖC1 vill ha en bred kompetens bland medarbetarna. Hen menar att det finns vissa 

arbetsuppgifter som alla tillsvidareanställda medarbetare ska klara av för att möjliggöra rotation 
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när någon är sjuk. Vikarien som tar en sjuk medarbetares plats, har inte nödvändigtvis rätt 

kompetens och därför behöver en rotation bland personal vara möjlig. Genom att medarbetarna 

får en ökad kompetens kan även lönen höjas. ÖC1 vill fånga upp medarbetare som vill studera 

vidare och uppmuntra dem att göra det inom yrket. De presenterar även information över 

intranätet för hur medarbetare kan gå tillväga med utbildningar. Hen säger: 

 

“Vi försöker fånga upp medarbetare som vill utbilda sig och uppmuntrar dem till att studera 

vidare, dels genom att betala deras studentlitteratur.” (ÖC1) 

 

ÖC1 och ÖC2 förklarar att organisationens konkurrensfördel är att de erbjuder 

fördjupningsutbildningar av hög kvalitet åt medarbetarna. ÖC1 och ÖC3 förklarar att varje enhet 

ska ha den kompetens som krävs, saknas det kompetens ska medarbetare utbildas för att fylla 

gapet. ÖC1 berättar att finns det mycket expertis inom organisationen bestående av 

världsledande specialister inom branschen. 

 

“Denna kompetens är otroligt viktigt för dessa experter handleder och utbildar personalen.” 

(ÖC1) 

 

Vidare förklarar samma övre chef att det är en utmaning att ha en stor mängd icke-akademiska 

medarbetare som ska utbildas av högutbildade akademiker. Det är svårt för dem att förstå 

varandra. 

 

ÖC1 och ÖC2 menar att enhetscheferna har mandat att bestämma medarbetarnas löner, inom 

vissa ramar. De poängterar även att budgeten är väl tilltagen och att möjligheter finns att 

konkurrera med löner. ÖC1 förklarar att organisationen reviderar löner när det kommer in många 

som får höga löner, för att de medarbetare som har lägre lön inte ska halka för mycket efter. ÖC1 

tror att den individuella lönesättningen bidrar till ökad ambitionsnivå hos medarbetarna då de 

kan höja sina löner om de presterar. Enligt ÖC2 har ingen av enhetscheferna begärt mer pengar 

för att kunna behålla medarbetare med hjälp av höjd lön. ÖC2 säger: 
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“Normalt sett ska man inte höja lönen när medarbetaren har kommit till den punkt att den vill 

sluta, utan detta måste ske innan medarbetaren överväger att sluta.” (ÖC2) 

 

ÖC1 och ÖC3 uppger att flera chefer i organisationen arbetat sig upp till sin nuvarande position, 

vilket de anser borde visa för medarbetare att det är möjligt att avancera inom organisationen. 

 

För att minska på personalomsättningen är det viktigt med organisatoriskt engagemang enligt 

samtliga övre chefer. ÖC1 förklarar att många medarbetare brinner för sitt arbete. Detta driv 

behöver inte nödvändigtvis vara för arbetsuppgifter eller organisationen, utan kan även vara för 

andra anledningar, exempelvis kolleger. ÖC1 menar att detta driv kan övervinna många brister 

hos medarbetarna. ÖC1 anser att det är viktigt att medarbetare är stolta över sitt arbete och nöjda 

med sin arbetsgivare. Enligt ÖC2 uppger många medarbetare, i en enkät som delas ut årligen till 

medarbetarna av organisationen, att de kan rekommendera organisationen som arbetsgivare.  

 

ÖC2 och ÖC3 tror att det är bra med nära relationer mellan enhetschefen och medarbetare, men 

att det ändå ska finnas ett avstånd. Till exempel ska de undvika att festa ihop. ÖC2 anser att en 

bra relation mellan medarbetare och chef sker via kommunikativt ledarskap, och att 

kommunikationen är otroligt viktig. ÖC1 tror att enhetschefer behöver få tid att vara ute bland 

medarbetarna för att lära känna dem, enhetscheferna behöver hjälp att prioritera sin tid.  

 

ÖC1 och ÖC3 anser att det är viktigt med öppenhet och transparens i organisationen och lyfter 

fram vikten av att förklara varför chefer slutar. ÖC1 förklarar vikten att ta död på myter för att 

minska risken att medarbetarna bildar sig en negativ bild av organisationen till följd av att 

enhetschefer slutar. Hen framhäver att hänsyn bör tas till om enhetschefen kan ha slutat av 

personliga skäl. 

 

“Det går inte att vara helt öppen alltid och samtidigt värna om individer.” (ÖC1) 

 

ÖC3 anser att det är viktigt att uppmärksamma och se medarbetarna, genom att lägga märke till 

småsaker såsom om någon har en ny frisyr eller dylikt, bekräftar enhetschefen för medarbetaren 

att hen är uppmärksammad. 
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4.2.3 Orsaker enligt enhetschefer 

Samtliga enhetschefer menar att en hälsosam balans mellan arbetsliv och privatliv är viktigt för 

medarbetarna. Flera av enhetscheferna anser att en orsak till att medarbetare säger upp sig är att 

de finner det svårt att finna en hälsosam balans mellan arbetslivet och privatlivet. EC2 anser att 

det är ett lämpligt tillfälle att fråga vid medarbetarsamtalet om det finns någon privat orsak som 

kan påverka arbetssituationen. EC3 menar att medarbetarna ibland behöver göra förändringar i 

sitt privatliv för att få en fungerande arbetssituation. EC6 anser sig inte ha mycket insyn i 

medarbetarnas privata situationer och säger: 

 

“Det finns en tradition på enheten som säger att när man är på jobbet är man där för att jobba.” 

(EC6). 

 

Samtliga enhetschefer tror att missnöje med schemat kan leda till uppsägning. Dock påtalar flera 

enhetschefer att det är näst intill omöjligt att skapa ett schema som alla medarbetare är nöjda 

med. EC6 menar att vissa medarbetare kan hantera att bestämma själva över sin arbetsdag, 

medan andra ofta fattar fel beslut. Hen menar att de medarbetare som kan ta egna beslut vet om 

det och att de medarbetare som inte kan ta egna beslut, också vet om hur situationen ser ut.  

 

EC1 och EC4 uppger att de flesta som säger upp sig gör det för att vidareutbilda sig. 

 

“Folk som slutar tenderar att göra det för att dom vill studera vidare.” (EC1) 

 

Flera enhetschefer förklarar att när medarbetare överväger att säga upp sig på grund av att de vill 

studera vidare, vidtar de inga åtgärder för att få dem att stanna kvar, utan uppmuntrar dem till 

personlig utveckling då det gynnar samhället. Flera enhetschefer berättar att medarbetare säger 

upp sig för att de är missnöjda med lön och löneutveckling. Det framkom under intervjuerna med 

flera av enhetscheferna att kommunen tar över medarbetare genom att de erbjuder medarbetarna 

en lön som enhetscheferna anser att de inte kan konkurrera med. EC7 menar att lönenivån kan 

göra att organisationen förlorar medarbetare, men anser att nöjdheten som beror på andra 

aspekter är viktigare. EC3 har sett en förändring i branschen där allt fler yngre medarbetare 

väljer att säga upp sig för att vidareutbilda sig. 
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Enligt EC6 är olika brukare mer eller mindre attraktiva att arbeta med. EC7 påstår dock att 

brukarna inte påverkar personalomsättningen. Hen framhåller att oroligheter i organisationen kan 

påverka brukarna negativt om personalen är orolig, vilket kan leda till personalomsättning. EC6 

berättar att det ibland sker våldsamma incidenter som gör att medarbetarna känner sig otrygga, 

vilket kan vara en anledning till att medarbetare säger upp sig.  

