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Sammanfattning  

 

Syfte: Syftet med undersökningen är att studera huruvida samspelet mellan hot och möjligheter 

kan kopplas till en organisations personalomsättning och hur medvetna organisationerna är 

kring de olika effekterna som personalomsättning medför. För att sedan ställa detta mot 

litteratur inom området för att kunna ge en djup bild om hur dagens personalomsättning ser ut 

för att hjälpa organisationer förstå fenomenet bättre. 

 

Frågeställningar: 

 Kan personalomsättning vara ett hot samtidigt som det är en möjlighet?  

 Hur medvetna är organisationerna om balansen mellan de olika aspekterna av 

personalomsättning? 

 

Metod: I den här uppsatsen har vi använd oss av en kvalitativ metod med semistrukturerade 

intervjuer. Författarna har intervjuat tre organisationer som är verksamma inom olika branscher 

för att få ett djup i uppsatsen.  

 

Resultat och slutsats: Av denna undersökning kan författarna dra slutsatsen att 

personalomsättning kan vara både en möjlighet i form av en tillgång för organisationen med ny 

personal som kommer in med nya idéer, energi och perspektiv. Samtidigt ger 

personalomsättning chans till kompetensväxling och karriärmöjligheter. Medan det kan vara ett 

hot då det blir en förlust av arbetskraft, talang och trygghet vilket skapar en turbulent arbetsplats 

som utåt sett kan uppfattas som dålig. Det är här medvetenheten kommer in i bilden tillsammans 

med förståelsen för personalomsättningens olika effekter och hur det påverkar organisationens 

verksamhet. Det författarna har sett i undersökningen är att medvetenheten bland 

respondenterna var överlag hög. Utöver dessa slutsatser vi kan dra från våra frågeställningar 

har vi som författare fått en ny bild på hur organisationer ställer sig till personalomsättning.  

 

Nyckelord: Personalomsättning, Dysfunktionell & Funktionell, Flexibla anställningar, 

Stagnation, Kompetensväxling och Millennials.  
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Abstract 

 

Purpose: The thesis purpose is to study how the interaction between threats and opportunities 

can be connected to employee turnover, and how aware the organizations are around the effects 

that employee turnover brings.  Then set this towards the literature so we can understand the 

phenomenon better and give a wider depiction.                                                                               

 

Research questions: 

 Can employee turnover be a threat and at the same time be a possibility? 

 How aware are organizations about the balance between the various aspects of employee 

turnover? 

 

Method:  For this thesis we have used a qualitative approach, in the form of semi-structure-

related interviews. The authors have interviewed three different organizations that are active in 

various industries because we want to give a wide picture.   

 

Result and conclusions: The authors of this study can conclude that employee turnover can be 

both a treat and an opportunity on the same time. It’s an opportunity when new staffs comes in 

with new eyes and ideas and it gives the employs a chance to do a career and it is a treat when 

you lose workforce, talents and safety which led to bad publicity for the company. It is here the 

awareness comes in together with the understanding for employee turnover and how this 

influences the organizations activity. The authors have seen that the companies awareness are 

good, and ours image of how organizations look at employee turnover have changed after this 

study.      

 

Key words: Employee turnover, Dysfunctional & Functional, Flexible employment,  

Stagnancy, Competence shunt, Millennials. 
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Begreppsförklaring 
 

Personalomsättning: 

Kan beskrivas som ett mått på hur många personer ett företag behåller eller tappar, det kan även 

användas när man “hoppar” runt mellan olika företag och tjänster. Personalomsättning är en 

komplex process som innehåller flera steg, i korta drag så börjar man på arbetet och utvärderar 

det, uppfyller det inte kraven så skapas missnöje, vilket i slutändan får en att sluta vilket leder 

till en personalomsättning. (Adler, Jönsson & Poricanin, 2014)     

 

Dysfunktionell och funktionell: 

Ordet dysfunktionell kopplat till personalomsättning betyder att något inte fungerar och är 

negativt, medan funktionell betyder att det fungerar och är positivt. (Petersson & Ventura, 

2010) 

 

Flexibla anställningar: 

Visstidsanställningar blir en vanligare arbetsform och antalet konsulter inom organisationer 

växer år för år. Likväl sker mycket av arbetsuppgifterna utanför kontorets väggar och 

arbetsplatsen som utgångspunkt blir allt lösare. (Bredin, 2008)   

 

Stagnation: 

När en organisation saknar tillväxt och utveckling och det känns som den står still och är stel, 

då brukar man säga att den drabbats av en stagnation. (Dictionary.com, 2017) 

 

Kompetensväxling: 

Kompetensväxling syftar till att anpassa organisationen till dagens och framtidens marknad 

genom att byta ut gammal och inte längre relevant kompetens mot nytt tänk och ny kunskap.  

 

Millennials: 

Är man född mellan 1980–2000 så tillhör man gruppen som kallas millennials. Det som 

kännetecknar dessa grupper är att det har ända sedan sin uppväxt haft mycket teknik runt om 

kring sig och det har blivit deras vardag. (Rouse, 2017) 
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1.0 Inledning 
I denna uppsats kommer ni som läsare att få följa personalomsättningens väg från dåtidens svenska 

arbetsmarknad till dagens enligt oss uppstressade arbetsklimat, som tvingar företag att hela tiden 

pressa sina medarbetare att bli ännu mera effektiva. Vilket har gjort att många företag i Sverige fått en 

personalomsättning som ökat vilket medfört en rad positiva och negativa effekter. Författarna har dykt 

på djupet i olika teorier och studerat några få utvalda organisationer för att se hur dem arbetar i denna 

miljö och hur dem hanterar dessa utmaningar, för att kunna upptäcka om det finns några mönster och 

vad man som svensk organisation bör tänka på kring sin nutida och framtida personalomsättning.     

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Ända sedan millenniumskiftet är det i huvudsak två olika organisationstrender inom 

personalomsättning som under hela 2000-talet konkurrerat med varandra om att ta störst plats 

hos företagen i Sverige. Första trenden berör området personalomsättning då det idag är mer 

vanligt att människor inte stannar så länge på företagen utan byter arbete oftare (Jacobsen & 

Thorsvik, 1995; Bredin, 2008). Den andra trenden handlar om kostnader och strategier, detta 

har gjort att organisationerna har börjat tänka och arbeta annorlunda med sitt personalarbete, 

just för att göra det mer kostnadseffektivt för att på så sätt kunna vinna ännu större 

marknadsandelar och samtidigt utgöra ett ännu större hot på marknaden gentemot konkurrenter 

(Thilander, 2013). Allt detta hänger ihop med vad Karin Bredin skriver i sin avhandling, att de 

anställda ses som en allt större och värdefull tillgång av företaget då det är dem som skall utföra 

själva arbetet och på så sätt bidra till ett bättre resultat för företaget (Bredin, 2008). 

 

Det har heller aldrig satsats så mycket på att kompetensutveckla sin personal, för att ständigt 

ligga i framkant när det gäller utveckling och resultat som det görs idag, vilket visar på att 

samhället ständigt utvecklas och det gäller att hänga med om företagen vill överleva och 

fortsätta utvecklas (Gustafsson & Holm, 2005). Trots dessa trender är hög personalomsättning 

inget nytt fenomen, det började redan på 1800-talet då arbetarrörelsen växte fram vilket 

medförde en högre omsättning på personalen, samtidigt började staten ställa högre krav på 

medborgarna vilket ledde till att flera gick i skolan och skaffade sig en utbildning (de Vries, 

2017). Samtidigt under denna period växte sig industrialismen sig starkare vilket gjorde att 

produkter som bomull som det tidigare var brist på, nu vart mer tillgängligt och billigare vilket 

höjde människornas hygien och levnadsstandarder markant, vilket också ledde till att lönen blev 

en mindre motivationsfaktor än arbetstider och hygien exempelvis (Ibid). När vi sedan kommer 

in i 1900-talet så tar taylorismen ett hårt grepp kring människors arbetsvillkor i form av 

fabriksarbeten som är enformiga och opersonliga vilket gjorde att människor byttes ut på 

löpande band om dem inte uppfyllde företagens omänskliga arbetsvillkor. Detta var en av 

orsakerna till att Sveriges första fackföreningar bildades vilket också så småningom ledde till 

bättre arbetsvillkor för dem anställda, facket kom att ha en stark position i samhället och hade 

en stor påverkan på arbetsmarknaden. (facket.net, 2017) Detta mer moderna och humana tänk 

kring arbetskraften blev väldigt uppskattat och togs emot med öppna armar av medarbetarna, 
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vilket 1943 ledde till att Abraham Maslow presenterade sin behovstrappa som visar på 

människors olika behov, där det första behovet måste uppfyllas för att nästa skall kunna 

tillgodoses. (Aroseus, 2017)  

 

Trenden fortlöper århundradet ut och in i 2000-talet där människors olika behov hamnar i 

centrum, detta ihop med att levnadsstandarden ständigt höjs gör att folk byter arbete så fort 

dessa inte uppfylls (Gustafsson & Holm, 2005). När vi tittar på hur det ser ut i dagens moderna 

kunskapssamhälle enligt Gustafsson och Holm (2005) skiljer det sig inte så mycket som det kan 

tänkas, antingen så arbetar man som google som ständigt satsar på sin personal och ständigt 

försöker tillgodose deras behov, eller så är man fast i det föråldrade tänket vi tog upp tidigare 

där man pressar medarbetarna likt maskiner för att få ut så mycket som möjligt. Oavsett så 

stannar inte människor i snitt mer än sju år på en och samma arbetsplats enligt SCB (Andersson, 

Andersson & Poldahl, 2016). Detta gör att vi ser att organisationerna får allt större krav på sig 

att förändra sig och aktivt arbeta med åtgärder för att behålla sin personal för att kunna överleva 

och utvecklas. Detta komplexa fenomen har gjort att allt från företag till forskare har letat efter 

anledningar som gör att medarbetare byter jobb och de har sett ett antal faktorer som spelar stor 

roll för en arbetstagare (Yazinski, 2009). Flera av faktorerna är kopplade till organisationens 

ledarskap och kommunikationsförmåga, om dessa inte är bra känner sig medarbetaren ”osynlig” 

och att den inte duger vilket gör att den tillslut byter arbete på grund av bristande förtroende 

och tillit för ledningen (Yazinski, 2009, Gilian, 2015). En annan faktor som är kopplad till 

ledarskapet som gör att folk byter arbete är om ledaren delegerar ut massa arbete, istället för att 

själv vara delaktig i processen och vara pedagogisk och motivera och inspirera medarbetarna 

till att tillsammans lyckas. Detta ihop med möjlighet till kompetensutveckling och personlig 

utveckling inom företaget är klart avgörande för hur länge medarbetaren stannar. (Yazinski, 

2009, Cole, 2015) Sist men inte minst handlar väldigt mycket idag om att känna att människor 

ska ”passa in” gör dem inte det på en tjänst i arbetslivet trots rätt utbildning, erfarenhet och stort 

driv räcker inte detta, om medarbetaren i fråga känner att den inte passar in, leder det till att 

denna byter arbete tills individen känner att den hittat sin rätta plats (Milos, 2017).   

 

Sammanfattat så har anledningarna till att människor byter arbeten ändrats från 1800-talet till 

dagens moderna samhälle, men personalomsättningen har fortfarande inte direkt minskats trots 

hårt arbete från dem flesta företag för att hålla ner sin personalomsättning ser vi starka tendenser 

på att den fortfarande ökar enligt SCB (Andersson, Andersson & Poldahl, 2016). En av 

förklaringarna till detta tar Bredin (2008) upp i sin avhandling där hon visar på att fler och fler 

företag arbetar mer projektbaserat vilket löser upp de fasta anställningarna och istället bildas 

det mer lösa konsultbaserade tjänster. Detta gör att vi blev nyfikna på om en hög 

personalomsättning verkligen är ett så stort problem som det målas upp som eller om det kan 

vara en möjlighet företagen kan använda till sin fördel?   
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1.2 Problemformulering 

En av föreställning som finns är att hög personalomsättning blivit något som anses som fult och 

negativt för ett företag/organisation och att det alltid anses som något som måste sänkas, inte 

minst från vad det historiska perspektivet visar. Sökresultatet på ordet personalomsättning eller 

employee turnover på Google ger resultatet av mängdvis med hänvisningar till 

managementkonsulter och rekryteringsbyråer som säger sig veta lösningen för att få behålla sin 

personal och därmed ha en låg personalomsättning, utan att direkt påvisa problemet med att ha 

en hög personalomsättning. 

Historiskt sett har personalomsättning varit en kostnadsfråga som lett till att de ansetts som en 

besparing och därmed stor anledning att hålla den låg (Gustafsson & Holm, 2005). Hög 

personalomsättning skapar kostnader på grund utav driftstörnings-/upplärning-/ och 

rekryteringskostnader och alla dessa faktorer är lättare att mäta samt se direkta effekter av i 

form av högre kostnader, en faktor som är svårare att bemöta är risken för demoralisering som 

sker hos den kvarvarande arbetsstyrkan (Nordin & Weinerhall, 2011). Går man för långt med 

sin strävan att uppnå låg personalomsättning finns risken att den blir för låg. Nordin och 

Weinerhall (2011) tar upp stagnation som den största nackdelen med låg personalomsättning, 

det betyder att de anställda blir allt för bekväma och lata samtidigt som incitamentet för att 

jobba hårt försvinner. 