 

EC3 förklarar att det tar tid för medarbetare att skapa tillit till chefen, vilket behöver finnas för 

att det ska vara en hälsosam relation. Samtliga enhetschefer anser att det är viktigt med en bra 

relation mellan chef och medarbetare. EC6 menar att det är svårt att hålla goda relationer med 

alla medarbetarna, då de oregelbundna arbetstiderna gör att hen inte träffar en del av 

medarbetarna under längre perioder. EC1 påtalar att det blivit mindre tid till att samtala med och 

visa sig ute bland medarbetarna. Hen berättar att flera av medarbetarna på enheten sagt att de 

önskar att de såg mer av sin chef. EC4 menar att omsättningen av enhetschefer påverkar 

medarbetarna genom att det tar tid att skapa relationer. EC4 säger: 

 

“Vissa saker vill man inte berätta direkt, särskilt inte om man inte vet om enhetschefen stannar. 

Grupperna avvaktar lite innan de öppnar upp sig.” (EC4) 

 

Flera enhetschefer tror att omsättningen bland chefer kan skapa osäkerhet och göra att 

medarbetare inte känner sig trygga. EC3 förklar att medarbetarnas tillit skadas av den höga 

omsättningen bland enhetschefer. Enligt EC6 har en medarbetare berättat för hen att under fyra 

år i organisationen har hen haft åtta eller nio olika enhetschefer. EC1 och EC5 misstänker att det 

är något stort fel i organisationen som leder till att många enhetschefer slutar.  

 

Flera enhetschefer anser att medarbetarna inte har mycket engagemang för organisationen. 

Medarbetarna anses däremot ha starkt engagemang för sin egen enhet och att kollegorna ska må 

bra. Flera av enhetscheferna anser att det är viktigt att medarbetare är stolta över sitt arbete och 

nöjda med sin arbetsgivare. EC3 förklarar att inom hens enhet är det varierande engagemang för 

organisationen som helhet, men det kollegiala engagemanget är stort.  
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4.2.4 Åtgärder enligt enhetschefer 

EC3 anser att det är viktigt att följa med i medarbetarnas privatliv, då till exempel en förändring i 

familjeförhållanden kan påverka arbetet mycket. Om någon skulle hamna i en kris är det viktigt 

att ställa upp och att ändra på arbetsbörda och schematider kan vara sådant som underlättar för 

medarbetaren. EC4 anser att det är viktigt att lyssna på medarbetarna och se om det går att göra 

något för att underlätta balansen mellan privat- och arbetsliv. EC7 anser att det är viktigt att låta 

medarbetarna vara i fred på sin lediga tid och försöker därför att inte störa i största möjliga mån, 

dock är det inte alltid möjligt att göra. EC1 vill gärna lära känna medarbetarna väl utan att lägga 

sig i deras privatliv för mycket. Tanken är ändå att hjälpa medarbetarna att skapa balans mellan 

arbete och privatliv. Hen säger: 

 

“Privatlivet påverkar absolut vad som händer och hur man känner på jobbet. Det måste man som 

chef vara medveten om.” (EC1) 

 

Samtliga enhetschefer anser att det är betydelsefullt att skapa ett schema som tar hänsyn till 

medarbetarnas privatliv. EC1 påpekar att det är betydelsefullt att göra rättvisa scheman. EC3 och 

EC7 påpekar att det kan vara en fördel att ha medarbetare som befinner sig i olika skeenden i 

livet, då de tenderar att ha möjlighet att arbeta under olika tider. EC5 påtalar att det är 

betydelsefullt att vara flexibel i schemat, till exempel om medarbetare studerar vid sidan av 

arbetet. Flera av enhetscheferna ger medarbetarna tjänstledigt om de vill studera och anser att det 

är bra om de får prova något annat.  

 

Flera av enhetschefer uppger att de själva har arbetat sig upp inom organisationen och framhäver 

att organisationen erbjuder vidareutbildningar för medarbetare samt uppmuntrar medarbetare till 

att studera. EC3 anser att yrkets status kan höjas genom ökad utbildningsnivå, vilket då skulle 

bidra till att lönenivån höjs naturligt. 

 

“Det krävs inte enbart något från organisationen utan mer från samhället generellt. Vård och 

omsorgsarbetare måste värderas högre i samhället för att lönerna ska kunna höjas i branschen.” 

(EC3) 
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EC7 tror att det finns möjlighet att få mer pengar till medarbetarnas löner om det skulle behövas, 

men anser heller inte att det är den främsta orsaken till att medarbetare säger upp sig. EC6 säger: 

 

“Om lönen är anledningen till att en medarbetare vill säga upp sig finns ofta möjligheten att 

påverka medarbetarens lön.” (EC7) 

 

Alla enhetschefer anser att medarbetarna kan påverka sin egen arbetssituation. Samtliga 

framhäver dock att denna frihet är inom vissa ramar. EC3 ger som råd till nya enhetschefer att ge 

medarbetarna de möjligheter och förutsättningar som behövs för att påverka sin egen 

arbetssituation.  

 

EC1 framhäver att det är viktigt att inge trygghet genom att visa en enad front, det vill säga att 

organisationen står bakom medarbetaren. Samma enhetschef framhäver även vikten av 

specialpedagogen för att öka medarbetarnas trygghet. EC6 anser att det är viktigt att som chef 

hantera incidenter på rätt sätt, om medarbetarna anser att chefen är trygghetsingivande i dessa 

situationer kan det gynna arbetsmiljön. 

 

För att minska personalomsättning är det viktigt med organisatoriskt engagemang enligt flera 

enhetschefer. EC2 förklarar att det är enkelt att sprida organisatoriskt engagemang, eftersom hen 

själv står för de värderingar som organisationen förmedlar. Hen menar att engagemanget då 

smittar av sig på medarbetarna. EC3 anser att det är en fördel om medarbetare är stolta över sin 

arbetsgivare. 

 

Flera enhetschefer anser att det är viktigt att visa medarbetarna uppskattning när de har gjort 

något bra i arbetet, vilket är svårt att genomföra då enhetscheferna ansvarar för två enheter var. 

EC2 ger uppskattning i form av uppmuntran och bekräftelse, och påpekar att det är viktigt att 

vara rättvis för att undvika avundsjuka. Flera enhetschefer anser att det är viktigt att ge feedback 

och bjuda på fika för att visa uppskattning. EC5 påpekar att det är viktigt att medarbetarna mår 

bra och känner sig uppskattade. Hen anser att större del av budgeten med fördel kan avsättas till 

medarbetarna för att de ska trivas. EC5 belyser även att en djup förståelse av organisationen och 
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medarbetarna är vad som behövs för att kunna erbjuda denna typ av fördelar, vilket kommer med 

enhetschefens erfarenhet.  

 

EC5 skapar djupare relationer med medarbetarna på ett personligt plan som överstiger det rent 

professionella, och tror att det bidrar till en gemenskap som får medarbetare att stanna. 

Flera av enhetscheferna anser att det tar lång tid att bygga relationer med medarbetarna. EC1 

försöker alltid arbeta med sin dörr öppen för att medarbetarna ska kunna komma in och samtala. 

EC1 förklarar även att medarbetarsamtalen är viktiga men kräver uppföljning och kontinuitet. 

 

4.2.5 Orsaker enligt medarbetare 

Enligt svaren i medarbetarenkäten angav 34,7% av medarbetarna svårigheter att balansera 

arbetslivet med privatlivet som en orsak bakom övervägandet att säga upp sig. Enligt MA2 är 

flera medarbetare missnöjda med att arbeta sovande jour och det bedrivs en facklig kamp för att 

skapa bättre villkor. Flera medarbetare uttrycker missnöje mot schemaläggningen. MA1 säger: 

 

“Det finns många konstiga saker de gör med scheman som inte borde vara tillåtna.” (MA1) 

 

MA7 berättar under en observation att hen blivit erbjuden en högre lön från en annan 

arbetsgivare och därför valt att säga upp sig. MA7 trivs bra i organisationen och känner sig 

besviken över att hens chef inte erbjudit att höja lönen för att behålla hen i organisationen. Enligt 

medarbetarenkäten har de medarbetare som övervägt att säga upp sig det senaste året angett 

lönen som den största orsaken bakom övervägandet (75%). Enligt medarbetarenkäten var det 

74,2% av de yngre (18-33 år) medarbetarna som angett lönen som orsak. Bland medarbetare i 

mellersta åldersgruppen (34-49 år) har 80% angett lönen som en orsak och bland äldre (50+ år) 

medarbetare har 71,4% angett lönen som en orsak till övervägande av uppsägning. 