Det är här de positiva effekterna av att ha en högre personalomsättning börjar visa sig, effekten 

av det blir att tjänsteförflyttning ökar och befordran av andra anställda kan ske oftare, vilket 

leder till en ökad arbetsmoral på arbetsplatsen då anställda ser att chansen att klättra inom 

organisationen som stor. Ny personal ger företaget nya synsätt, andra värderingar och ny 

kompetens som icke existerade inom organisationen. Ett flöde av personal leder till ökad 

prestation och nyanställda tenderar till att jobba hårdare samt vara mer motiverade vilket har en 

positiv effekt på medarbetarna runt omkring som även de presterar bättre som bieffekt av de 

nyanställda. (Nordin & Weinerhall, 2011) 

Effekterna som beskrivs om vad som händer med företag/organisationer vid för låg eller för 

hög personalomsättning visar att det är en balansgång mellan de två, däremot nämns det sällan 

vikten av att finna balansen utan tyngden ligger oftare på att sänka sin personalomsättning. I 

sin studie tittade Gustafsson och Holm (2005) närmre på en studie från 80-talet gjord av 

Abelson och Baysinger som visade att en minskning av personalomsättning inte alltid gynnar 

företag/organisationer ekonomiskt, utan kunde snarare ha den motsatta effekten och att det 

därmed bör finnas en balans mellan hög och låg personalomsättning som varierar från bolag till 

bolag. Enligt andra studier som Staw (1980) bör organisationer inte enbart fokusera på den 

kortsiktiga besparingen med minskad personalomsättning utan snarare ha hela resan i åtanken 

och se till framtida vinster när de fattar beslut om detta ämne. 

Det finns då samtidigt två sidor av personalomsättning, delvis innebär det att organisationen 

kan bli av med oönskade individer, vilket är en positivt funktionell personalomsättning. 

Samtidigt kan personalomsättning innebära att företaget istället tappar önskvärda medarbetare 

och detta skapar då en så kallat dysfunktionell personalomsättning (Dalton & Todor, 1979). 
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Detta tillsammans med de övriga positiva och negativa effekterna av hög eller låg 

personalomsättning ger intrycket av att en typ av optimal personalomsättning existerar. Där den 

är tillräckligt låg för att inte vara en för stor kostnad eller resurskrävande, men samtidigt 

undviker att organisationen stagnerar och blir allt för homogen i sitt tänk. 

Enligt vad författarna har sett så är de negativa effekterna av hög personalomsättning lättare att 

se och mäta i jämförelse med de positiva, främst då de negativa effekterna oftare kommer i 

form av ekonomiska förluster och kostnader medan de positiva kommer i form av en heterogen 

arbetsstyrka, mer kreativt klimat, vilket ger långsiktiga effekter. Detta ger grund för frågan, kan 

personalomsättning vara ett hot samtidigt som det är en möjlighet? Hur ställer sig 

organisationer till detta och vad är deras ståndpunkt. Svaret på det går inte att läsa sig till genom 

olika teorier utan måste undersökas i praktiken för att få grepp om hur det uppfattas och 

hanteras.   

 

1.3 Syfte och Frågeställningar 

 

Syftet med undersökningen är att studera huruvida samspelet mellan hot och möjligheter kan 

kopplas till en organisations personalomsättning och hur medvetna organisationerna är kring 

de olika effekterna som personalomsättning medför. För att kunna ge en djup bild om hur 

dagens personalomsättning ser ut för att hjälpa organisationer förstå fenomenet bättre.  

 

Frågeställningar: 

 

 Kan personalomsättning vara ett hot samtidigt som det är en möjlighet?  

 

 Hur medvetna är organisationerna om balansen mellan de olika aspekterna av 

personalomsättning? 

 

1.4 Värdebeskrivning/Kunskapsbidrag 

 

Uppsatsen kommer mynna ut i en diskussion om hur företag idag kan tänka kring sin 

personalomsättning. Det nya tänket kring personalhantering kommer ifrån existerande teorier 

inom området som härstammar från 80-talet fram till idag. Anledningen till att även använda 

sig utav relativt gammal forskning och inte bara det nyaste, är för att ofta refererar nya källor 

till dem äldre då de har en stor trovärdighet och tyngd och på så sätt täcker man in ett brett 

spann av insamlad kunskap. Det här arbetet kommer hjälpa existerande organisationer men 

även sådana som håller på att startas, då kan dem med hjälp av denna undersökning få hjälp hur 

dem skall tänka kring sin personalstrategi och på så vis undvika gammalt tänk redan från start 

och på så sätt spara mycket pengar och tid.   
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1.5 Avgränsningar 

 

Uppsatsen kommer fokusera på organisationens perspektiv om personalomsättning, utan att ta 

hänsyn till hur medarbetarna uppfattar situationen. Författarna valde att avgränsa sig till tre 

företag i tre olika branscher för att kunna dyka mer på djupet i varje organisations arbetssätt 

och för att kunna ge en mer detaljerad bild kring fenomenet personalomsättning. 
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2.0 Anledningar & effekter av personalomsättning 
 

I detta kapitel kommer författarna att presentera uppsatsens teoretiska referensram. Fenomenet 

personalomsättning kommer att belysas ur olika aspekter med hjälp av litteratur.  

 

 

2.1 Anledningar till personalomsättning 

   

Personalomsättning innebär att organisationen tappar eller tillskansar sig ny personal, har 

organisationen en hög personalomsättning betyder det att personal ofta byts och tvärtom när 

man har en låg personalomsättning. Anledningarna till varför personalomsättning uppstår är så 

klart olika för olika typer av organisationer, situationer och människor. Men forskarna Mobley, 

(1977) menar att arbetaren går igenom en typ av beslutsprocess innan själva beslutet fattas att 

man skall säga upp sig. Denna process innehåller en mängd faktorer som hänger samman, 

alltifrån organisatoriska faktorer där ledarskapet spelar en stor roll, är relationen dåligt mellan 

ledare och personal bidrar det till en sämre arbetsmiljö vilket gör att man slutar. Sedan har vi 

dem individuella egenskaperna som är kopplade till familj och livssituation samt marknadens 

förväntningar och individuella värderingar som påverkar beslutet om att säga upp sig (Sandqvist 

& Solem, 2015). Personalomsättningen kan i sin tur delas in i frivillig och ofrivillig 

personalomsättning, med frivillig personalomsättning så har medarbetaren fått ett bättre 

erbjudande från ett annat företag eller att den känner sig missnöjd och av den anledningen söker 

sig nya arbeten. Den ofrivilliga handlar om när medarbetare t.ex. har misskött sig mot företaget 

och arbetstagaren och tvingas därav att lämna organisationen. (Allen, Bryant & Vardaman, 

2010) 

 

Bredin (2008) skriver i sin avhandling att vi går mot nya tider när det gäller uppbyggnaden av 

organisationer och att det i sin tur speglar sig i dagens ökade personalomsättning. Förr arbetade 

organisationerna mera fast och stelt vilket innebar att det var långa beslutsvägar, längre 

startsträcka på projekt och bristande kompetens. Detta har lett till dagens mer anpassningsbara 

organisationer som mer och mer arbetar i projekt där rätt kompetens kan tas in snabbt och 

tillfälligt i form av konsulter, dem kan enkelt byta eller ta in fler om så behövs. Detta gör att 

organisationerna har fått tänka om kring sin personal vilket är en förklaring till att det ser ut 

som det gör idag gällande personalomsättningen, detta är något vi får vänja oss vid enligt Bredin 

som menar att det här är framtiden. Fasta och trygga anställningar är passé och flexibla 

konsultbaserade anställningar kommer ta över mer och mer (Bredin, 2008).  

 

Ytterligare en anledning till personalomsättningen idag är den nya generationen arbetstagare 

som kallas millennials, dessa är inte lika principfasta att dem behöver stanna på ett och samma 

företag i 25 år för att få en guldklocka, dem behöver inte heller stanna en viss tid för att uppnå 

en viss löneökning. Utan dem är mera beroende av kompetensutveckling och karriärutveckling 

för att stimuleras att stanna på samma arbetsplats en längre tid (Petterson & Ventura, 2010). 

Uppfylls inte detta så kommer medarbetarna söka sig vidare trots kanske bra belöningssystem. 

Problemet är att det är för långt dit, unga idag har svårt att se sig själva på samma arbetsplats i 

25 år för att “bara” få en guldklocka när dem inte ens är så gamla själva, med dagens moderna 
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anställningsformer borde dessa belöningssystem ses över för att möta den nya generationen 

arbetstagare (Ibid). Istället byter dem arbete tills dem känner sig motiverade och stimulerande 

när det gäller sin personliga utveckling, och där är lönen självklart av betydelse för att stanna 

eller inte men det är inte den viktigaste aspekten. Det är viktigare med utmanande 

arbetsuppgifter, bra stöd från ledningen för att få en medarbetare att stanna. Lönen spelar dock 

en större roll vid en tanke att byta arbete jämfört med vad den betyder på nuvarande arbetsplats 

då det alltid är lättast att löneförhandla vid en nyanställning. Samtidigt visar undersökningar på 

att det är få som skulle byta arbete med endast lönen som orsak. Oavsett så skapar dessa 

millennials en personalomsättning som drabbar företagen både positivt och negativt (Ibid).        

  

Bakom den anställdes beslutsprocess att avsluta en anställning finns mycket psykologi i form 

av mycket tankar och velande innan ett beslut tas. Beslutsprocessen i detalj innehåller hela tio 

steg, det första steget börjar med att arbetstagaren känner efter och utvärderar den nuvarande 

arbetsplatsen och känner den en endaste tendens till missnöje sätter det igång steg två i 

processen genom att börja tänka negativt om arbetsplatsen och tankar om att sluta växer fram. 

Men det är inte enkelt att bara säga upp sig utan detta missnöje visas i steg tre genom sämre 

arbetsmoral, deltagande och resultat (Jonsson & Åhman, 2014). I fjärde steget så tänker 

arbetstagaren på dem positiva fördelarna med att byta arbete men samtidigt beaktas även 

kostnaden av ett arbetssökande och karriärbyte. Om dessa negativa tankar kring vad det 

kommer kosta och att det är en stor chansning där medarbetaren inte vet vad denna får men vet 

vad den har, kommer fram och gör arbetstagaren osäker och den förväntade nyttan blir för låg 

så får den anställde lära sig acceptera det nuvarande arbetet och skjuta bort tankarna att sluta. 

Men är det inte så och möjligheten till ett nytt arbete är stora går arbetstagaren in i steg 5 där 

denna ser över avsikten till alternativen, dessa avsikter är kopplade till både familj och hälsa. 

Finns det positiva avsikter så går den anställde in i steg 6 där den söker arbeten med följande 

steg 7–8, som betyder att här jämför den anställde alternativen som hittats mot sin nuvarande 

sits, anses den nya vara till en fördel går den anställde in i steg 9-10 som innefattar beslutet att 

sluta och själva uppsägningen. (Jonsson & Åhman, 2014; Mobley, 1977)  

 

2.2 Positiva effekter av personalomsättning 

 

Hög personalomsättning är ofta något som målas upp som negativt, det här ihop med antagandet 

att alla individer tolkar saker olika gör att personalomsättningen för en viss organisation inte 

betyder så mycket förens den sätts i relation till allt annat i omgivningen. Detta gör att i flertalet 

fall där personalomsättningen förklarats som negativ av omgivningen utan att veta något om 

siffror eller anledningar i själva verket varit tvärt om, positiv och nödvändig för organisationens 

fortsatta utveckling. (Nordin & Weinerhall, 2011) 

 

Utöver detta komplexa tänk finns således flera fördelar med personalomsättning, dessa är inte 

alltid så synliga som man kanske hade önskat men dem är ack så betydelsefulla. 

Personalomsättning bidrar inte bara med nya människor som kommer in med ny energi, mer 

motivation och nya ögon och idéer, utan även själva processen att anställa dessa människor är 

positiv (Gustafsson & Holm, 2005). Då det ger en känsla utåt att det går bra för företaget 
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samtidigt som företagets nätverk av kontakter utökas och förbättras. Dessa nyanställningar 

leder även till att företagets innovationsförmåga stärks och utvecklas tack vare att 

organisationen får en boost av den nyaste kunskapen vilket gör det lättare för organisationen att 

tackla sin konkurrens samtidigt som dem utvecklas (Price 1977). Dessutom ökar 

produktiviteten hos företagen genom denna kompetensväxling som uppstår vilket även kan vara 

en indikation på att vissa företag vill ha en högre personalomsättning just tack vare dessa 

anledningar ovan (Sjöberg & Tegsjö, 2006).      

 

Ökad flexibilitet och flera karriärvägar är ytterligare en positiv effekt av inflöde på ny personal, 

dessa måste inte komma från nyrekrytering utan kan även uppstå när det internrekryteras då de 

som presterar skall få möjlighet att flytta uppåt i hierarkin. Det här motiverar medarbetarna att 

arbeta hårdare då dem ser att dem blir belönade (Gustafsson & Holm, 2005; Staw, 1980). Bredin 

intygar detta då hon skriver i sin avhandling, visar du som medarbetare att du har ett stort 

engagemang och vilja att utvecklas så skall du belönas av företaget därefter, men det är upp till 

dig att driva din personliga utveckling. Samtidigt som fördelen med att fler och fler 

organisationer blir just flexibla och projektbaserade ökar det medarbetarnas kunskaper markant, 

då människor lär sig otroligt mycket nytt av att arbeta med nya personer då de tar del av deras 

kunskaper och erfarenheter vilket inte sker på samma sätt i en ”fastare” organisation (Bredin, 

2008).  Det här arbetssättet möjliggör även att ha flera parallella projekt igång samtidigt då 

medarbetaren inte arbetar med en sak i taget utan blir duktigt på att ha flera bollar i luften på 

flera olika ställen samtidigt. Denna typ av medarbetare behöver inte ens vara ”låst” till en och 

samma organisation utan kan vara verksam i flera samtidigt, detta bidrar till en hög 

personalomsättning för företaget men med mycket positiva effekter (Ibid).     

 

Forskarna Glebbeek och Bax (2002) har gjort en intressant undersökning gällande effekterna 

av personalomsättning och har sammanställt en punktlista med fördelar av personalomsättning. 