  

MA1 berättar att medarbetare ibland byter enhet mot sin vilja. Enligt medarbetarenkäten uppgav 

47,2% av de medarbetare som övervägt att säga upp sig det senaste året, att svårigheter att 

påverka sin egen arbetssituation var en orsak. Av dessa var 45,2% yngre (18-33 år) medarbetare. 

Bland medarbetare i åldern 34-49 är talet 45% och bland medarbetare som är över 50 år är talet 

52,4%. 
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Enligt medarbetarenkäten uppgav 34,7% av de som övervägt att säga upp sig det senaste året att 

bristen på uppskattning för utfört arbete är en orsak till övervägandet. Flera medarbetare 

uttrycker uppgivenhet över att enhetschefen inte är på plats och ser vad de gör, MA3 förtydligar 

att de inte kan få uppskattning av någon som inte är där. MA3 överväger att säga upp sig på 

grund av att det känns som att hen inte betyder något alls i organisationens ögon.  

  

“Trist när man inte får någon uppskattning för det man gör. Känslan är att företaget inte bryr sig 

om man stannar eller inte.” (MA3) 

  

Enligt medarbetarenkäten var det 41,9% av yngre (18-33 år) medarbetare som angett brist på 

uppskattning som orsak, bland medarbetare i åldern 34-49 år har 30% angett brist på 

uppskattning som en orsak och bland äldre (50+ år) medarbetare har 28,6% angett brist på 

uppskattning som en orsak till övervägande av uppsägning. 

   

Av de medarbetare som övervägt att säga upp sig det senaste året var en dålig relation med 

chefen den orsak som var minst förekommande (2.8%). I observationerna framgick det att flera 

medarbetare anser att det är viktigt med en bra relation mellan chef och medarbetare. MA6 och 

MA8 anser att det är viktigt att ha en god relationen med chefen och att chefen är närvarande. 

Medarbetarna uttrycker att deras enhetschef spenderar lite tid på enheten. De anser att det är 

svårt att bygga en relation med chefen. MA6 poängterar dock att det är bäst för alla om chefen 

inte är på plats om det är en dålig chef. MA3 anser att hen inte har någon relation med sin chef, 

då hen aldrig befinner sig på enheten.   

  

Enligt medarbetarenkäten var det 37,5% av de medarbetare som övervägt att säga upp sig det 

senaste året, som angav den höga omsättningen bland enhetschefer som en orsak bakom 

övervägandet. MA6 och MA8 tror att den höga omsättning bland enhetscheferna beror på att de 

har en för stor arbetsbörda. MA3 uttalar sig om omsättningen bland enhetschefer: 

  

“Man vet inte riktigt om man ska skratta eller gråta.” (MA3) 
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Flera medarbetare misstänker att det är något stort fel i organisationen som orsakar att många 

enhetschefer slutar. MA1 påstår att medarbetarna inte pratar mycket om omsättningen bland 

chefer längre och tror att det beror på att de blivit vana vid att det byts chefer hela tiden.  

  

Under ett observationstillfälle upplevdes flera medarbetare osäkra på vilka riktlinjer som ska 

följas när de ofta byter chef och de försöker anpassa sig efter sin nya chef. MA4 menar att 

medarbetarnas tillit skadas av den höga omsättningen bland enhetschefer och de känner sig 

uppgivna. MA3 förklarar att på grund av den höga omsättningen bland enhetschefer förekommer 

det även att nya chefer ber medarbetare som nyligen kommit tillbaka från sjukskrivning att ta 

extrapass och hoppa in för att ta vakanta pass. Flera medarbetare upplever att det är svårt att säga 

nej när chefen ber dem att ta extrapass eller vakanta pass. Medarbetarna framhäver att det är 

extra svårt att neka om chefen är ny, då de inte vill ge ett negativt första intryck. MA4 säger: 

  

“När medarbetare överväger att säga upp sig och det kommer en ny enhetschef kan det leda till 

att uppsägningen sker, kanske är det svårare att behålla medarbetare som redan överväger att 

säga upp sig när det kommer en ny chef.” (MA4) 

 

Flera av medarbetarna anser att de definitivt påverkas av omsättningen av enhetschefer och 

menar att de får en negativ bild av organisationen. Enligt medarbetarenkäten har 15,3% av de 

medarbetare som övervägt att säga upp sig det senaste året, angett bristen av organisatoriskt 

engagemang som en orsak bakom övervägandet. 

 

4.2.6 Åtgärder enligt medarbetare 

MA4 trivs bra i sin roll och tycker organisationen främjar hens personliga utveckling. Hen 

förklarar att organisationen ger medarbetarna goda möjligheter att avancera, exempelvis genom 

att studera vid sidan av arbetet för att sen få en annan tjänst inom organisationen när utbildningen 

är klar. 

 

MA4 anser att lönerna behöver vara konkurrenskraftiga, men påpekar även att lönen inte är allt. 

Under en av observationerna framkom det att flera medarbetares löner har ökats med 

motiveringen att de låg efter i löneutvecklingen. MA5 berättar med ett uppgivet skratt: 
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“Det känns inte särskilt uppmuntrande att få höjd lön för att man ligger efter i löneutvecklingen. 

Det hade ju varit kul om det istället varit baserat på ens prestationer!” (MA5) 

  

Flera medarbetare uttrycker att det är svårt att få uppskattning av sin enhetschef när hen inte har 

någon relation med medarbetarna. 

 

Det framgick vid ett observationstillfälle att MA3 och MA6 anser att medarbetarsamtalet som 

hålls en gång per år varit extra viktigt för att lära känna chefen, då den nya chefen ofta har 

mycket att sätta sig in i med olika system och liknande och därför inte har mycket tid att skapa 

relationer. Medarbetarna påtalar även att det är viktigt med en närvarande chef. Flera av 

medarbetarna påstår att de inte kunnat bygga någon relation med sin chef då de knappt hinner 

träffa denne. MA4 säger: 

  

“Svårt att veta hur mycket energi man bör lägga på att bygga relation med chefen, men man 

måste alltid utgå från att enhetschefen ska stanna länge för att det ska bli hälsosamma relationer. 

Det känns som att man inte hinner påbörja ett bra arbete tillsammans när de byts ut ofta.” (MA4) 

 

Tabell 7. Orsaker och åtgärder enligt empiri. 

Tema Orsak Enligt Åtgärd Enligt 

 

 

 

 

Balans 

arbetsliv 

privatliv. 

Anpassa sitt privatliv. 

 

Arbetsliv och privatliv 

skilda från varandra 

 

Missnöje med schema. 

 

 

Svårt med balans.  

 

Ny trend. 

EC3 

 

EC5 

 

 

Flera EC 

 

 

ME 

 

ÖC1; 

ÖC2 

Lära känna medarbetarna. 

 

Underlätta för att minska 

påverkan. 

 

Anlita medarbetare i olika 

skeenden i livet. 

 

 

Flera EC 

 

Flera EC 

 

 

EC3;  EC7 

 

 

 

 

 

Systemfel i branschen. 

 

 

 

Alla ÖC; 

EC3 

 

 

Samhällsförändring. 

 

 

Alla ÖC; 

EC3 
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Karriär, 

arbetets 

innehåll och 

lön. 

 

 

Vill studera vidare. 

 

 

 

 

 

 

 

Enheter olika attraktiva 

beroende på brukare. 

 

Utåtagerande brukare. 

 

Bristande trygghet. 

 

Brister i kompetens. 

 

 

Kan inte konkurrera 

med lön. 

 

Låg lön. 

 

 

Lönerevisioner. 

Flera EC 

 

 

 

 

 

 

 

EC6 

 

 

ÖC1 

 

ÖC3 

 

ÖC1; 

ÖC3 

 

Flera EC 

 

 

ME 

 

 

MA5 

Bevilja tjänstledighet för 

studier. 

 

Främja personlig 

utveckling. 

 

Bekosta studentlitteratur.  

 

 

 

 

Ökat personalantal. 

 

Ökad kompetens. 

 

Höj lön. 

 

 

Låg lön ingen orsak till 

faktisk personalomsättning. 

 

Motivera löneökningar 

bättre. 

Flera EC 

 

 

MA4 

 

 

ÖC1 

 

 

 

 

ÖC1; ÖC3 

 

ÖC1; ÖC3 

 

EC6; EC7 

 

 

ÖC1 

 

 

MA5 

 

 

 

 

Arbets- 

situation. 

Få möjligheter att 

påverka den egna 

arbetssituationen.  

 

Alla kan inte hantera 

att påverka den egna 

arbetssituationen. 

 

Brist på uppskattning. 

 

Frånvarande chefer. 

ME 

 

 

 

EC6 

 

 

 

ME 

 

MA3 

Låt medarbetarna vara med 

och bestämma. 

 

 

Ge förutsättningar för 

medarbetare att påverka den 

egna arbetssituationen. 

 

Visa uppskattning. 

 

Närvarande chefer. 

Alla EC 

 

 

 

EC3 

 

 

 

Flera EC 

 

MA6; 

MA8 

 

 

 

 

 

 

 

Bristande 

organisatorisk 

engagemang. 

 

Dålig bild av 

organisationen. 

 

Alla ÖC; 

Flera EC  

 

 

Flera 

MA; 

Flera EC 

Engagemang för enhet. 

 

 

 

Transparens och mer 

information. 

 

Flera EC 

 

 

 

ÖC3 
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Organisation 

och chef. 

Svårigheter att bygga 

relation mellan chef 

och medarbetare. 

 

Hög omsättning av 

enhetschefer. 

 

Svårigheter att anpassa 

sig efter nya riktlinjer. 

 

Skadad tillit. 

 

 

Viktig information går 

förlorad. 

 

Trygghetskänsla. 

Flera EC; 

Flera MA 

 

 

ME 

 

 

Flera MA 

 

 

MA4; 

EC3 

 

MA3 

 

 

Flera EC 

Medarbetarsamtal. 

 

 

 

Ta död på myter. 

 

MA3; 

MA6 

 

 

ÖC1 
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5. Analys 

Vi har använt mönsterjämförelse i studiens analys. Analysen är uppdelad efter de teman som 

presenterades i litteraturgenomgången. Teori jämförs med empiri och tolkas utifrån om mönster 

har lokaliserats. 

 

5.1 Personalomsättning 

Forskning har visat att ungefär en tredjedel av medarbetare som arbetar med funktionsnedsatta 

individer överväger uppsägning (Robertson et al., 2005) och att det är yngre medarbetare som 

överväger uppsägning i störst utsträckning (Hatton et al., 2001). Enligt ÖC2 har organisationen 

en personalomsättning som till branschen sett ligger över medel. ÖC1 berättar att den faktiska 

personalomsättningen ligger omkring 20% och enligt dokumenten som analyserats i studien är 

den faktiska personalomsättningen på de enheter som inkluderades i medarbetarenkäten 24,8%. 

Enligt medarbetarenkäten i vår studie var det 52,6% av medarbetarna i organisationen som 

övervägt uppsägning. Vi tolkar det som att både den faktiska personalomsättningen och andelen 

medarbetare som överväger uppsägning är hög i organisationen. EC3 framhäver att det skett en 

förändring i samhället där yngre medarbetare arbetar en kort tid i branschen för att sedan gå 

vidare, medan ÖC1 menar att yngre medarbetare alltid tenderat att provar på yrket under en 

kortare tid. ÖC3 påpekar att yngre medarbetare är mer rörliga än äldre. Enligt medarbetarenkäten 

i studien var det störst andel yngre medarbetare som övervägt uppsägning.  

 

5.2 Balans mellan arbetsliv och privatliv 

Forskning visar att medarbetare som har svårt att balansera arbetet med privatlivet överväger att 

säga upp sig i större utsträckning (Dupré & Day, 2007; Taplin & Winterton, 2007). Vår studie 

visar att det finns olika åsikter om huruvida enhetscheferna ska ta hänsyn till och engagera sig i 

medarbetarnas privatliv eller inte. Å ena sidan anser flera av enhetscheferna att det är viktigt att 

ta hänsyn till medarbetarnas privatliv. De menar att det är betydelsefullt att lära känna 

medarbetarna för att kunna skapa en bild av tänkbara omständigheter i privatlivet som kan 

påverka arbetslivet, för att sedan underlätta för att minska påverkan på arbetet. Å andra sidan 

ansåg EC3 att medarbetarna behöver anpassa privatlivet för att få ett fungerande arbetsliv. EC6 

påpekade att arbetsliv och privatliv är skilda från varandra och vad som händer i privatlivet är 

inte enhetschefens ensak. Ungefär en tredjedel av de medarbetare som övervägt att säga upp sig 
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det senaste året enligt medarbetarenkäten, angav svårigheter att balansera arbetsliv och privatliv 

som en orsak till övervägande av uppsägning. Vår tolkning är att medarbetarna i organisationen 

har svårigheter att finna balans mellan arbetsliv och privatliv, samt att det råder delade meningar 

om huruvida chefen ska engagera sig i medarbetarnas liv för att kunna ta hänsyn till privatlivet 

eller om det är medarbetarens eget ansvar. 

 

Forskning har även kommit fram till att övervägande av uppsägning minskar om chefen  

engagerar sig för och hjälper medarbetare att skapa balans mellan arbetsliv och privatliv 

(Mitchell et al., 2001; Burton et al., 2010). I vår studie tar samtliga enhetschefer och flera av 

medarbetarna upp vikten av att lägga scheman som anpassas efter medarbetarnas privatliv. Flera 

enhetschefer anser dock att det alltid är någon av medarbetarna som blir missnöjd med schemat 

hur de än går tillväga. EC3 och EC7 tar upp att det är en fördel att anställa medarbetare som 

befinner sig i olika tidpunkter i livet då de har möjlighet att arbeta olika tider på dygnet, vilket 

underlättar schemaläggningen. Vi tolkar det som att de två enhetscheferna funnit ett 

tillvägagångssätt som hjälper medarbetare att skapa balans mellan arbetsliv och privatliv genom 

att minska problemet med schemaläggning.  

 

I vår studie poängterar ÖC1 och ÖC2 att det uppkommit en ny trend där äldre medarbetare väljer 

bort tillsvidareanställningar för att istället arbeta som timvikarier, detta för att kunna bestämma 

sina egna arbetstider. Vi tolkar det som att denna nya trend möjligen försvårar arbetet med 

scheman ytterligare, då dessa medarbetare bidrar till att andra medarbetare behöver arbeta de 

mindre populära arbetstiderna. Vi kopplar samman den nya trenden med att det råder stor 

personalbrist i branschen, vilket gör att medarbetarna kan välja arbetstider. 

 

5.3 Karriär, arbetets innehåll och lön 

Forskning har visat att arbete med funktionsnedsatta individer är ett yrke med låg status, vilket är 

en avgörande orsak till faktisk personalomsättning och övervägande av uppsägning (Hatton & 

Emerson, 1998; Hatton et al., 2001). I vår studie framgår det att alla de övre cheferna anser att 

det finns ett systemfel i branschen, vilket är anledningen till att vård och omsorg är ett lågavlönat 

yrke som är förknippat med låg status. Samtliga övre chefer och EC3 menar att status höjs 
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genom att utbildningsnivån höjs. De poängterar att det inte är organisationen som kan åtgärda 

problemet, utan det behöver ske förändringar i samhället. 

 

Enligt forskning är karriärmöjligheterna inom vård och omsorg ofta begränsade för medarbetare 

(Hewitt & Larson, 2007). I vår studie påpekade flera enhetschefer att medarbetare säger upp sig 

för att de vill studera vidare. Flera enhetschefer menar att när medarbetare vill säga upp sig på 

grund av att de vill vidareutbilda sig, vidtar de inga åtgärder för att uppmuntra dem att stanna 

inom organisationen. ÖC1 påpekar att organisationen vill fånga upp medarbetare som vill 

studera vidare och uppmuntra dessa medarbetare att vidareutbilda sig inom branschen, genom att 

bland annat bekosta deras studentlitteratur. MA4 anser att organisationen främjar personlig 

utveckling och uppmuntrar till vidareutbildning, vilket kan leda till avancemang inom 

organisationen. Vi tolkar det som att organisationen främjar medarbetarnas utveckling, men att 

de möjligheter som organisationen erbjuder inte förmedlas till medarbetarna av enhetscheferna. 