Den första punkten handlar om att man blir av med dyra anställda. Har företaget ett 

bonussystem som grundar sig på erfarenhet så har en anställd med mycket erfarenhet därmed 

högre lön, vilket så inte blir fallet med en högre personalomsättning. Den monetära ökningen i 

form av högre lön är också positivt kopplad till personalomsättning. Även om forskning visat 

att lönen inte är det viktigaste så spelar den roll, undersökningar har visat att mellan 2008–2009 

så låg den genomsnittliga löneutvecklingen på ca 3,5 % medan för de som bytte arbeten låg den 

på det dubbla 6.6% vilket i det hela är en markant skillnad. Det är när du börjar på ett nytt arbete 

du har som störst chans att påverka lönen. (Jusek.se, 2017) Den andra punkten forskarna 

Glebbeek och Bax (2002) syftar till att företaget görs sig av med anställda som inte längre har 

motivationen, eller den psykiska och fysiska hälsan att prestera på topp, vilket leder till att dem 

hämmar företagets utveckling. Tredje punkten beskriver problemet med felrekryteringar, trots 

stora och dyra kostnader för rekrytering så blir det inte alltid rätt. Punkt nummer fyra belyser 

den återkommande punkten om den ökande kunskapen som företaget får in vid nyanställningar. 

Den femte punkten handlar om att personalomsättning bör motsvara de rådande 

marknadsförhållandena där uppsägningar ofta kostar företagen enorma summor då det skall 

betalas slutlöner och avgångsvederlag, en ständig personalomsättning som finns hela tiden 

minimerar detta problem (Glebbleek & Bax, 2002). Sjätte punkten förklarar att en 
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personalomsättning är positiv för att ge utrymme för internrekrytering, det här har tagits upp 

tidigare av andra forskare ovan men är en viktig punkt, detta ger på så sätt energi och motivation 

att arbeta hårdare för att nå då dit vilket inte riktigt finns om inte personalomsättning existerar 

(Baron & Kreps, 1999). Den sjunde och sista punkten tar upp att priset företagen får betala när 

de anställer unga högutbildade är att dem inte stannar så länge i organisationen då dem är 

hungriga på nya utmaningar, dock är varje individs bidrag oavsett längd till nytta för företagets 

utveckling. För att minimera detta skulle företagen kunna satsa på den mer genomsnittlige 

arbetaren för att denna inte är lika intresserad av den externa arbetsmarknaden (Cappelli, 2000).  

     

2.3 Negativa effekter av personalomsättning 

Oavsett vilken anledning som ligger till grund för organisationens personalomsättning så är det 

otroligt kostsamt och kräver otroligt mycket resurser och tid, dessa kostnader är både synliga 

och osynliga men båda påverkar företagets resultat (Tziner & Birati, 1996; Staw, 1980). Dessa 

författare delar upp kostnaderna i flertalet kategorier som visar på om kostnaden är direkt eller 

indirekt. Avvecklingskostnader och rekryteringskostnader är två kategorier som Tziner & Birati 

(1996) beskriver som direkta, dessa anser det är grunden för att mäta kostnader för 

personalomsättning. Avvecklingskostnader kommer i formen av avskedsintervjuer, 

administration av uppsägning och i vissa fall avgångsvederlag, dessa kostnader ses som direkta 

då det är konkreta och lätta att mäta, så är även fallet med rekryteringskostnader (ibid). 

Upplärlingskostnader är däremot svårare att mäta och ses som en indirekt kostnad då upplärning 

är väldigt individuellt då vissa tjänster kräver mer upplärning än andra. Det här gäller även 

individen då alla lär sig olika fort och har egna sätt att ta till sig ny kunskap, även att medarbetare 

måste frigöra tid för att lära upp sin nya kollega skapar kostnader (Tziner & Birati, 1996; Staw, 

1980).  Hur stora dessa kostnader blir är väldigt beroende på vilken bransch företaget är 

verksam inom, hur kulturen ser ut och många fler parameter, det kan dessutom skilja sig stort 

mellan företag då inget bolag har samma förutsättningar (Glebbeek & Bax, 2004). 

Kostnader som ovan kommer alltid att uppstå oavsett om personalomsättningen är 

dysfunktionell eller funktionell, nyrekryteringar och avsked är en naturlig del av 

företagsverksamheten och kommer alltid att uppstå. Däremot vad som riskerar att hända vid en 

högre grad av personalomsättningen, där många lämnar organisationen samtidigt är att 

verksamheten störs utav att stora förändringar ständigt sker. (Staw, 1980) Price (1977) bygger 

på detta ytterligare genom att nämna att negativa störningarna av den dagliga verksamheten 

påverkas störst utav att personer som är högt upp inom hierarkin eller på annat sätt är 

nyckelpersoner för verksamheten lämnar. Även Staw (1980) tar upp detta och menar att hög 

personalomsättningen på högre nivåer skadar verksamheten mer än positioner lägre ner i 

hierarkin. 

 

Ytterligare en effekt av hög personalomsättning är att det kvarvarande medarbetarna påverkas 

negativt i form utav sänkt motivation och en demoralisering av arbetslaget sker. (Mueller & 

Price, 1989) Hur mycket motivationen och moralen påverkas beror enligt Staw (1980) på främst 

två faktorer, den första är anledningen till att personen lämnade eller avskedas, om personen 

lämnade på grund av familjeskäl eller flyttar blir den negativa effekten lägre än om individen 
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tvingas lämna med motiveringen arbetsbrist eller konflikter i arbetslivet. Faktor nummer två är 

vilken social ställning personen hade inom arbetsgruppen, om personen har en stark ställning 

eller ses som en informell ledare får det stora konsekvenser på de medarbetare som är kvar som 

både tappar motivation och moral mot sin arbetsgivare och i förlängningen kan det leda till att 

anställda ser sitt jobb som mindre åtråvärd. (Staw, 1980)  

 

2.3.1 Negativt med låg personalomsättning 

Genom låg personalomsättning riskerar företag enligt Dalton & Todor (1979) att få anställda 

som blir för likriktade med tiden då förändringar sällan sker, utan nyanställda blir tillskottet av 

ny energi och idéer lägre vilket kan leda till stagnation och grupptänk. Vidare påvisar Dalton & 

Todor (1979) att företag med låg personalomsättningen får svårare vid marknadsförändringar 

då omställningen av personal tar längre tid. Staw (1980) tar fram statisk i sin artikel som visar 

att bolag med låg personalomsättningen är bland det mest ineffektiva företagen i USA. Staw 

(1980) tar även upp att ett problem som uppstår är att chansen till befordringar och 

förflyttningar inom organisten blir begränsade då få lämnar, detta ger effekten av att individer 

med stora ambitioner, hög kompetens och viljan att få större ansvarsområden inte har den 

möjligheten, Staw (1980) anser att de får stora negativa konsekvenser på dessa individers 

incitament att jobba hårt.      

 

2.4 Optimal personalomsättning 

 

Tidigare avsnitt av referensramen påvisar en mångsidig bild av begreppet personalomsättning, 

det finns positiva och funktionella sidor som ställs emot de negativa och dysfunktionella 

aspekter. Detta har gjort att organisationer försökt gå en balansgång mellan att hålla en så låg 

personalomsättning som möjligt, för att hålla kostnader nere, samtidigt som de till viss del 

försöker hålla omsättningen av personal tillräckligt högt för att förhindra stagnation och 

ofrivillig förlust av personal. (Nordin & Weinerhall, 2011) Den kunskap räcker däremot inte 

för att ta reda på vad organisationens optimala personalomsättning är, då de inte visar 

kostnadseffektiviteten för företaget i sin helhet. (Abelson & Baysinger, 1984) Detta då även en 

dysfunktionell personalomsättning som företaget ser som en stor kostnad kan bli värre genom 

försök till att sänka/höja den. (Dalton & Todor 1979) Ett citat från Dalton & Todor (1979, s: 

226) summerar detta väl” It may be far less expensive to cope with turnover than try to prevent 

it” 

 

De effekter som är beskrivna om vad som riskerar att ske vid för låg eller för hög 

personalomsättning poängterar vikten av att försöka finna rätt balans mellan de två sidorna. 

Dock så tas allt för sällan balansen av personalomsättning upp som något bra trots att det finns 

flera positiva aspekter av det som tas upp, redan i slutet på 80-talet då Abelson & Baysinger 

(Gustafsson & Holm, 2005) genomförde en studie som visade på att en minskning av 

personalomsättning inte alltid gynnar företaget ekonomiskt, utan tvärtom och att det bör finnas 

en sorts balans som kan variera från olika företag. (Ibid) Även enligt andra studier (Staw, 1980) 

bör organisationer inte fokusera på den kortsiktiga besparingen med minskad 

personalomsättning och senare se den framtida vinsten utan ha hela resans väg i åtanken när de 
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fattar beslut om detta ämne. Med det som bakgrund menar Gustafsson & Holm (2005) att på 

grund av svårigheter att mäta vilka kostnader som kommer med vissa effekter gör att företag 

oftare gör valet att sikta mot att hålla en låg personalomsättning. Då rekrytering och alla 

kostnader som kringgår en nyanställning är lättare att se och mäta, i jämförelse mot vad 

kreativitet och motivationshöjning som kommer med en nyanställning har för effekt på en 

kostnadsekvation. (Ibid) 

 

Men det hävdas i andra studier att det inte existerar en generell, enstaka optimal mängd av 

personalomsättning, utan det skulle i så fall skilja sig från bransch till bransch och till och med 

skiljas mellan organisationer inom samma verksamhetsområde. Denna mängd är i allra högsta 

grad en individuell sådan, som ser annorlunda ut för varje organisation. (Gustafsson & Holm, 

2005) Men enligt en studie som menade till att hitta den optimala personalomsättningen för att 

maximera produktiviteten inom ett företag utan att få för stora negativa effekter som resultat av 

den ökade personalomsättningen, kom fram till att 30 % omsättningen av personal per år är 

optimalt för maximal produktivitet, de studerade företagen hade en genomsnittlig 

personalomsättning på 13 % vid deras studie (Harris, Tang, & Tseng, 2002). 

Rekryteringshemsidan Monster anser att generellt bör en optimal personalomsättning ligga 

någonstans mellan 10–25% för att få goda effekter utan att få för stora negativa effekter på 

verksamheten. (Monster.com, 2017) Problematiken blir då hur en organisation ska ställa sig till 

frågan; har vi en, och i så fall vad är vår optimala personalomsättning. 

 

 
Figur: 1: Effekter av personalomsättning. Källa: Gustafsson & Holm, s;31, 2005) 
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Modellen ovan är menad till att illustrera effekterna av personalomsättningen, det modellen 

påvisar är att en organisation kommer uppleva negativa effekter både av för hög och för låg 

personalomsättning. Därmed visar den att för att hitta den optimala personalomsättningen måste 

man leta efter balansen mellan de två.     

 

2.5 Sammanfattning av teoriavsnittet 

 

Den bilden litteraturen ger av området personalomsättning är att den är mångsidig, det finns 

många positiva aspekter men det vägs upp av minst lika många negativa. Skillnaden mellan 

dem är att de negativa effekterna är betydligt mer transparenta och uppenbara. Anledningar till 

varför personalomsättningen uppstår kan ske på många olika sätt, de leder till att olika 

organisationer kan se olika på sin personalomsättning, den kan anses som dysfunktionell och 

ofrivilligt eller funktionell och frivillig, allt är i betraktarens ögon. Det gör även att en optimal 

personalomsättning är svår att få grepp om då den ser olika ut för varje organisation då det inte 

finns någon generell måttstock. Det här är vad litteraturen säger om personalomsättning och 

vad den innebär för företag, men hur ställer sig verkliga organisationer till detta i praktiken.      
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3.0 Metod 
 

Med syftet författarna haft till denna uppsats, föll valet av undersökningsform på 

semistrukturerade intervjuer likt en kvalitativ metod, med målet att skapa en djup förståelse för 

ämnet intervjuades 3 respondenter. Detta för att få en bra tyngd och trovärdighet i den 

empiriska insamlingen vilket underlättade undersökningen och jämförelsen mot teorin. 

 

 

3.1 Urval 

 

Litteraturundersökning till denna uppsats har skett med hjälp av flera olika databaser, bland 

annat emerald Insight till Google scholar, diva och avhandlingar.se. Sökorden som främst 

användes var bland annat personalomsättning, flexibla anställningar, optimal 

personalomsättning, dess ord söktes även på engelska. Här upptäcktes det även att mycket av 

den moderna forskningen som finns inom ämnet ofta refererar till äldre forskare och författare 

t.ex. Staw (1980) och Price (1977). Författarna har därav valt att blanda äldre och nya källor 

t.ex. Gustafsson och Holm (2005) som handlar om personalomsättning och dess för och 

nackdelar i en större utsträckning, för att på så sätt kunna dyka djupare i ämnet och ge läsaren 

en trovärdigare och mer gedigen undersökning. Detta stärks även av Weick (1989) som 

poängterar vikten av att ha ett brett och djupt teoriavsnitt när en komplex frågeställning skall 

besvaras. Desto svårare problem att undersöka desto mer arbete bör läggas på 

teorigenomgången för att på bästa möjliga sätt besvara frågeställningen (Weick, 1989). Empiri 

insamlingen skedde mellan 19/4–24/4 på tre stycken organisationer som arbetar inom olika 

områden och branscher. Respondenterna som intervjuades arbetar med någon form av 

personalansvar på en högre nivå i organisationen. Anledningen till valet att intervjua flera 

organisationer och fokusera på respondenter med högre befattningar inom området är att 

författarna vill skapa en djup förståelse för fenomenet i undersökningen, samtidigt som det 

undersöks om det finns en bild som gäller för flera olika branscher. Detta anser författarna inte 

går att svara på lika bra genom att endast intervjua organisationer som är verksamma inom 

samma område eller att låta bli att intervjua personer som har personalansvar. Organisationerna 

som har valts ut och kontaktats efter en kortare research om vad dem arbetar med och 

lämpligheten att just dem deltog i denna undersökning. Eget intresse där teknik och utveckling 

står högt har också spelat roll i urvalet av samarbetspartners.        