En möjlig åtgärd för att minska övervägande av uppsägning är att skapa fler karriärsteg inom 

organisationen för att medarbetarna ska ha möjlighet till att avancera i flera steg (Hewitt & 

Larson, 2007) och att organisationen ska förmedla detta budskap.  

 

Forskning konstaterar att brukare som är svåra att arbeta med kan påverka medarbetarnas 

arbetstillfredsställelse negativt, och leder därmed till ökat övervägande av uppsägning (Zijmans 

et al., 2014). I vår studie har det framkommit att det finns olika åsikter om huruvida brukarna 

påverkar medarbetarnas övervägande av uppsägning eller ej. Å ena sidan menar EC6 att 

enheterna är olika attraktiva som arbetsplats beroende på vilka brukare som bor på enheten. I 

enighet med detta menar ÖC1 att den faktiska personalomsättningen är högre på de enheter med 

mest utåtagerande brukare. Å andra sidan ansåg EC7 att brukarna på enheterna inte påverkar 

personalomsättningen, däremot ansåg hen att brukarna påverkas negativt när det är oroligt i 

organisationen och bland medarbetarna, vilket då kan leda till att medarbetare säger upp sig. 

ÖC3 menade att problemet istället grundade sig i bristande trygghet och att medarbetarna 

behöver verktyg för att kunna hantera svåra situationer som uppkommer med brukarna. ÖC1 och 

ÖC3 menar att brister i kompetens och trygghet kompenseras med ett ökat personalantal. 

Forskning visar att chefen behöver fokusera på att underlätta för medarbetare att arbeta med 
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svåra brukare (Robertson et al., 2005; Hewitt & Larson, 2007). Detta tolkar vi som att 

organisationen gör genom att förbättra arbetsvillkoren utifrån rådande förutsättningar. 

 

Forskning visar att osäkerhet i arbetet med brukare tas upp som en orsak till övervägande av 

uppsägning (Robertson et al., 2005), vilket är en följd av svårigheter med introduktion av 

nyanställda och kompetensutveckling. Inom vård och omsorg är svårigheter med introduktion av 

nyanställda och kompetensutveckling vanligt förekommande, då kostnader som är 

sammankopplade med detta är det som minskas först vid nedskärningar (Hewitt & Larson, 

2007). I vår studie framhäver ÖC3 och ÖC1 vikten av att utveckla kompetensen bland 

medarbetarna för att öka medarbetarnas trygghet i arbetet med brukarna, men poängterar att det 

är dyrt att öka kompetensen och svårt att realisera, då budgeten i första hand måste användas för 

att introducera nya medarbetare. Vi tolkar det som att kompetensutvecklingen ännu inte 

realiserats på grund av kostnader som är kopplade till hög personalomsättning i organisationen. 

Personalomsättningen hämmar utveckling av kompetens då nya medarbetare som anställs 

behöver introduceras för att uppnå samma kompetens som de medarbetare som lämnat 

organisationen. Då kompetensen som behövs för att medarbetarna ska kunna hantera svåra 

situationer inte finns, resulterar det återigen i personalomsättning.  

 

I vår studie uppgav flera av enhetscheferna att medarbetare säger upp sig på grund av låg lön, 

vilket enhetscheferna anser att de inte har möjlighet att konkurrera med. I medarbetarenkäten 

framgick det att den vanligaste orsaken till övervägande av uppsägning bland medarbetarna var 

just lön. Dessa påståenden går helt i linje med tidigare forskning som framhåller att lönen är en 

av de främsta orsakerna till övervägande av uppsägning (Robertson et al., 2005; Decker et al., 

2009; Kazemi et al., 2015). Däremot menar ÖC1 som studerat orsaker till den faktiska 

personalomsättningen att lönen inte anges som en avgörande orsak. Även EC6 och EC7 påstår 

att det sällan förekommer att medarbetare säger upp sig på grund av lön och om det skulle vara 

fallet, finns möjligheten att höja lönen för medarbetarna. I forskning har olika studier kommit 

fram till att orsaker bakom övervägande av uppsägning inte stämmer helt överens med orsaker 

till faktisk personalomsättning (Cohen et al., 2016; Hatton & Emerson, 1998; Tse et al., 2013), 

vilket kan vara en förklaring till att uppgifterna från de olika perspektiven i vår studie inte 

stämmer överens.  
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En annan förklaring till att de olika utsagorna inte stämmer överens kan vara att det egentligen 

inte är lönen som är anledningen till övervägandet av uppsägning. Forskning har visat att lön 

oftast inte är den riktiga orsaken bakom övervägande av uppsägning, utan att det finns en 

bakomliggande orsak. Vanliga orsaker som ligger bakom övervägandet är när arbetssituationen 

inte fungerar eller att medarbetare inte får det stöd de behöver (Taplin & Winterton, 2007). I vår 

studie påpekade ÖC3 att medarbetarna kan känna sig utelämnade i sitt arbete med brukarna när 

stödfunktioner inte fungerar fullt ut. Flera av enhetscheferna och de övre cheferna påtalar vikten 

av att medarbetarna känner sig trygga och att det finns hjälp att få från specialpedagogen, chefen 

och organisationen om våldsamma situationer uppstår. Då ÖC3 påpekat att stödfunktionerna i 

organisationen inte fungerar fullt ut, tolkar vi det som att medarbetarna är i behov av ett ökat stöd 

från organisationen och från chefen för att underlätta arbetet med svåra brukare samt att bristen 

på stöd kan vara en bakomliggande orsak. 

 

Det framkom i vår studie från ÖC1 och ÖC2 att enhetscheferna har mandat att sätta löner för 

medarbetarna och förutsättningar att konkurrera med löner finns, trots det menar ÖC2 att ingen 

av enhetscheferna har bett om mer pengar till budgeten för att höja medarbetarnas löner. Då 

forskning har kommit fram till att olika lönesystem kan leda till stress och avundsjuka bland 

medarbetare (Seitovirta et al., 2017), kan en annan förklaring till de kontrasterande utsagorna 

vara att enhetscheferna inte vill skapa osämja i arbetsgrupperna genom att höja vissa 

medarbetares löner, utan väljer istället att förlora medarbetaren med motiveringen att det inte går 

att konkurrera med lön.  

 

5.4 Arbetssituation 

Forskning har visat att en orsak till att medarbetare överväger att säga upp sig är att de inte har 

möjlighet att påverka sin egen arbetssituation (Gray & Muramatsu, 2013; Hatton et al., 2001; 

Wells & Peachey, 2011), därmed minskar övervägandet av uppsägning när medarbetaren 

upplever att den får ökad egenmakt (Kim & Fernandez, 2017; Avey et al., 2008). Vår studie visar 

att det finns olika åsikter om huruvida medarbetarna har möjlighet att påverka sin arbetssituation 

eller inte. Enligt medarbetarenkäten uppgavs svårigheter att påverka sin arbetssituation, som 

orsak till övervägande av uppsägning av nästan hälften av medarbetarna. Samtidigt framhåller 

samtliga enhetschefer att det är viktigt att medarbetarna får vara med och bestämma över sitt 
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arbete, men poängterar att det sker inom vissa ramar. EC6 menar att det inte är alla medarbetare 

som kan hantera att bestämma över sin arbetssituation utan behöver kontrolleras, medan EC3 

anser att det är viktigt att ge medarbetarna förutsättningar och möjligheter att påverka sin 

arbetssituation. Vår tolkning är att skillnader i utsagor kan vara kopplad till att olika medarbetare 

har varierande förutsättningar att utöva inflytande på den egna arbetssituationen. När 

medarbetarna inte får de förutsättningar de är i behov av för att de ska kunna påverka 

arbetssituationen, ökar deras övervägande av uppsägning. 