 

3.2 Ansats 

 

Deduktiv ansats medför att teorin testas, för att se hur den återspeglar sig i verkligheten. En bild 

av den teoretiska verkligheten skapas från den kunskap som samlats in utifrån vetenskaplig 

litteratur och skapar då en hypotes eller idé, sedan ställs antagandet mot det praktiska. (Bryman, 

2011) 
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Uppsatsen har använt sig av en ansats som mest liknar en deduktiv. Empiriska data samlades in 

efter att teori grunden var lagd. Vi såg det deduktiva angreppssättet som det bästa 

tillvägagångssättet för att kunna svara på uppsatsens frågeställningar. Då uppsatsen ställer teori 

om personalomsättning mot hur personer med inblick och erfarenheter ser på området samt hur 

det ställer sig till våra frågeställningar. 

 

3.3 Intervjumetod 

 

En kvalitativ undersökningsmetod kan genomföras med hjälp av en eller flera så kallade semi-

strukturerade intervjuer med lämpliga respondenter. En kvalitativ metod har flera fördelar, finns 

det flera respondenter så kan svaren lätt jämföras och ställas mot eller med varandra vilket inte 

är lika enkelt i andra undersökningsmetoder. Ytterligare en fördel med metoden är att 

respondenterna är mycket lugnare och bekvämare i en kvalitativ undersökning då dem deltar i 

intervjun och diskussionen på ett helt annat sätt och har möjlighet att själv komma med frågor 

eller ytterligare intressanta svar enkelt. Respondenten har större möjligheter till att expandera 

sitt svar samtidigt som tid för övervägande och strategiskt svarande försvåras, vilket leder till 

mer öppnare och ärligare svar. (Bryman, 2011). Vid och under intervjutillfället ställdes öppna 

frågor som var kopplade till ämnet som författarna undersökte med fokus på att besvara de 

forskningsfrågor som fanns. Anledningen till det här tillvägagångssättet är just för att 

intervjupersonerna skulle känna sig säkra och kunna ge så bra och relevanta svar som möjligt 

utan att känna sig tvingade att svara ”rätt” (Ibid). 

 

Till denna intervjumetod finns det 6 stycken väl beskrivna steg som Bryman (2011) föreslår att 

man följer, detta är något som författarna gjort för att få ett så bra resultat som möjligt. Det 

första steget handlar om frågeställningar till intervjuerna, dem bör ha en bra vidd och vara lätta 

att förstå. Det andra steget beskriver att det är viktigt att få en intervju med rätt person, som 

man tror kommer ge dem bästa svaren för just denna undersökning, fel person leder till ”fel” 

svar detta steg hänger även ihop med platsen som intervjun kommer ske på, sker intervjun på 

respondentens arbete i sin dagliga miljö är risken för bra svar större då denna är betydligt mer 

avslappnad än om vi hade träffats någon annanstans. (Bryman, 2011) Det tredje steget innefattar 

själva intervjun och insamling av empiri som i detta fall bestod av3 intervjuer. Till vår 

undersökning har det skett 3intervjuer med respondenter som har någon form av personalansvar 

eller koppling till detta. Med tanke på mängden respondenter så kommer dem benämnas som 

respondent 1 till 3 för att underlätta förståelsen och minska förvirringen. Till vår hjälp under 

dessa intervjutillfällen hade vi som rekommenderat av teorin en intervjuguide som bestod av 

19 frågor inom undersökningens områden anledningar, effekter, samt optimal 

personalomsättning. Intervjuguiden inleddes efter rekommendation från vår handledare med 

känsloladdade frågeställningar kring ordet personalomsättning för att sedan gå över till dem 

andra områdena för att få så spontana och äkta svar som möjligt (ibid). 

 

Samtliga av intervjuerna ägde rum på respondenternas egna arbetsplatser då detta är 

rekommenderat enligt ovan men även smidigare för oss med den tidsram vi arbetade emot. När 

alla intervjuer var avslutade skulle materialet analyseras vilket är steg 4. Intervjuerna 
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transkriberades och analyserades av författarna tillsammans för att även kunna prata under tiden 

och på så sätt skriva in kommentarer kring sådant som vi ansåg vara relevant att ta med för 

undersökningens resultat. Därefter kommer vi till steg 5 och 6 som sitter ihop, här kunde ett 

empiriavsnitt skrivas vilket underlättades av att vi använde oss av stegen ovan. När empiri och 

teori fanns på plats kunde ett analys- och diskussionsavsnitt formas som i slutet gav 

undersökningen ett avslut och resultat (Bryman, 2011).   

 

3.4 Operationalisering 

 

En bra operationalisering har en tydlig koppling till vad författarna vill undersöka och vad 

frågorna kommer ifrån för teoretisk grund (Bryman, 2011). Nedan finns ett urval av 

intervjufrågor från författarnas intervjuguide. Frågorna som valts ut är dem mest centrala från 

varje område vi valt att studera. Frågorna och påståendena är formulerade på sådant sätt att dem 

skall vara lätta att förstå för respondenterna trots att dem är verksamma inom skilda områden. 

Författarna har valt att dela upp tabellen i tre kolumner där den första rent beskriver 

frågan/påståendet, kolumn nummer två visar vilka teorier som ligger till grund för frågan, för 

att sedan avsluta med kolumn tre som beskriver syftet och målet med frågan/påståendet. Detta 

för att på ett visuellt och överskådligt sätt visa hur vår operationalisering ser ut och vad som har 

legat till grund för den. Hela operationaliseringen finns som bilaga.  

 

Frågeställning Teori Syfte/Mål 
Vad tänker du på när du hör 

ordet personalomsättning? 

Förklaring till vad för känslor 

som uppkommer till ordet 

personalomsättning(Adler, 

Jönsson, Poricanin, 2014) 

Ta reda på vad respondenten 

känner och tänker när ordet 

personalomsättning dyker upp 

Vad skulle du säga är er 

största anledning till 

personalomsättning? 

Litteraturen tar upp många 

anledningar till varför 

personalomsättning existerar 

och att det sker av olika 

anledningar och då får olika 

betydelser för olika 

organisationer. 

(Sandqvist & Solem, 2015) 

Undersöka vilka faktorer som 

ligger till grund för respektive 

organisations omsättning av 

personal, med mål att se om det 

finns någon anledning som är 

större än någon annan. 

Vad anser du är negativt med 

personalomsättning? 

Författarna tar upp dem största 

negativa effekterna av 

personalomsättning (Tziner & 

Birati, 1996) 

(Glebbeek & Bax, 2004)    

Vad anser respondenten är dem 

största negativa resultaten av 

personalomsättning, målet är 

att se om det stämmer överens 

med teorin. 

Förändringar på 

arbetsmarknaden skapar mer 

flexibla anställningar som 

anses vara framtiden, vad tror 

du om det? 

Framtidens arbetsmarknad ser 

ut att bli mer projektbaserad 

och flexibel (Bredin, 2008) 

(Staw, 1980) 

Hur ställer sig respondenterna 

till att framtidens 

anställningsformer ser ut att bli 

“flexiblare” och hur arbetar 

organisationerna med detta. 
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Arbetar ni för att ha en optimal 

personalomsättning? Hur ser 

strategin ut? 

Optimal personalomsättning är 

något som är svårt att mäta och 

är olik för varje organisation. 

Det gör att organisationer ofta 

går en balansgång mellan hög 

eller låg omsättning på 

personalen. (Nordin & 

Weinerhall, 2011) (Albesson & 

Baysinger, 1984) (Dalton & 

Todor, 1979) 

Finns det uppsatta mål gällande 

personalomsättningen och hur 

ser organisationens strategi ut 

för att nå denna. 

 

3.5 Etik 

 

Uppsatsens process har hela tiden följts av flera etiska principer. Bryman (2011) tar upp fyra 

grundläggande etiska principer inom svensk forskningen, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet – Respondenter som tillfrågas ska informeras om att deras deltagande är 

frivilligt och de har rätt till att hoppa av när det själv vill om det inte känner sig bekväma i 

situationen eller av andra anledningar. Moment som kommer ske under intervjun, exempelvis 

ljudinspelning ska meddelas innan intervjun börjar. (Bryman, 2011) Vi har förfrågat 

respondenterna genom mejl om det skulle vara intresserad av att ställa upp och i mejlet fick de 

även information om vilket område (personalomsättning) vi var intresserade att diskutera. Innan 

varje intervjutillfälle ställdes frågan om deltagande igen för att säkerställa godkännande, detta 

gällde även förfrågan om ljudinspelning. 

 

Samtyckeskravet – Innebörden är att alla deltagare har själv rätt att bestämma över sitt 

deltagande. (Bryman, 2011) Denna princip kan passas in under samma kategori som 

Informationskravet. Alla deltagare har frågats via mejl och i person om de fortsatt vill delta i 

intervjun. 

 

Konfidentialitetskravet – Personuppgifter om deltagare som deltagit i undersökningen ska 

behandlas så att ingen obehörig ska komma åt uppgifterna. (Bryman, 2011) Vi har inte samlat 

in några personuppgifter utöver namn och titel, vid önskan om konfidentialitet kommer dessa 

uppgifter att skyddas och enbart vara tillgängliga för författarna.  

 

Nyttjandekravet – All information och uppgifter som samlats in får enbart användas till att 

uppnå forskningsändamålet. (Bryman, 2011) Vi har informerat alla deltagare om vad vi syftar 

till att undersöka och hur vi tänker oss gå tillväga, detta har gjorts genom mejl samt under 

intervjutillfällena. 
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3.6 Genomförande 

 

Empiri insamling bestod av 3 intervjuer som skedde på respektive respondents arbetsplats, detta 

av praktiska skäl men även på grund av Brymans rekommendation då svaren med stor säkerhet 

blir bättre då respondenterna känner sig mer självsäkra på sin naturliga arbetsplats (Bryman, 

2011). Samtliga intervjupersoner kontaktades på respektive organisation för att se om det fanns 

ett intresse för att medverka, Författarna presenterade i samband med detta vårt tänkta arbete i 

korthet, vilka vi var och varför vi trodde att deras organisation var intressant för vår 

undersökning samt poängterade att dem fick vara konfidentiella om de ville. Författarna fick 

stor respons då flera organisationer ställde upp och var intresserade, intervjuer bokades in under 

v16-v17 och en intervjuguide utformades med vårt teoriavsnitt och forskningsfrågor som grund. 

Vid samtliga intervjutillfällen så presenterades ämnena djupare, dels för att på ett mjukt sätt 

inleda intervjuerna och lära ”känna” varandra, samtidigt som det gav ytterligare kunskaper och 

förklaringar kring vår undersökning som underlättade för respondenterna när dem skulle svara 

på våra frågor då dem hade mera insyns i arbetet. Frågan om vi kunde spela in intervjuerna 

ställdes till alla respondenter för att dem skulle ha möjlighet till att avböja om det behövdes. 

 

3.7 Medverkande organisationer 

 

MDH 

Mälardalens Högskola är en av dem största statliga högskolorna i Sverige. På MDH bedrivs det 

både forskning och utbildningen och det finns hela 52 olika program att välja på, utöver detta 

så finns det ca 1000 olika kurser att läsa. Mdh fokuserar väldigt mycket på att arbeta med 

samverkan med det övriga samhället för att skapa erfarenheter och hög kompetens. Samarbeten 

sker med både företag och kommun för att ständigt utvecklas. Idag har Mdh 15 000 studenter 

och ca 900 medarbetare. (Mdh.se, 2017)  

 

SWECON 

 

Säljer anläggningsmaskiner av olika slag och är återförsäljare åt Volvo Construction Equipment 

i Sverige, Estland, Lettland, Litauen samt vissa delar av Tyskland. Bolaget är en del av 

Lantmännen och går under divisionen maskin, 2016 omsatte Swecon 6,6 Miljarder och har 

omkring 1000 anställda. (Swecon.se, 2017)   

 

ABB 

ABB är ett företag som arbetar med teknik i en industriell miljö. Innovation är något som är 

självklart för ABB, dem brinner för ständigt utvecklande. ABB är verksam inom flera områden 

och har bidragit med teknik och förbättringar till allt från energibolag till industri, transport 

samt infrastruktur över hela världen. ABB har en historia som sträcker sig 130 år bakåt i tiden 

och är verksam i fler än 100 länder och sysselsätter idag 135 000 anställda. (ABB.se, 2017) 
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3.8 Beskrivning av intervjutillfällena & Respondenterna 

 

MDH 

 

Intervjun på MDH skedde den 19/4 med personalchefen Jane Ståhle som i denna uppsats 

kommer benämnas som respondent 1. Jane har arbetat som personalchef på MDH i 8 år men 

har över 25 års erfarenhet av branschen. Hon har varit verksam i landsting, kommun, samt hos 

polisen så hon har en bred kunskap i den offentliga sektorn gällande personalfrågor. Intervjun 

ägde rum på personalsektionen på MDH i Västerås. Vi var där i god tid och ringde på telefonen 

utanför och meddelade att vi var på plats. Jane mötte glatt upp oss och hälsade oss välkomna 

och visade oss till ett mötesrum med en soffa och två fåtöljer. Intervjun inleddes med att vi 

presenterade oss och uppsatsen, samt stämde av att det var okej att vi spelade in och om Jane 

eller MDH ville vara konfidentiella, vilket dem inte ville eller behövde enligt Jane. När 

intervjun var slut gick Jane och hämtade uppgifter som hon inte kunde svara på under intervjun 

vilket visade att hon var väldigt mån om att vi skulle få bra och relevanta svar.        

 

SWECON 

Intervjun med Swecon ägde rum 21/4 med Eva Hedman som är HR chef för den Svenska 

marknaden sedan 4 år tillbaka, innan detta så har Eva arbetat med både ekonomi och HR frågor 

i många år på olika företag. Hädanefter kommer Eva benämnas som respondent 2 i uppsatsen. 

Intervjun skedde på Swecons anläggning i Västerås i ett mindre mötesrum. Eva med personal 

var välkomnande och glad och frågade om vi ville ha något att dricka innan vi började. Intervjun 

pågick i ca en timme och avslutades med en kortare rundvandring på anläggningen. Liksom 

MDH kände inte Eva att hon eller Swecon hade någon anledning till att vara konfidentiella men 

ville gärna ta del av uppsatsen när den var färdig.     

 

ABB 

 

Intervjun på ABB skedde den 24/4 på deras svenska huvudkontor i Västerås, där träffade vi 

Linda Kärreby som har titeln Senior Talent Management Specialist. Linda har under hela sitt 

yrkesliv på 17år jobbat inom ABB och haft varierande roller inom HR-funktionen och ständigt 

haft någon form av personalansvar. Hon kommer benämnas som respondent 3 i uppsatsen. 

Linda gav ett bra och glatt bemötande och erbjöd oss båda något att dricka innan hon ledde oss 

till ett av många mötesrum där intervjun tog plats. Linda blev i början av intervjun erbjuden 

konfidentialitet men valde att besvara den frågan i slutet av intervjun då hon ville få en bättre 

uppfattning om dess behövlighet. Hon ansåg i slutet av intervjun att behovet av konfidentialitet 

inte behövdes, varken för företaget eller för henne personligen. Intervjun pågick i cirka en 

timmes tid och på väg från intervjun stötte vi Katarina Norén som gett oss ingången och 

kontakten med Linda och tackade henne så vänligt för det. 
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3.9 Metoddiskussion intervjumetod 

 

Det finns flera kritiska punkter med en sådan kvalitativ intervjumetod som författarna 

genomfört för att samla in relevant empiriskt material. Den första kritiken är att det finns en 

risk att författarna blir för personliga, det är vanligt i en kvalitativ undersökning att ställa så 

kallade öppna frågor till en början för att under intervjun spetsa dessa genom att ha en 

förutbestämd uppfattning om vad som måste sägas och frågas om för att få rätt svar. Vilket kan 

leda till att svaren inte blir som författarna tänkt sig. Det här i sin tur skapar en förvirring när 

undersökningen är färdig och den skall läsas av någon oberoende som inte känner till våra 

anledningar till varför författarna gjort som dem gjort. (Bryman, 2011) För att minska risken 

att detta sker har vi under arbetsgången alltid försökt att hålla oss neutrala till ämnet och inte 

blanda in förutfattade meningar i våra antaganden och samtidigt ge en så nyanserad bild som 

möjligt, speciellt i det inledande kapitlet och i teoriavsnittet. En annan svårighet för författarna 

är att när det genomförs flera intervjuer med en semi-strukturerad intervjuform som är upp till 

författarna att tillämpa, är det svårt trots intervjuguide att lyckas återskapa samma intervju flera 

gånger vilket ställer höga krav på anpassningsbarhet och en bra tolkningsförmåga. Bryman 

(2011) kallar det reliabilitet som liknas till ordet tillförlitlighet, hur ska man skapa trovärdighet 

kring det empiriska materialet när det enbart är författarna själva som varit delaktiga i dess 

insamling. Författarna har under intervjutillfällena alltid hållit sig kring ämnet och runt 

intervjuguiden utan att ta alltför stora utsvängningar i områden som inte är relevanta. Därmed 

ger intervjuguiden möjligheten till att hålla intervjuer som kan liknas till de som hållit under 

detta uppsatsarbete, det som däremot inte går att påverka är hur respondenterna besvarade 

frågorna. Det här leder in i nästa problem och det är analysen av svaren då intervjuerna är olika 

vid varje tillfälle är även svaren och här kommer tolkningsförmågan väl till användning då 

svaren bli svåra att generalisera. Validiteten av kvalitativ forskning är ofta låg då urvalet 

tenderar till att vara begränsat och ger mer ett djupdyk snarare än en bred bild av information. 

(Bryman, 2011) Författarna är medvetna om detta och försöker inte skapa en bred bild av 

fenomenet/området utan har tidigt riktat in sig på att skapa djup. Men den största kritiken mot 

den kvalitativa metoden är att den saknar en stor del av den transparens som ofta önskas i 

undersökningar.  Det är allt för sällan det framkommer varför vissa intervjuer har genomförts 

eller varför och till vilket syfte. Lösningen på detta är att författarna beskriver så noggrant det 

går allt som gjort men framförallt tydligt motiverar varför. Det är författarnas skyldighet mot 

dem som läser att beskriva varför dessa respondenter har valts ut. Missas detta är risken stor att 

resultatet blir påverkat negativt då flera viktiga förklaringar och argument saknar koppling till 

undersökningen (Bryman, 2011). 
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4.0 Empiri 
 

I detta kapitel redovisar författarna det empiriska materialet som ligger till grund för analys 

och diskussionskapitlet. 

 

 

4.1 Anledningar till personalomsättning 

Respondent 1 förklarar att hon själv inte är obekväm eller blir avskräckt av personalomsättning 

däremot vet hon att många andra i organisationen blir det, just för att det blir oroligt vem man 

skall arbeta med och så vidare. Respondenten ser istället personalomsättning som något bra och 

att det bidrar med övervägande positiva saker. MDH har enligt respondent 1 en låg 

personalomsättning som vid deras senaste mätning låg på 13,4% och då är även vissa tjänster 

som är medräknade tidsbegränsade vilket självklart påverkar siffran menar respondenten. 

Största anledningen till MDHs låga personalomsättning är att medarbetarna trivs och känner att 

dem blir stimulerade och utvecklas, dem har bra arbetsvillkor och kollegor men den största 

anledningen till att några få slutar är att MDH inte kan mäta sig med de lönevillkor som 

Dalarnas Högskola erbjuder vilket gör att vissa medarbetare börjar där förklarar respondenten. 

Men då kommer det in nya ögon med ny energi vilket gör att vi hela tiden blir starkare och 

bättre på att hantera sådant vilket gör att vi som organisation ständigt utvecklas vilket är ett 

måste idag tillägger respondenten. En annan sak respondenten är tydlig med att beskriva är att 

MDH inte har haft några större uppsägningar utan dem som har varit har berott till största delen 

på medarbetarnas egen vilja, vilket visar på en starkt och stabil organisation. Sedan finns det 

alltid medarbetare som kommer sluta för att dem inte trivs eller kommer överens med kollegor 

och chefer, men sådana finns det på alla arbetsplatser menar respondenten som även förklarar 

att en viss del av deras personalomsättning även beror på att några av deras bästa forskare blir 

headhuntade till privata företag, även här kan vi inte göra annat än önska dem lycka till och 

tacka för allt dem gjort och bidragit till oss berättar respondenten som menar att det hela tiden 

kommer nya guldkorn som får oss att utvecklas.                                                                            

 

Jag tror det kan vara att man får bättre lön. Vi har vissa krig med högskolan i dalarna där vi 

inte kan erbjuda samma, då är det bara att önska dem lycka till. 

– Respondent 1, Personlig kommunikation, 19 april 2017. 

 

När respondent 2 får frågan om hon är rädd eller obekväm med personalomsättning så blir 

svaret direkt nej, men respondent 2 förklarar att det är otroligt viktigt att omsättningen räknas 

fram på rätt sätt, det finns flera olika sätt att räkna beroende på vad man vill få fram. Det är 

otroligt viktigt att organisationen vid personalomsättning tar reda på varför för att kunna se om 

den beror på företaget eller på den enskilde individen i form av pension eller karriärbyte, detta 

har SWECON löst med att hålla så kallade exit intervjuer med personerna som slutar för att 

kunna hålla koll på anledningar och detta har varit väldigt positivt menar respondent 2. På 

frågan då vad dessa exit intervjuer har visat så förklarar respondent 2 att det vanligaste är att 
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företagets servicetekniker byter till mindre konkurrenter på grund av att dem kan hålla en liten 

högre lön men istället missa andra viktiga förmåner. En annan anledning till 

personalomsättningen är att SWECON är ett stort företag i en stor koncern vilket gör att det 

finns tydliga riktlinjer och standarder att arbeta efter och alla trivs inte med detta utan gör då 

ett karriärbyte. Respondent 2 vill inte avslöja hur hög deras personalomsättning är men är tydlig 

med att den är för hög, trots att det arbetas med att minska den genom att bland annat uppmuntra 

dem anställda till karriär och utvecklingsmöjligheterna som finns i bolaget om man arbetar hårt. 

Detta ger resultat sakta men säkert då personalomsättningen minskat sedan i november 2016 då 

företaget började arbeta med dessa åtgärder förklarar respondent 2.  Respondent 2 känner att 

det är viktigt att försöka förklara anledningarna till att personalomsättning sker för samtliga 

medarbetare för att inte skapa onödig oro bland personalen, respondent 2 är inte obekväm med 

det men medarbetare som inte har hela bilden får svårare att inte bli oroliga.    

 

Vi gör exit intervjuer med alla som slutar så vi har bra koll. 

– Respondent 2, Personlig kommunikation, 21 april 2017. 

 

På ABB är medellängden på en anställning 15 år på 10 000 anställda, det gör att omsättningen 

på personalen är väldigt låg, Respondent 3 är inte heller obekväm med den omsättning på 6% 

som finns eller med ordet i allmänhet utan beskriver det som ett nyckeltal som alla andra som 

mäts i en stor organisation som ABB. För de på ABB är det väldigt viktigt att värna om sina 

anställda och ge dem en stimulerande och utvecklande miljö att arbeta i, detta tillsammans med 

ett bra ledarskap och stora möjligheter till karriär eller nya tjänster inom bolaget tror respondent 

3 är deras största anledning till den låga omsättning de har. ABB har som sagt ett väldigt litet 

bortfall av anställda de har däremot en hög intern rörlighet som de vill skall öka ytterligare 

förklarar respondent 3, då de tror att det är det som utvecklar medarbetarna och bolaget för 

framtiden samtidigt som dem behåller dem bästa talangerna i företaget. För att kunna säkerställa 

detta beskriver respondent 3 processen kring utvecklingssamtalen dem håller med sina 

medarbetare där det är stort fokus på vad dem vill uppnå och vad dem behöver för att nå dit, 

och dem största anledningarna till den lilla personalomsättning de har förklarar respondent 3 

beror på att medarbetaren inte har utvecklats i den takt och steg den vill, eller att ledarskapet 

inte fungerar som det ska och man inte kommer överens med sin chef, och i vissa fall så blir de 

duktigaste headhuntade till andra bolag.  

 

“Jag skulle säga att det handlar mycket om att vi är en trygg arbetsgivare och är man 

ingenjör så får man verkligen arbeta med den senaste tekniken i attraktiv organisation, som 

ständigt ligger i framkant när det gäller utveckling.” 

– Respondent 3, Personlig kommunikation, 24 april 2017. 

 

4.2 Positiva effekter av personalomsättning 

 

För MDH anser respondent 1 att det finns flera positiva faktorer som blir till följd att ha en 

personal som omsätts, som första svar på vår första fråga om positiva effekter svara 

respondenten att hon anser att en av det främsta fördelar är att nyanställda kommer in med 
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fräscha ögon och kan se saker som långvariga anställda inte ser. Respondent 1 byggde vidare 

på det resonemanget genom att belysa faktumet att MDH är en mogen organisation med låg 

personalomsättning och många som jobbat inom högskolan en längre tid och därmed fastnat i 

rutiner eller processer som är utdaterade. Nyanställda har lättare att se och peka ut föråldrade 

arbetssätt då de inte har haft samma fasta rutin i flera år, respondent 1 säger att det är viktigt att 

organisationens arbetssätt blir utmanat och ifrågasatt för utan det är det svårt att få upp 

diskussion om förändring som kan leda till utveckling. Respondent 1 fortsätter i samma spår 

och pratar om att nyanställda skjuter in ny energi och idéer i organisationen som både är bra för 

alla medarbetare och organisationen då man annars riskerar att stå för stilla i sin utveckling. 

Tack vare att en viss personalomsättning existerar gör det möjligt för högskolan att få bort 

överflödig eller lägre presterande personal enligt respondent 1, som även det är viktigt för både 

att hålla hög kvalitet på utbildningarna och ha bra fungerande arbetslag utan personal som på 

något sätt inte presterar enligt uppsatta mål eller på andra sätt gör det svårare att ha en väl 

fungerande arbetsmiljö. Då omflyttning av personal inom organisationen är vanlig finns det bra 

möjligheter för de anställda som vill göra karriär inom högskolan, enligt respondent 1 beror 

detta på att MDH fokuserar mer på intern omflyttning snarare än ny rekrytera. Där av finns det 

tydliga karriärvägar att gå vilket motiverar anställda att stanna inom organisation då det är väl 

medvetna om att det finns en framtid för dem inom högskolan. Respondent 1 tog upp att för ett 

par år sedan trädde en ny lag i kraft som gav svenska lärosäten större rättighet att välja sin 

personal, tidigare var det en rättighet att få bli befordrade till exempelvis lektor eller professor 

om personen blivit tillräckligt kvalificerad i sin forskning och duktig på sitt arbete. Då räckte 

det med att de lämnade in sina papper och blev där av befordrade oavsett om lärosätet i fråga 

var i behov av exempelvis en ny professor i kemi. Nu idag ser verkligheten annorlunda ut enligt 

respondent 1 och det är idag upp till lärosätet att besluta om befordran ska ses som en möjlighet 

eller rättighet, de får även utannonsera t.ex. en lektorstjänst och plocka in någon från en annan 

högskola eller universitet. Respondent 1 tycker att det nya lagen är bättre då det har mer kontroll 

och kan även plocka in kompetens från annat håll om så önskas.  

 

Det där med om man är en mogen organisation som tar emot nya som kan fråga, varför gör 

ni så här? Hur tänker ni nu? Som ibland kan vara tufft men jag tycker det är nyttigt 

– Respondent 1, Personlig kommunikation, 19 april 2017. 