 

Enligt tidigare forskning värderas stärkt egenmakt och större inflytande att påverka den egna 

arbetssituationen, högre av äldre medarbetare än yngre (Cho & Lewis, 2012). Vi nämnde tidigare 

i analysen att ÖC1 och ÖC2 uppmärksammat en ny trend som innebär att äldre medarbetare 

väljer bort fasta anställningar. Samma chefer förklarar även att motivet bakom trenden är att 

äldre medarbetare vill öka möjligheterna att påverka den egna arbetssituationen. Enligt 

medarbetarenkäten i vår studie har de äldre medarbetarna uppgivit svårigheter att påverka sin 

arbetssituation som orsak bakom övervägande av uppsägning i högre grad än yngre medarbetare. 

Vi tolkar det som att vår studie är i linje med tidigare forskning.  

 

Forskning har kommit fram till att medarbetare inom vård och omsorg säger upp sig i högre grad 

när de upplever att de inte får uppskattning för utfört arbete av chefen (Dawson, et al., 2014). I 

vår studie framkom det att flera av enhetscheferna anser att det är viktigt att ge medarbetarna 

uppskattning för väl utfört arbete, men enhetscheferna anser att det är svårt att få tid att 

uppmärksamma alla medarbetare, då varje enhetschef ansvarar för två enheter. I 

medarbetarenkäten framkom det att ungefär en tredjedel av de medarbetare som överväger att 

säga upp sig, har angett att de inte får uppskattning för utfört arbete som en orsak bakom 

övervägandet. MA3 påpekar att bristen på uppskattning från chefen upplevs som att 

organisationen är likgiltig inför om medarbetare slutar i organisationen eller inte och att det är 

svårt att få uppskattning från enhetschefer som är frånvarande. MA5 visade missnöje över att få 

höjd lön med motiveringen att hen har låg lön i relation till kollegor och uttryckte att det hade 

känts bättre om motivet istället var uppskattning för utfört arbete. Vi tolkar det som att den 

upplevda bristen på uppskattning som medarbetarna upplever, beror på att enhetscheferna inte är 

på plats och kan uppmärksamma när medarbetarna utfört arbetsuppgifter väl. 
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5.5 Organisation och chefer 

Tidigare forskning konstaterar att bristande organisatoriskt engagemang hos medarbetare leder 

till ökat övervägande av uppsägning (Gyensare et al., 2016; Cho et al., 2009; Vandenberg & 

Nelson, 1999). I vår studie visade det sig att alla övre chefer och flera enhetschefer anser att det 

organisatoriska engagemanget är viktigt för att minska personalomsättning. Dock uppfattas 

medarbetarnas organisatoriska engagemang på olika sätt. Å ena sidan var det enligt 

medarbetarenkäten i vår studie endast 2,8% av de medarbetare som övervägt att säga upp sig 

som angav lågt organisatoriskt engagemang som orsak till övervägandet. ÖC2 menar att en stor 

mängd medarbetare är stolta över att arbeta i organisationen och kan rekommendera den som 

arbetsgivare. Å andra sidan framhäver flera enhetschefer att många medarbetare inte har stort 

engagemang eller anknytning till organisationen som helhet, och påpekade att medarbetarna 

istället har ett stort engagemang för den enhet de arbetar på. Vi tolkar det som att medarbetarna 

själva anser att de har organisatoriskt engagemang i och med att de har engagemang för enheten 

de arbetar på.  

 

I vår studie har det framkommit från flera medarbetare, enhetschefer och övre chefer att det är 

hög omsättning bland enhetschefer i organisationen. EC6 förklarar att en medarbetare har haft 

åtta till nio chefer på enbart fyra år. Flera medarbetare och flera enhetschefer misstänker att det 

är något organisatoriskt fel som ligger bakom den höga omsättningen bland enhetschefer. ÖC3 

anser att den höga omsättningen av enhetschefer är ett stort problem och menar att det är viktigt 

att organisationen är öppen och transparent med vad orsakerna är till att dessa chefer slutar. 

Tidigare forskning framhäver att det är av vikt att chefer är transparenta och delar med sig av 

information för att öka medarbetarnas organisatoriska engagemang och bygga förtroende, vilket 

minskar övervägande av uppsägning (Gatling et al., 2016). Det framgår i vår studie att flera 

enhetschefer och flera medarbetare spekulerar kring orsakerna till varför många chefer i 

organisationen väljer att säga upp sig. Vi tolkar det som att medarbetarnas och även 

enhetschefernas organisatoriska engagemang blir lidande, eftersom den bristande informationen 

om orsakerna till den höga omsättningen av enhetschefer leder till att de utvecklar en negativ 

bild av organisationen.  
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När chefer skapar hälsosamma relationer med medarbetare kan medarbetarnas övervägande av 

uppsägning minska (Muldoon et al., 2018; Jordan & Troth, 2011). I vår studie framkom det att 

flera av enhetscheferna anser att det är svårt att ha goda relationer med medarbetare, bland annat 

på grund av medarbetarnas oregelbundna arbetstider, att enhetscheferna har mindre tid att bygga 

relationer samt att det tar lång tid att bygga relationer. MA3 och MA6 påpekar att 

medarbetarsamtalet som hålls en gång per år är av vikt för att kunna lära känna och bygga en 

relation med chefen. Även EC1 framhävde vikten av medarbetarsamtalen och påpekade att dessa 

behöver uppföljning och kontinuitet. I vår studie uttryckte flera medarbetare att den höga 

omsättningen av enhetschefer gör att de avvaktar innan de börjar bygga relationer med nya 

enhetschefer. Ändå framkom det i medarbetarenkäten att en mycket liten del av de medarbetare 

som övervägt att säga upp sig ansåg att de hade en dålig relation med chefen. Vi tolkar det som 

att avsaknaden av dåliga relationer med enhetschefer kan bero på att relationen mellan chef och 

medarbetare inte hunnit byggas upp, både på grund av att enhetscheferna inte har tillräckligt med 

tid för medarbetarna samt att enhetscheferna ofta byts ut. Den höga omsättningen av 

enhetschefer kan göra att cheferna inte kan dra nytta av medarbetarsamtalen eftersom de endast 

hålls en gång per år. 

 

Enligt forskning är hög omsättning av chefer en betydande orsak bakom medarbetares 

övervägande av uppsägning (Hewitt & Larson, 2007; Lerner et al., 2017). Flera medarbetare 

uttryckte att det är svårt att veta vilka riktlinjer som ska följas när enhetscheferna ofta byts ut. 

MA4 och EC3 menar att omsättningen av chefer skadar medarbetarnas tillit och MA3 påpekar att 

viktig information går förlorad vid chefsbyten. Flera enhetschefer tror att omsättningen av chefer 

minskar medarbetarnas trygghetskänsla. I studiens medarbetarenkät framkom det även att mer än 

en tredjedel av medarbetarna som överväger uppsägning har angett den höga omsättningen av 

enhetschefer som en orsak till övervägandet. Vi tolkar det som att organisationen behöver lägga 

fokus på att minska omsättningen av enhetschefer för att minska personalomsättning bland 

medarbetare. Detta eftersom forskning har kommit fram till att en chef som stannar i 

arbetsgruppen en längre tid möjliggör konsekvent användning av regler och praxis, vilket skapar 

stabilitet för medarbetare och minskar deras övervägande av uppsägning (Lerner et al., 2017). 
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6. Slutsats 

I detta avslutande kapitel presenteras studiens slutsats. Kapitlet inleds med att besvara studiens 

tre forskningsfrågor. Därefter presenteras studiens bidrag och förslag till fortsatt forskning.  

 

6.1 Varför överväger medarbetare att säga upp sig? 

I studien visade det sig att svårigheter att balansera arbetslivet med privatlivet är en orsak till att 

medarbetare överväger säga upp sig i organisationen. Svårigheterna härleds främst till missnöje 

med schemaläggning. Schemaläggningen försvåras av en ny trend där äldre medarbetare väljer 

bort fasta anställningar till förmån för timanställningar med motiveringen att de då själva kan 

bestämma vilka arbetstider de ska arbeta. Trenden möjliggörs av att det råder personalbrist i 

branschen. Vidare överväger medarbetare att säga upp sig för att de vill studera, vilket 

förknippas med att yrket anses ha låg status.  