 

Respondent 2 ser en del fördelaktiga effekter med personalomsättning, det som först kom på 

tal var att vid både ny eller intern rekrytering sker en förändring. Ny energi och tänk kommer 

in i arbetsgruppen och ger nytt syre som föder nya idéer och ger lite av en nystart som ibland 

kan vara välbehövlig. Detta på grund utav att många arbetslag har hållit ihop länge och nytt 

blod behövs för att hålla liv i gruppen. Respondent 2 anser också att personalomsättning är ett 

bra verktyg för att anpassa sig till tiden, marknaden som bolaget agerar inom förändras ständigt 

och idag sker förändringarna snabbare än tidigare. Personalomsättning ger då möjligheter till 

att uppdatera sina arbetslag och fylla på med kompetens som behövs för dagens 

marknadssituation. Respondent 2 menar att genom deras något höga personalomsättning har 

det större möjligheter till att vara flexibla och anpassa sig till marknaden och behovet av 

personal. Vidare säger respondent 2 att en fördel just med yngre är att det i många fall är mer 
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anpassningsbara och villiga till förändringar, som äldre anställda inte alltid är då det är vana att 

jobba på ett visst sätt då det gjort det under lång tid och därmed har svårare att acceptera 

förändringar som sker på arbetsplatsen. Genom att det sker utbyte av personal öppnar det dörrar 

för individer att ta ett kliv inom organisationen och möjligheterna för befordringar eller 

arbetsuppgifter med större ansvarsområden öppnar ofta upp sig, detta menar respondent 2 borde 

gör att duktiga medarbetare blir mer motiverade att stanna kvar då chansen att en dag få en 

högre position är stor. Respondent 2 belyser också att eftersom Swecon är ett relativt stort bolag 

med många anläggningar finns möjligheten för medarbetare att byta placeringsort för att ta över 

en position som inte finns tillgänglig på deras nuvarande. Även faktumet att Swecon ägs av 

Lantmännen gör att karriärvägen kan gå åt många håll och att chansen även finns att helt byta 

organisation inom samma koncern. Alla tjänster inom Lantmännen koncernen läggs upp på ett 

internt nätverk där man kan söka tjänster. För att motivera anställda att stanna görs karriärplaner 

varje år vid medarbetarsamtalen, där görs en individuell plan för det nästkommande 2 till 4 

åren.  

 

Det handlar om att du får en förändring, du får in ett nytt tänk och det är jätteviktigt 

– Respondent 2, Personlig kommunikation, 21 april 2017. 

 

·      

Respondent 3 berättar att det har en relativt låg personalomsättning räknat på individer som 

lämnar organisationen samt tillkommer. Omsättningen blir däremot betydligt större om man 

räknar på hur många personer som byter positioner, enhet eller avdelning inom ABB. 

Respondent 3 tror att detta beror på att ABB har mycket att erbjuda samt genom att vara en 

stabil arbetsplats med arbetsvillkor för både tjänstemän och ingenjörer. Även det faktumet att 

ABB är världsledande inom sin bransch gör att det finns en del prestige i att jobb hos ABB och 

även att ingenjörerna får jobba med otroligt högteknologisk teknik gör att de gärna stannar. 

Respondent 3 fortsätter resonemangen med att berätta att personalen är väldigt lojal och många 

gör långa karriärer inom bolag men eftersom många är karriärsugna och letar ständigt efter nya 

utmaningar måste organisationen stötta det. Det görs genom att just den interna 

personalomsättningen är hög och möjligheterna för befordringar eller positionsbyten är stora. 

Att individer som byter position inom ABB och har arbetat under en tid där har ABBs kultur i 

blodet och har en känsla för organisationen vilket gör att dessa ombyten kan ske utan att större 

driftstörningar sker och arbete kan relativt fort återgå till normalt fungerande. Respondent 3 

förklarar att den externa rekrytering som sker görs då ABB titt som tätt behöver få in nytt blod 

som kan bidra med nya idéer och tankar för att inte arbetslag ska bli för statiska och bekväma, 

det behövs att man rör om i grytan då och då. Personalomsättning fungerar även som ett verktyg 

för att fylla igen kompetens luckor i organisationen, respondent 3 berättar om områden som 

”Internet of things” och ”digitalisering” där ABB inte har tillräckligt så mycket kompetens som 

det önskar. Där av är personalomsättning ett sätt att tillförskaffa sig den kompetensen och ibland 

på bekostnad av annan kompetens som är finns i överflöd, respondent 3 kallar detta för 

kompetensväxling. 
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“Det skapar möjligheter i organisationen, det skapar möjligheter för anställda att kunna byta 

jobb och för oss att transferera kompetens.” 

– Respondent 3, Personlig kommunikation, 24 april 2017. 

 

4.3 Negativa effekter av personalomsättning 

 

Den övervägande negativa effekten som respondent 1 ser med personalomsättning är att det 

kostar otroligt mycket pengar och tar mycket tid av många resurser. Just MDH har en längre 

rekryteringsprocess med många steg om man jämför mot en privat verksamhet, hos oss kan det 

ta upp till två år att rekrytera en forskare då förstår ni lite hur mycket pengar och tid som det 

går åt som kanske hade behövts på annat håll tillägger respondenten. Följderna av en 

personalomsättning är även att den kulturen där man känner sig trygg och säker kan rubbas om 

den hela tiden skall börjas om när det försvinner och kommer i nya människor i organisationen. 

Det är väldigt viktigt hos oss att kulturen och läroteamen arbetar bra ihop då vi hela tiden mäts 

och utvärderas förklarar respondent 1, så det märks direkt om något inte fungerar vilket leder 

till dåliga rykten vilket i sin tur leder till mindre sökande, vilket i det långa loppet kan resultera 

i uppsägningar förklarar respondenten. Något annat som respondent 1 förklarar är negativt med 

personalomsättning är att om den är för låg så finns det en risk att tappa dem bästa 

medarbetarna, de bästa vill ständigt utvecklas och är MDH rädda att satsa och tänka nytt 

kommer de troligtvis lämna. Något annat som skall beaktas vid personalomsättning när det 

pratas om negativa effekter menar respondenten att siffran hur hög omsättningen är, egentligen 

inte betyder så mycket om den inte sätts i samband med något. Vissa personalomsättningar 

finns det fog för och kanske var nödvändigt för företagets utveckling och personalfördelning, 

då kanske det inte är så bra om någon drar slutsatsen att detta företag har en hög omsättning 

och att det är dåligt utan att egentligen veta varför. Många resonerar så här vilket har lett till 

denna negativitet kring personalomsättning för att man stirrar sig blind på siffrorna menar 

respondent 1. 

 

Det är kostnaden att rekrytera nytt, att rekrytera kostar massor och tar resurser och vi har en 

ganska komplicerad rekryteringsprocess på lärarsidan 

- Respondent 1, Personlig kommunikation, 19 april 2017. 

 

Det negativa med SWECONS personalomsättning är enligt respondent 2 att deras tekniker har 

en lång utbildningsväg med flera steg innan dem är fullärda, detta ihop med att vissa väljer att 

sluta på grund av högre lön av konkurrenter eller andra omständigheter leder till att företaget 

måste börja om att lära upp någon då det är brist på utbildade servicetekniker förklarar 

respondent 2. När dessa slutar så skapar det även en typ av turbulens och osäkerhet på 

arbetsplatsen vilket kan leda till sämre prestationer eller i värsta fall flera uppsägningar då det 

brukar bli en sorts “kedjeeffekt” så detta är något som måste arbetas med aktivt berättar 

respondent 2. SWECON försöker ha vissa förändringar i arbetslagen oftare så att de anställda 

inte skall arbeta med samma uppgifter eller personer i 20 år och sedan när det väl skall byta så 

är de väldigt negativt, detta motverkar den negativa inställningen till förnyelse tillägger 

respondent 2.  Något annat som är negativt med SWECONS för höga personalomsättning är att 
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det ger dåligt marknadsföring för företaget och varumärket, det får företaget att se ut som en 

dålig arbetsgivare fast det kanske inte alls är det som är orsaken till vår omsättning förklarar 

respondent 2.  

 

Först plöjer vi ner massa pengar och tid på att utbilda och så stannar man inte så länge, det 

är ett väldigt dyrt sätt att arbeta 

– Respondent 2, Personlig kommunikation, 21 april 2017. 

 

Nackdelarna med ABBs omsättning på personal enligt respondent 3 att dem som slutar har med 

största sannolikhet arbetat flera år på ABB med tanke på företagets höga medellängd på 

anställningar, vilket gör att när företaget tappar personal är det otroligt viktiga personer med 

stor kompetens. Nyrekrytering kostar mycket pengar och det tar lång tid innan dem presterar 

på den nivå som man önskar och som den som kanske sluta var på menar respondent 3, förutom 

detta så blir det turbulent i teamen vilket inte heller alltid är positivt. Detta motverkas genom 

att mäta vid utvecklingssamtalen hur troligt det är att medarbetaren lämnar och vilka 

konsekvenser detta skulle få för företaget, detta leder fram till olika åtgärder för att då dessa att 

stanna berättar respondent 3 som även tillägger att de är viktigt att cheferna lyssnar på sina 

medarbetare, och vill dem byta avdelning bör man hjälpa dem istället för att hålla fast dem för 

då kommer dem med största sannolikhet att sluta.   

 

“Det är ju ett jätte kompetenstapp om det skulle lämna ABB” 

– Respondent 3, Personlig kommunikation, 24 april 2017. 

 

4.4 Optimal Personalomsättning 

 

Den optimala personalomsättningen existerar inte enligt respondent 1 då det är för många 

variabler som måste tas till hänsyn och dessa är ständigt förändrande vilket gör det svårt om 

inte omöjligt att sätta en exakt siffra på vad den optimala personalomsättningen skulle ligga på. 

Respondent 1 anser även att varje situation inom personalarbete är unika fall som inte kan 

behandlas på samma sätt även om fallen går att kategorisera till samma nämnare t.ex. 

konfliktlösning eller uppsägningar. Även om en optimal siffra för personalomsättning skulle 

kunna framställas skulle även det riskera att dra med sig negativa konsekvenser menar 

respondent 1, som hävdar att om man skulle uppnå denna siffra skulle organisation och dess 

ledning bli bekväm och luta sig tillbaka och känna att det gjort ett bra jobb och kan flytta 

resurserna till andra verksamhetsområden. Detta tror respondent 1 skulle kunna leda till att 

personalomsättningsfrågan blir mindre prioriterad och tappar organisationens fokus och 

omsättningen riskerar att sticka iväg åt något håll utan att bli bemärkt. Respondent 1 jobbar 

därmed ständigt med att försöka förbättra sig och utvärdera sig själva. MDHs 

personalomsättning är ingen slump utan de arbetar hela tiden för att hålla den låg och vill 

behålla så många av medarbetare som möjlighet enligt respondent 1, samtidigt arbetar de aktivt 

med att försöka förstå hur framtiden kommer se ut och läsa av trender för att göra upp planer 

för sitt personalarbete.  Dessa planer görs för 5 år fram och innehåller vilka utbildningar som 

kommer satsas på, vilka som är mindre prioriterade och därmed kan en grund för framtida 
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personalarbete läggas och även vilken typ av kompetens som kommer behövas inom ramen för 

dessa fem år, därav finns det en plan för personalomsättningen och vilken nivå den bör ligga på 

för att kunna leverera så bra och kvalificerade utbildningar som möjligt. 

 

Det innebär att jag tror att det skulle vara jättefarligt att säga att nu är vi i något positivt, och 

då sluta reflektera, analysera och följa upp det vi gör 

– Respondent 1, Personlig kommunikation, 19 april 2017. 

 

Respondent 2 anser det finns en optimal personalomsättning för varje enskilt företag men den 

är inte generell då det finns för många faktorer som spelar in, bransch, kärnverksamhet, kultur 

och konjunktur för att nämna några men hon tror att varje organisation har en optimal 

personalomsättning som passar bäst för just dem. Respondent 2 säger samtidigt att hon anser 

att deras nuvarande personalomsättning är för hög och att det jobbar strategiskt för att hålla 

kvar så många som möjligt och få dem att stanna kvar så länge som det går. Respondent 2 anser 

att procentsiffran för personalomsättning inte ger hela sanningen om personalomsättningen är 

för hög eller inte, hon menar snarare på att det känns inom organisation, det är en känsla man 

får, mår organisation så bra som den skulle kunna göra. Respondent 2 jobbar aktivt för att sänka 

den och har både tillräckligt med resurser och stöd från ledningen för att utför arbete och har 

samtidigt en personalstrategi som sträcker sig till år 2020.  

 

Ja det tror jag fast den varierar väldigt mycket, beroende på företag och bransch, 

 kultur, konjunktur och allt. 

– Respondent 2, Personlig kommunikation, 21 april 2017. 

 

På frågan om respondent 3 anser det finnas en optimal personalomsättning svarar hon att på 

grund utav att det är väldigt många faktorer att räkna med blir det väldigt svårt om inte omöjligt 

att tror att en generell optimal personalomsättning skulle finnas och som skulle passa alla bolag. 

Respondent 3 tror snarare att varje organisation måste försöka hitta sin egen och vad som 

fungerar för dem. Då verkligheten alltid förändrar sig och det som fungerade idag kanske inte 

fungerar imorgon därmed måste man alltid vara flexibla och anpassningsbara för förändrade 

förutsättningar. På produktionssidan på ABB finns det många konsulter som är anställda av just 

detta skäl berättar respondent 3, det ger en flexibilitet som är svår att få på annat vis samt att 

det fungerar även som ett sätt att få in expertkompetens som behövs under kortare perioder. 

Samtidigt säger respondent 3 att det är bra för organisationer att ha ett mål eller vision att jobba 

mot att uppnå när det kommer till personalomsättning, då det är svårt att arbeta med ett sådant 

nyckeltal utan att ha ett mål att uppnå.   

 

”Jag tror att det är bra om alla företag har en plan och en vision med sin omsättning.” 

– Respondent 3, Personlig kommunikation, 24 april 2017. 
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5.0 Analys 
 

Nedan presenteras analys kapitlet där författarna analyserar det insamlade materialet och 

sätter det i kontext till den redovisade teorin.  
 

 

5.1 Anledningar till Personalomsättning 
 

Utifrån de empiriska data som samlades in kan vi dra slutsatsen att ingen utav respondenterna 

är rädda för ordet personalomsättning eller vad det innebär, däremot antydde respondent 1 att 

det fanns en viss oro inom organisationen när det skedde större förändringar inom arbetslagen. 

Denna orädsla förklaras genom att teorin beskriver dagens organisationer som mer flexibla och 

anpassningsbara mot förr, vilket gör att organisationer idag inte är lika rädda för 

personalomsättningar. Det här styrks även av teorin som visar att medarbetare idag inte stannar 

i snitt längre än 7 år vilket är en markant lägre siffra mot förr, detta har organisationer fått lära 

sig leva med och istället arbeta med för att behålla personalen så länge som möjligt, genom 

stimulans och motivation. Trots att forskarna Price (1977) samt Gustafsson och Holm (2005) i 

teorin förklarar att anledningarna till en organisations personalomsättning kan vara väldigt olika 

beroende på bransch och situation, så är alla tre respondenter väldigt lika i sina svar, att 

deras största anledning till sin personalomsättning var att man var missnöjd med sin 

karriärutveckling, ledarskapet eller arbetsuppgifterna. Detta fick medarbetarna att sluta, det här 

stöttas även av Sandqvist och Solem (2015) samt Peterson & Ventura (2010) som menar att 

ledarskapet ihop med möjligheterna till att kunna göra karriär inom organisationen, spelar en 

väldigt stor roll för om en medarbetare skall sluta eller ej och desto yngre medarbetare desto 

mer spelar detta in. En annan faktor som respondenterna beskrev lika var att en annan anledning 

till organisationernas personalomsättning var att vissa medarbetare blev headhuntade till andra 

organisationer som erbjöd högre lön och andra arbetsuppgifter. Detta går att koppla till teorin 

på så sätt att lönen har en betydande roll men det är framförallt stimulansen av nya 

arbetsuppgifter som gör att medarbetare tackar ja till sådana erbjudanden.     

 

5.2 Negativa effekter av personalomsättning 
 

Den empiriska insamlingen visar att alla tre respondenter var överens om att en negativ effekt 

av personalomsättning är att det kostar otroligt mycket pengar och tar lång tid, vilket även ger 

en störning i den dagliga verksamheten och denna effekt stöds väl av författarna Tziner & Birati, 

1996 samt Staw, 1980. Respondent 2 förklarade även att något annat som ofta sker vid en 

personalomsättning som är negativ är att det ibland skapar en kedjeeffekt vilket gör att flera 

slutar, vilket enligt respondent 2 beror på att då är första steget taget när någon annan börjar 

med att sluta. Då vågar man själv ta beslutet vilket går att koppla till beslutsprocessen en 

anställd gå igenom som vi beskrivit i teorin, detta är något som ofta sker vid pensionsavgångar 

då medarbetaren varit en trygg punkt. Respondent 3 håller som sagt med om att 

personalomsättning kostar mycket pengar, men är mera bekymrad av den stora förlusten av 
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kompetens som blir när folk slutar. Teorins förklaring till det är att blir inte dem anställda 

stimulerade i sin utveckling eller känner att dem inte kan göra karriär är det högst troligt att 

dem slutar vilket leder till att organisationen tappar viktiga medarbetare. Chansen för att det här 

skall hända är större desto lägre personalomsättning företaget har och enligt respondent 3 är 

deras otroligt låg och dem vill minska den ytterligare. Något annat som respondent 1 & 2 

beskriver som negativt är att personalomsättning ger ett dåligt rykte och kan ge dåligt 

marknadsföring fast det kanske inte är så det i själva verket är utan det finns underliggande 

anledningar som utomstående inte vet, utan bara hör att flera slutar och då drar egna slutsatser 

som sprids. Teorin menar att företagen skall ignorera detta då personalomsättningen inte 

betyder något varken i siffror eller text förens den sätts i relation till andra aspekter, vilket sällan 

görs utan istället sprids ett dåligt rykte utan fakta vilket är negativt.  

 

5.3 Positiva effekter av personalomsättning 

 

Alla tre respondenter har en liknande syn på vilka positiva effekter och möjligheter som 

kommer med att ha en omsättning av sin personal. Teorin tar upp mycket som handlar om att 

nyanställda för med sig nytt blod och syre in i organisation och skapar en förändring som ger 

positiva effekter. Just denna aspekt är något som alla tre respondenter lyfte fram som första 

spontana associering när vi frågade om positiva effekter med personalomsättning. Respondent 

1 pratade länge om att nyanställda ser saker ur ett nytt perspektiv och har en annan infallsvinkel 

som gör det lättare för dem att pekat ut föråldrade arbetsmetoder eller arbetssystem som behöver 

ses över. Alla tre respondenter hade samma tankegång men på olika sätt förklarade att 

personalomsättning fungerar som ett redskap för att anpassa verksamheten till både dagens 

marknad men även den organisationen ser i framtiden. Sjöberg & Tegsjö (2006) pratar just om 

detta, att se utbytet av personal som en möjlighet att få in den kompetens som just för tillfället 

saknas men som behövs, kanske inte just nu men i framtiden och redan i ett tidigt stadie börja 

förbereda och skaffa sig kompetens som kommer att behövas för att kunna konkurrera på en 

framtida marknad. Respondent 2 och 3 kallar detta för att kompetensväxla medan respondent 1 

säger att det fyller kompetensluckor. Teorin tar upp bristen på karriärmöjligheter som en av 

anledningarna till att medarbetare väljer att lämna en organisation. (Peterson & Ventura 2010) 

Genom att ha personalomsättning öppnas flera dörrar och rörligheten inom organisation blir 

större vilket leder till just att chansen att göra karriär blir större, denna effekt är samtliga 

respondenter både medvetna och positivt inställda till då det gärna ser att individer stannar så 

länge som möjligt inom verksamheten. Likväl så tar teorin upp att alla anställda inte är perfekta 

eller behövliga, kompetensväxling har en baksida och det är att göra sig av med individer som 

sitter på kompetens eller på andra sätt anses som överflödiga och inte är nödvändiga för 

verksamhetens fortsatta utveckling och måste därmed göras av med. Även på denna punkt är 

de tre respondenterna samma tankesätt och håller helt med teorin och att personalomsättning 

ger det möjligheten till att göra dessa avsked som är behövliga för organisationens bästa.    
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5.4 Optimal personalomsättning 

 

När vi kommer till den optimala personalomsättningen så var alla tre respondenter tydliga med 

att det inte finns någon generell siffra för hur låg eller hög en personalomsättning är, utan det 

är upp till varje enskild organisation att bestämma vad just dem behöver för att veta vad och 

hur dem skall arbeta för att nå denna. Abelson & Baysinger (1984) bekräftar detta i teorin och 

poängterar att till och med företag i samma bransch inte kan ha samma omsättning på personal 

för den optimala är olika även för dem trots otroligt lika verksamheter. Det här sägs dock emot 

av författarna Harris, Tang och Tseng (2002) som skriver att en optimal omsättning av 

personalen bör ligga på 30 % medan Monster.se menar att den bör ligga på mellan 10–25%. 

Vilket inte alls respondenterna eller resterande litteraturen håller med om. Dock är 

respondenterna lika i sina svar att dem som en organisation måste kunna vara flexibla och 

försöka läsa av trender och framtida marknader för att kunna sätta upp mål och planer för hur 

dem skall arbeta med sin personal, och just till dessa mål eller planer kanske en viss 

personalomsättning i procent är den optimalaste vilken man då försöker nå. Men enligt 

respondenterna finns det ingen siffra som funkar för alla eller över en längre tid. Respondent 1 

tillägger även att skulle de ha en fast siffra som fungerar hela tiden är risken att organisation 

blir för avslappnad vilket då till slut leder till att kontrollen tappas över personalomsättningen. 

Medan respondent 2 uttrycker att personalomsättning är lika mycket en känsla hur det känns i 

kroppen som det är en siffra vilket gör det så svårt att mäta. Båda dessa beskrivningar förklaras 

av teorin som menar att det finns så otroligt många sidor på fenomenet.       
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6.0 Diskussion 
 

I detta kapitel följer en diskussion baserad på de främsta upptäckterna från analysen. 

Författarna kommer även diskutera generellt kring personalomsättning och vart det är på väg 

och vad vi anser är anledningarna till det.       

                                                                             

 

Dem största anledningarna som författarna har sett påverkar organisationers 

personalomsättning är dels att dagens organisationer inte anser sig rädda ihop med att 

medarbetarna hellre jagar sin dröm om karriär och personlig utveckling, uppfylls inte detta så 

byter de arbete. Författarna ihop med Petterson & Ventura (2010) tycker sig se att det finns ett 

samband mellan att milleniums kommit in på arbetsmarknaden ihop med snabbare skiftningar 

på marknaden, dessa faktorer tillsammans har gjort att personalomsättning överlag har ökat. Då 

milleniums tenderar till att byta jobb oftare i jämförelse med tidigare generationer kommer de 

vid pensionsåldern inte suttit på sin dåvarande position lika länge, de som går i pension idag 

har ofta varit på positionen det lämnar under lång tid och varit en trygg punkt för arbetsplatsen 

och organisation. När de lämnar och går i pension blir det lätt turbulenta tider genom 

förändringar som sker under en ny ledning. Vilka kan bli svåra att smälta då rutiner sett liknande 

ut under längre tid. I framtiden kommer den här problematiken vara mindre enligt oss då större 

rörelser sker på arbetsmarknaden och byte av jobb är mer accepterat. 

 

En annan intressant aspekt av fenomenet personalomsättning är att alla respondenterna 

uttryckte sig positivt till personalomsättning och angav många möjligheter med det, trots det 

var alla eniga om att de antingen vill behålla eller sänka sin personalomsättning. Det här för oss 

känns motsägelsefullt, en anledning till att de vill hålla personalomsättningen låg tror 

författarna beror på ekonomisk lönsamhet, i form av besparingar genom mindre 

rekryteringskostnader, upplärnings kostnader och verksamhet störningar. Det är svårt att göra 

en kalkyl för om en högre grad av personalomsättningen skulle vara mer lönsamt för en 

organisation då de positiva effekterna är svåra att översätta i kronor. Hur sätter man ett värde 

på nya synsätt och tankar som leder till ökat kreativitet samt att nya medarbetare höjer 

motivation och sprider ny energi inom organisation. Med det här som underlag kan man förstå 

att organisationer väljer den enkla vägen, håll personalomsättningen låg och gör så stora 

besparingar som möjligt istället för att jaga svårfångade vinster. Det är ett förståeligt tänk från 

privata företag som existerar främst för att göra vinst och därmed har aktieägare och andra 

intressenter som pushar de till att göra så stor vinst som möjligt. Författarna tror även att 

anledningen till att respondenterna ser positivt på personalomsättning trots faktumet att det har 

låg eller vill sänka sin personalomsättning. Det här anser författarna beror på att respondenterna 

beskriver att det har en intern rörlighet som kan ge dem många av det positiva effekterna av 

personalomsättning utan att ha en hög extern omsättning av personal.         

 

Författarna har även sett att personalomsättning leder till möjligheten att kompetensväxla vilket 

kan vara ett verktyg för organisationer att anpassa sig för nutid och framtid genom att 

respondenterna gav liknande uppfattning kring denna fördel. Det författarna har 

uppmärksammat med hjälp av Bredins (2008) tänk är att den framtida arbetsplatsen med största 
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sannolikhet kommer vara mindre strukturerad och mer flexibel. Effekten av detta är att 

människor byter jobb allt oftare, vilket gör att författarna anser att organisationer måste vara 

och bli ännu bättre på att rekrytera. Med det menar författarna att hitta och anställa rätt individer 

för organisationen är skillnaden mellan att lyckas eller misslyckas samt att det sker på ett 

effektivt sätt. Att arbetsplatserna blir mer och mer flexibla anser författarna beror på att 

marknaden organisationerna agerar inom förändrar sig i allt högre takt, anledningen är främst 

digitalisering. Att världen blir mer digital och allt mer styrs med digital teknik kräver en annan 

typ av kompetens samt att världen krymper då det digitala avstånden blir mindre och man har 

idag inte enbart fysiska konkurrenter som för 20 år sedan. Med snabbare förändringar av 

marknaden är trycket på ha en fungerande kompetensväxling större och att knyta till sig rätt 

kompetens otroligt viktigt för att hänga med i en värld full av konkurrens.      

 

 
Figur 2: (Effekter av personalomsättning, Gustafsson & Holm, s. 31, 2005; utvecklad av 

författarna) Det som är markerat i blått är förändrat av oss då författarna anser att modellen 

blev lättare att förstå och samtidigt mer anpassad till uppsatsen. 
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När det gäller frågan om det finns en optimal personalomsättning för en organisation så har 

författarna kunnat se det här, det som Harris, Tang och Tseng (2002) och Monster (2017) kallar 

optimal och hänvisar till två helt olika procentsatser, går inte att applicera på alla organisationer. 

Det finns alltså ingen generell siffra som fungerar för alla. Litteraturen är därför enligt oss 

spretig och ger ingen konkret bild av vad som fungerar vilket gör det svårt för oss som författare 

att undersöka ämnet och det är ännu svårare för organisationer att tolka vad som är bäst. 