 

Det finns delade åsikter om brukarnas svårighetsgrad påverkar medarbetares övervägande av 

uppsägning eller inte. Studiens resultat tyder på att medarbetarna som överväger att säga upp sig 

på grund av brukares svårighetsgrad egentligen baserar övervägandet på andra bakomliggande 

orsaker, såsom bristande trygghet och kompetens. Brister i trygghet och kompetens leder därefter 

till att medarbetare i organisationen överväger uppsägning i större grad. Låg lön anges av 

medarbetare som den största orsaken bakom övervägande av uppsägning. Dock framgick det i 

studien att lön inte var någon betydelsefull orsak till faktisk personalomsättning. Istället tyder 

studiens resultat på att medarbetarnas missnöje egentligen är riktat mot bristande organisatoriskt 

stöd, då stödfunktionerna inte fungerar fullt ut, vilket är i linje med tidigare forskning (Taplin & 

Winterton, 2007).  

 

Svårigheter att påverka den egna arbetssituationen är enligt medarbetare i organisationen en 

vanligt förekommande orsak till att de överväger att säga upp sig, vilket verkar bero på att 

medarbetare har varierande möjligheter att påverka sin arbetssituation på grund av att de ges 

olika förutsättningar av cheferna. Äldre medarbetare överväger uppsägning på grund av 

svårigheter att påverka den egna arbetssituationen i högre grad än yngre, vilket överensstämmer 

med tidigare forskning (Cho & Lewis, 2012). Brist på uppskattning för utfört arbete är även en 

anledning till att medarbetare i organisationen överväger uppsägning. Studiens resultat tyder på 
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att enhetscheferna upplever att det är problematiskt att avsätta den tid som krävs för att visa 

medarbetarna den uppskattning de är i behov av.  

 

Organisationen i studien har hög omsättning av enhetschefer. Medarbetare i organisationen 

överväger uppsägning på grund av att relationen med chefen inte hunnits bygga upp. Det beror 

dels på att enhetschefer har mindre tid för att bygga relationer och dels på att medarbetare 

avvaktar att bygga relationer på grund av den höga omsättningen av enhetschefer. Enligt studien 

skadar omsättningen av enhetschefer medarbetarnas tillit och trygghetskänsla, vilket leder till 

ökat övervägande av uppsägning bland medarbetarna. Medarbetarna har svårt att veta vilka 

riktlinjer som ska följas och information går förlorad vid frekventa chefsbyten. De utvecklar 

även misstro och en negativ bild av organisationen på grund av bristande information om orsaker 

till varför enhetschefer säger upp sig. Det visade sig i studien att bristande organisatoriskt 

engagemang inte var någon betydande orsak till att medarbetare överväger att säga upp sig, 

eftersom det bristande organisatoriska engagemanget kompenseras av ett engagemang för 

enheten.  

 

6.2 Hur kan chefer vidta åtgärder för att minska övervägande av uppsägning bland 

medarbetare? 

Medarbetarnas svårigheter att balansera arbetslivet med privatlivet åtgärdas genom att chefen tar 

hänsyn till medarbetarnas privatliv och underlättar för medarbetarna att skapa balans. Missnöje 

med schemaläggning var den vanligaste anledningen till att medarbetare upplever svårigheter att 

balansera arbete och privatliv. Genom att chefer anställer medarbetare som befinner sig i olika 

skeenden i livet kan missnöjet med schemaläggning reduceras.  

 

För att minska övervägande av uppsägning som grundar sig i brukarnas svårighetsgrad behöver 

medarbetare få rätt verktyg för att kunna hantera situationer som uppstår. Brister i kompetens 

och trygghet kompenseras med ökat personalantal. När övervägande av uppsägning hos 

medarbetare grundar sig i osäkerhet i arbetet kan övervägandet minskas genom 

kompetensutveckling. Kompetensutvecklingen hämmas dock av den höga personalomsättningen 

på grund av att introduktion av nya medarbetare är kostsamt och prioriteras. Organisationens 

målsättning är att fånga upp de medarbetare som överväger att säga upp sig för att de vill studera 
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vidare och hjälpa dem att öka sin kompetens. Det är av vikt att enhetschefer förmedlar 

organisationens vision om en personalstyrka med högre kompetens till medarbetarna om de 

överväger uppsägning på grund av att yrket är förknippat med låg status.  

 

När medarbetare överväger att säga upp sig på grund av låg lön finns möjlighet för enhetschefer 

att höja lön. Trots det anger vissa enhetschefer att de inte har denna möjlighet, vilket kopplas till 

tidigare forskning som menar att orättvis behandling i lönefrågor kan skapa avundsjuka mellan 

medarbetarna (Seitovirta et al., 2017). I studiens resultat framkom det att medarbetarnas 

övervägande av uppsägning på grund av missnöje med lön inte beror på missnöje med lön, utan 

att det är bakomliggande orsaker som påverkar övervägandet. Därmed behöver dessa 

bakomliggande orsaker synliggöras för sedan vidta åtgärder.   

 

En åtgärd för att minska övervägande av uppsägning som baseras på obefintlig relation mellan 

medarbetare och chef är medarbetarsamtalen. Dessa hålls dock endast en gång per år, samtidigt 

som de kräver kontinuitet och uppföljning för att ge effekt. På grund av den höga omsättningen 

av enhetschefer är det svårt att få önskad effekt av medarbetarsamtalen och bygga relationer med 

medarbetarna. Studiens resultat är i linje med tidigare forskning som menar att chefer som 

stannar en längre tid minskar övervägande av uppsägning på grund av att medarbetarna får 

stabilitet i vardagen samt konsekvent användning av regler och praxis (Lerner et al., 2017). 

Genom att chefer i organisationen är transparenta och delar med sig av information om orsaker 

till varför enhetschefer säger upp sig ökar förtroendet för organisationen, vilket minskar 

övervägande av uppsägning. Studiens resultat tyder på att organisationen behöver fokusera på att 

minska omsättningen av enhetschefer för att minska personalomsättning av medarbetare i 

organisationen.  

 

6.3 Hur påverkar omsättningen av första linjens chefer den frivilliga 

personalomsättningen i organisationen? 

Studiens resultat tyder på att omsättningen av första linjens chefer spelar en avgörande roll i 

arbetet med att minska personalomsättningen i organisationen. Då första linjens chefer i studien 

påpekade att de saknar tid till att bygga relationer med medarbetarna försvåras arbetet med att 

erbjuda medarbetarna hjälp att skapa balans mellan arbete och privatliv ytterligare, när chefen är 
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ny. Relationerna mellan första linjens chefer och medarbetare ligger även till grund för att 

medarbetarna ska kunna få de förutsättningar som krävs för att ha möjlighet att påverka den egna 

arbetssituationen. Den höga omsättningen av första linjens chefer gör att varje ny chef måste 

börja om från början.  

 

Organisationen önskar att fånga upp medarbetare som vill studera vidare för att öka kompetensen 

i organisationen. Den höga omsättningen av första linjens chefer gör att de medarbetare som har 

ett intresse att studera vidare är svårare att uppmärksamma. Den individuella lönesättningen som 

råder i organisationen påverkas av den höga omsättningen av första linjens chefer genom att 

dessa inte har inblick i medarbetarnas individuella prestationer. Studiens resultat tyder på att 

samma koppling finns till medarbetarnas upplevelse av att de inte får uppskattning för det arbete 

som de gör.  

 

Studiens resultat pekar även på att det förekommer bakomliggande orsaker till medarbetarnas 

övervägande av uppsägning, bland annat när det är lön eller arbetet med svåra brukare som är 

orsaken. Den höga omsättningen av första linjens chefer försvårar möjligheterna att finna dessa 

bakomliggande orsaker då de inte har någon relation med medarbetarna. Alltså riskerar nya 

chefer att mista medarbetare som överväger att säga upp sig utan att ta reda på bakomliggande 

orsaker.  

 

6.4 Studiens bidrag 

Genom att skapa en holistisk bild baserat på flera olika perspektiv bidrar studien med en ökad 

förståelse för vad det är som orsakar personalomsättning och vilka åtgärder som finns till första 

linjens chefers förfogande för att minska personalomsättningen. Studien bidrar med att dess 

resultat kan användas som vägledning i liknande situationer. Existerande forskning som riktar sig 

mot vård och omsorg har enligt vår uppfattning inte lagt fokus på balansen mellan arbetsliv och 

privatliv. Studien bidrar med att den synliggör vikten av balansen mellan arbetsliv och privatliv i 

kontexten. Då vård och omsorg är en bransch där medarbetarna arbetar under samtliga av 

dygnets timmar året om, är balansen mellan arbetsliv och privatliv särskilt viktig för att minska 

personalomsättning.  
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Studiens bidrag är även att den lyfter fram orsaker till att medarbetare överväger säga upp sig där 

länken mellan övervägande av uppsägning och faktisk personalomsättning är svag, på grund av 

bakomliggande orsaker. Studier som undersöker personalomsättning i ljuset av missnöje med lön 

och brukarens svårighetsgrad kan med fördel fokusera på bakomliggande orsaker såsom brister i 

trygghet, stöd och kompetens. 

 

Studien har bidragit med att bekräfta tidigare forskning om att omsättningen av chefer leder till 

övervägande av uppsägning och visar att omsättningen av chefer påverkar andra orsaker till 

övervägande av uppsägning bland medarbetare. Då studien tyder på att omsättningen av chefer 

spelar en avgörande roll i kontexten visar den på att praktiker med fördel bör fokusera arbetet 

med minskning av personalomsättning till denna aspekt. Studien tyder även på att en ökad 

transparens i organisationen om orsakerna till varför enhetschefer säger upp sig kan öka 

organisatoriskt engagemang och därigenom minska personalomsättningen. 

 

6.5 Förslag till fortsatt forskning 

Då vi har genomfört en enfallsstudie medför det problem med studiens generaliserbarhet. Fler 

studier av fördjupande karaktär kan med fördel tillämpas på andra organisationer, både inom och 

utanför vald kontext för att undersöka om studiens resultat är applicerbara. Denna studie har 

utgått från en organisation med hög personalomsättning. Framtida studier som jämför orsaker 

och åtgärder mellan organisationer med hög respektive låg personalomsättning kan genomföras 

för att få större insikt i vilka orsaker som egentligen beror på bakomliggande orsaker. 

 

I denna studie har det även framkommit att ett bristande organisatoriskt engagemang kan leda till 

ett ökat engagemang för enhet eller kolleger. Framtida studier kan lämpligen undersöka hur 

denna process går till och även vilken typ av engagemang som är mest fördelaktigt för att minska 

personalomsättning. 

 

Omsättning av första linjens chefer har enligt studiens resultat spelat en avgörande roll i arbetet 

med att minska personalomsättningen i organisationen. För att minska personalomsättningen är 

detta problem något som behöver adresseras. Ett förslag till vidare forskning är därmed att 

utforska vad det är som orsakar den höga omsättningen av första linjens chefer i denna kontext.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide. 

 

“Hej, är det ok om jag ringer upp min skrivpartner på Skype så att (namn) kan närvara under 

intervjun?” [ringer upp] 

 

Jag och min skrivpartner (namn) som är med oss via Skype, läser ekonomprogrammet 

och skriver nu vår C-uppsats inom ledarskap och organisation. Syftet med vår studie är att öka 

förståelse för hur ledare kan påverka medarbetare genom olika teman för att minska frivillig 

personalomsättning. Med frivillig personalomsättning avser vi medarbetare som slutar på egen 

begäran utanför organisationens önskan.  

Allt deltagande är frivilligt och du kan avbryta intervjun när som helst. Dina uppgifter behandlas 

anonymt. Studien görs i utbildningssyfte och vi önskar att du läser igenom vår analys av 

intervjun för att validera det vi skrivit så att det överensstämmer med vad som sagts och att vi 

uppfattat dig korrekt. Är det ok med dig att vi spelar in intervjun så att vi vid analystillfället har 

möjlighet att lyssna på intervjun igen? Denna inspelning kommer ingen annan än vi ta del av och 

kommer att förstöras om ca två månader när vi är färdiga med denna uppsats. 

 

“Intervju med respondent (bokstav eller namn) dagens datum.” 

Vi inleder intervjun med introduktionsfrågor, följt av några övergripande frågor. Därefter har vi 

eventuellt några teman att diskutera/reflektera över och avslutar sedan med en sammanfattning 

med möjlighet för dig att komplettera eller ändra.  

 

Introduktionsfrågor 

- Hur gammal är du? 

- Vad har du för utbildning? 

- Vilket är din yrkestitel? 

- Hur länge har du arbetat som (enhetschef)? 

- Hur många enheter har du arbetat på som enhetschef? 

- Hur länge har du arbetat på den enheten du är på idag? 

- Varför du valt att arbeta i privat företag (anser du att det är någon skillnad på privat och 

kommunala)? 

 

Övergripande frågor samt organisatoriskt sammanhang  

- Vad upplever du är anledningen till att medarbetare väljer att säga upp sig? 

- Anser du att du kan påverka den frivilliga personalomsättningen? 

- Hur agerar du för att minska på den frivilliga personalomsättningen på din enhet? 

- Anser du att det är hög eller låg personalomsättning på din enhet? 

- Hur anser du att det organisatoriska stödet ser ut för dig som ledare för att minska frivillig 

personalomsättning? 

 

Möjliga följdfrågor/teman att reflektera kring 

- I vilken åldersgrupp är det högst frivillig personalomsättning? 

- Har ni något belöningssystem? (finansiella eller ickefinansiella) 

- Tiden som enhetschefen arbetat på enheten samt relationen med följarna? 
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- Egenmakt, kan medarbetarna påverka sin arbetssituation? 

- Positiv affekt 

- Medarbetarens humör 

- Hälsosamma relationer LMX 

- Emotionell intelligens 

- Upplevd uppskattning 

- Affektivt engagemang för organisationen (alltså smittar chefens engagemang av sig?) 

- Känslomässig anknytning till organisationen 

- Balans mellan arbetsliv och privatliv/ Engagemang för medarbetarnas liv på och utanför 

arbetsplatsen 

 

Avslutning 

- Sammanfatta svaren på de stora frågorna så att den som intervjuas kan bekräfta att vi 

tolkat informationen korrekt. 

- Fråga: Är det något som är av relevans för syftets besvarande som är förbisett enligt dig? 

 

Intervjuaren ska efter avslutad intervju, medan det är färskt i minnet, anteckna saker som hen 

upplevt under intervjun, såsom gester, mimik, kroppsspråk.  
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Bilaga 2. Enkätundersökning. 
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Bilaga 3. Resultat från enkätundersökning 

 Totalt (n=137) 18-33 år 34-49 år Över 50 år 

Har du övervägt att säga upp dig? Åldersfördelning 

Ja 52,6% 43,1% 27,8% 29,2% 

Nej 47,4% 56,9% 72,2% 70,8% 

Om ja, varför?  

Lön  75% 74,2% 80% 71,4% 

Jag får inte uppskattning för 

arbetet som jag utför 

34,7% 41,9% 30% 28,6% 

Det finns svårigheter att 

påverka min arbetssituation 

47,2% 45,2% 45% 52,4% 

Hög omsättning bland 

enhetschefer 

37,5% 32,3% 40% 42,9% 

Dålig relation med chefen 2,8% 6,5% 0% 0% 

Dåligt klimat på 

arbetsplatsen 

27,8% 32,3% 15% 28,6% 

Bristande engagemang för 

organisationen 

15,3% 6,5% 20% 23,8% 

Svårigheter att balansera 

arbetslivet med privatlivet 

34,7% 41,9% 30% 28,6% 

Övrigt 

Alternativa jobberbjudanden 2,8% 3,2% 5% 0% 

 