Analysen visar att även respondenterna håller med oss om detta antagande att det inte finns en 

generell optimal personalomsättning men att varje organisation har en optimal där balansen 

mellan den positiva och negativa effekten är i harmoni. Med det menar författarna att alla 

organisationer är så otroligt olika när det gäller att möta sina egna utmaningar vilket gör att de 

behöver ha en personalomsättning som är unik för just dem. Det här illustreras i modellen ovan 

som visar att omsättning på personal inte är något orörligt utan måste ständigt arbetas med, 

vilket betyder att grafen i modellen ändras beroende på vad organisationen har för 

personalomsättning. Författarna tycker att det bör bli tydligare för alla att förstå att det är flera 

variabler som påverkar organisationens personalomsättning och att den alltid måste sättas i 

relation och i samband till något, t.ex. om organisationen växer eller är i en fas av 

kompetensväxling. Siffran i procent som visar personalomsättning synliggör därmed inte hela 

sanningen enligt oss utan det kan finnas bakomliggande anledningar till procentsiffran som 

skall beaktas.            
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7.0 Slutsats 
Frågeställningar: 

 

 Kan personalomsättning vara ett hot samtidigt som det är en möjlighet?  

 

 Hur medvetna är organisationerna om balansen mellan de olika aspekterna av 

personalomsättning? 

 

Av denna undersökning kan författarna därmed dra slutsatsen att personalomsättning kan vara 

både en möjlighet i form av en tillgång för organisationen med ny personal som kommer in 

med nya idéer, energi och perspektiv. Samtidigt som personalomsättning ger chans till 

kompetensväxling och karriärmöjligheter. Medan det kan vara ett hot då det blir en förlust av 

arbetskraft, talang och trygghet vilket skapar en turbulent arbetsplats som utåt sett kan uppfattas 

som dålig. Vilket enligt oss inte alltid stämmer då det oftast finns fog för en viss omsättning på 

personal. Det är här medvetenheten kommer in i bilden tillsammans med förståelsen för 

personalomsättningens olika effekter och hur det påverkar organisationens verksamhet. Det 

författarna har sett i undersökningen är att medvetenheten bland respondenterna var överlag 

hög, de hade bra koll på både positiva samt negativa effekter och vilken påverkan det kan få. 

Det som är svårare att få grepp om är huruvida deras bild av balansen mellan effekterna är 

korrekt då de ger en överlag positiv bild kring personalomsättning men samtidigt säger sig vilja 

behålla sin nuvarande låg eller sänka sin personalomsättning. Vilket får oss undrande över deras 

medvetenhet, uttrycker de sig mer medvetna än vad det faktiskt är.  

 

Utöver slutsatserna vi kan dra från våra frågeställningar har vi som författare fått en ny bild på 

hur organisationer ställer sig till personalomsättning. Innan uppsatsens start fanns 

föreställningen att organisationer hade en negativ syn och sågs vara nästintill rädda för 

fenomenet, denna bild är nu helt omvänd från författarnas sida och tron om rädslan är som 

bortblåst.   
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7.1 Förslag på vidare Forskning 

 

Något som problematiserar detta för företag är att väldigt lite modern forskning finns som ger 

en grund för företagen att fatta beslut kring sin personalomsättning. Från den forskning som vi 

har tittat på ser vi att många vetenskapliga artiklar hänvisar till tidigare forskning av Staw 

(1980), Abelson och Baysinger (1984) samt Dalton och Todor (1979, 1981). Med tanke på att 

kunskapssamhället (Gustafsson, Holm, 2005) har blivit allt större, med ett fokus som har flyttats 

från gruppen till individen och projektifieringen av organisationer blir allt vanligare (Bredin, 

2008) så förbryllar det oss att ingen mer modern forskning har undersökt och uppdaterat 

fenomenet.  

 

Det författarna även har märkt genom utförandet av denna studie är att organisationerna pratar 

även mycket om deras interna rörelse när det får frågor om personalomsättning.  I den litteratur 

vi läst om personalomsättning har vi inte hittat något om hur intern personalomsättning 

påverkar organisationen och hur den kan användas för att få ut samma positiva effekter som 

extern rekrytering. Det skulle således vara intressant att göra en djup dykning inom detta och 

skapa forskning om det här för framtiden, då det med största sannolikhet kommer bli vanligare 

med internrörlighet.   
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9.0 Bilagor 

9.1 intervjuguide 

 

 

Intervjuguide 
 

Känslostyrda frågor 
1. Vad tänker du på när du hör ordet personalomsättning? 

 

2. Är du rädd/känner dig obekväm med/för en hög personalomsättning? Varför?  

 

Anledningar till personalomsättning 

3. Anser du att ni har en hög personalomsättning? Hur stor omsättning procent?  
 

4. Vad skulle du säga är er största anledning till er personalomsättning? Intern 

eller extern påverkan? 
 

5. Är orsaken till er personalomsättning ur ett medarbetarperspektiv frivillig 

eller ofrivillig? 

 

Negativa effekter 

6. Vad anser du är negativt med personalomsättning? 
 

7. Hög personalomsättning kostar mycket pengar, vad gör ni för att tackla det?   
 

8. Personalomsättning kan samtidigt bidra till osäkerhet då det sker förändringar 

i arbetslaget, hur arbetar ni för att motverka detta? (Driftstörning & sämre 

moral/motivation, stagnation) 
 

9. Ser du något negativt med för låg personalomsättning? (Med för låg 

personalomsättning riskerar man att tappa sin bästa personal)  
 

10. Finns det fler negativa effekter som du ser som vi inte har tagit upp?  

 

Positiva effekter 

11. Vad anser du är positivt med personalomsättning? 
 

12. Personalomsättning bidrar till ny energi och nytt tänk i organisationen, håller 

du med om det? (mindre konflikter) 
 

13. Förändringar på arbetsmarknaden skapar mer flexibla anställningar som 

anses vara framtiden vad tror du om det? (snabbare på att anpassa sig) 



 
b 

 

   

14. I en organisation med personalomsättning ökar möjligheten till befordran 

vilket ökar medarbetarnas motivation, håller du med?  
 

15. Finns det fler positiva effekter som du ser som vi inte har tagit upp?  
 

Optimal personalomsättning 

16. Anser du att det finns en optimal personalomsättning? 

 

17. Arbetar ni för att ha en optimal personalomsättning? vad är utmaningarna? 

Hur ser den strategin ut? (hur mycket resursers läggs det på 

personalomsättning) Har ni kontroll på denna balans?  
 

18. Skapar er personalomsättning mer fördelar än nackdelar? Är den funktionell 

eller dysfunktionell?  
 

19. Hur ser ni på er personalomsättning ut ur ett tidsperspektiv, Har ni en 

långsiktig strategi för personalomsättningen?   

 

9.2 Operationalisering 
 

 Frågeställning Teori Mål/syfte 

1. Vad tänker du på när du hör 

ordet personalomsättning? 

Förklaring till vad för 

känslor som uppkommer till 

ordet personalomsättning. 

(Adler, Jönsson, Poricanin, 

2014) 

Ta reda på vad 

respondenten känner 

och tänker när ordet 

personalomsättning 

dyker upp. 

2.  Är du rädd för en hög 

personalomsättning? Varför? 

Frågan är känslostyrd utan 

direktkoppling till teori. 

Syftet var att få en 

indikation om 

respondenten är 

obekväm med 

fenomenet. 

3. Anser du att ni har en hög 

personalomsättning? Hur stor 

omsättning procent? 

Hur hög 

Personalomsättningen anses 

beror på många variabler 

som kretsar kring 

organisation. 

(Pricer, 1977) 

Få reda på om 

organisationen själva 

har en bild om sin 

personalomsättning 

och gjort en 

bedömning hur vida 

den är hög eller inte.  



 
c 

 

4. Vad skulle du säga är er största 

anledning till er 

personalomsättning? intern 

eller extern påverkan? 

Litteraturen tar upp många 

anledningar till varför 

personalomsättning 

existerar och att det sker av 

olika anledningar och då får 

olika betydelser för olika 

organisationer. 

(Sandqvist & Solem, 2015) 

Undersöka vilka 

faktorer som ligger 

till grund för 

respektive 

organisations 

omsättning av 

personal, med mål att 

se om det finns någon 

anledning som är 

större än någon 

annan. 

5. Är orsaken till er 

personalomsättning ur ett 

medarbetarperspektiv frivillig 

eller ofrivillig? 

Finns faktorer som 

organisationen inte har 

kontroll över men ändå 

påverkas av. (Gustafsson & 

Holm, 2005) (Pricer, 1977) 

Är organisationerna 

medvetna vilka 

faktorer det slåss 

emot.   

6.  Vad anser du är negativt med 

personalomsättning? 

Författarna tar upp dem 

största negativa effekterna 

av personalomsättning 

(Tziner & Birati, 1996) 

(Glebbeek & Bax, 2004)    

Vad anser 

respondenten är dem 

största negativa 

resultaten av 

personalomsättning, 

målet är att se om det 

stämmer överens med 

teorin. 

7. Hög personalomsättning kostar 

mycket pengar, vad gör ni för 

att tackla det? 

Omsättning av personal är 

något som kostar pengar 

och är resurskrävande. 

(Staw, 1980) (Tziner & 

Birati, 1996) 

Håller 

respondenterna med 

om detta och gör det 

något aktivt för att 

påverka detta. 

8. Personalomsättning kan 

samtidigt bidra till osäkerhet 

då det sker förändringar i 

arbetslaget, hur arbetar ni för 

att motverka detta? 

Det blir störningar av 

verksamheten och kan 

samtidigt skapa osäkerhet 

bland medarbetarna. 

(Pricer, 1977) (Staw, 1980) 

Stämmer detta 

påstående. 

9. Ser du något negativt med för 

låg personalomsättning? (Med 

för låg personalomsättning 

riskerar man att tappa sin bästa 

personal) 

Kan bidra till 

demoralisering och 

försämring av kreativitet 

samt morla i arbetslagen. 

(Pricer, 1977) 

Få deras syn på detta 

område och om det 

känner igen sig i 

problematiken.  

10. Finns det fler negativa effekter 

som du ser som vi inte har 

tagit upp?  

Ingen teoretisk bakgrund  Finns det aspekter vi 

missat eller inte tagit 

upp som 

respondenten anser 

som viktiga. 
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11. Vad anser du är positivt med 

personalomsättning? 

Generellt från teori avsnittet 

”Positiva effekter” 

Få en bild av vad 

respondenten har som 

spontant svar samt 

vad de anser som 

mest positivt. 

12. Personalomsättning bidrar till 

ny energi och nytt tänk i 

organisationen, håller du med 

om det? (mindre konflikter) 

Teorin påpekar att genom 

personalomsättning 

kommer nytt blod, energi, 

kompetens och idéer in i 

organisation som har positiv 

påverkan. (Gustafsson & 

Holm, 2005) (Pricer, 1977) 

(Sjöberg & Tegsjö, 2006) 

Stämmer denna bild 

överens med vad 

verkligheten säger. 

1.3 Förändringar på 

arbetsmarknaden skapar mer 

flexibla anställningar som 

anses vara framtiden vad tror 

du om det? (snabbare på att 

anpassa sig)   

Framtidens arbetsmarknad 

ser ut att bli mer 

projektbaserad och flexibel 

(Bredin, 2008) (Staw, 1980) 

Hur ställer sig 

respondenterna till att 

framtidens 

anställningsformer 

ser ut att bli 

“flexiblare” och hur 

arbetar 

organisationerna med 

detta. 

14. I en organisation med 

personalomsättning ökar 

möjligheten till befordran 

vilket ökar medarbetarnas 

motivation, håller du med? 

Större rörelser ger upphov 

till flera position byten och 

öppnar dörrar för karriär. 

(Gustafsson & Holm, 2005) 

(Staw, 1980) 

Vi ville få fram om 

det använder av detta 

tänk och ser 

möjligheten. 

15. Finns det fler positiva effekter 

som du ser som vi inte har 

tagit upp? 

Ingen teoretisk bakgrund  Finns det aspekter vi 

missat eller inte tagit 

upp som 

respondenten anser 

som viktiga. 

16. Anser du att det finns en 

optimal personalomsättning? 

Optimal personalomsättning 

är något som är svårt att 

mäta och är olik för varje 

organisation. Det gör att 

organisationer ofta går en 

balansgång mellan hög eller 

låg omsättning på 

personalen. (Nordin & 

Weinerhall, 2011) 

(Albesson & Baysinger, 

1984) (Dalton & Todor, 

1979) 

Finns det uppsatta 

mål gällande 

personalomsättningen 

och hur ser 

organisationens 

strategi ut för att nå 

denna. 

17. Arbetar ni för att ha en optimal 

personalomsättning? vad är 

utmaningarna?  Hur ser den 

strategin ut? (hur mycket 

resursers läggs det på 

Litteraturen ger en blid av 

att det finns många sidor 

och variabler att ta hänsyn 

till och varje organisation 

egna utmaningar.  (Nordin 

Finns det en strategi 

och ett tänk bakom 

personalomsättningen 

och hur arbetar det 

för att uppnå den.  
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personalomsättning) Har ni 

kontroll på denna balans? 

& Weinerhall, 2011) 

(Abelson & Baysinger, 

1984) 

18. Skapar er personalomsättning 

mer fördelar än nackdelar? Är 

den funktionell eller 

dysfunktionell? 

Generellt från ”optimal 

personalomsättning” 

kapitlet 

Hur ser anser 

respondenterna att 

deras balans ser ut 

och har det kontroll 

över den. 

19. Hur ser ni på er 

personalomsättning ut ur ett 

tidsperspektiv, Har ni en 

långsiktig strategi för 

personalomsättningen? 

Flexibla anställningar blir 

vanligare och hur ser 

framtidens 

personalomsättning ut. 

(Gustafsson & Holm, 2005) 

(Bredin, 2008) 

 

Få deras uppfattning 

om hur det ser på 

framtiden och hur det 

tror att utvecklingen 

inom området 

kommer att bli.  

 


