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Sammanfattning 

Är den upplevda introduktionen för nyanställda en ny faktor som bör tas 

med i förståelsen kring tidig frivillig avgång? Hög personalomsättning har 

både en ekonomisk och social negativ påverkan på företag. Att det många 

gånger är den högpresterande personalen som lämnar företaget är ett 

fenomen företag i allra högsta grad vill undvika. Ämnet är högaktuellt i 

dagens samhälle. Tidigare forskning inom området har fokuserat på att 

finna gemensamma faktorer som påverkar beslutet till tidig frivillig 

avgång, där en av de vanligaste studerade faktorerna är 

arbetstillfredsställelse. Den här studiens syfte var att se om en upplevd 

introduktion var en faktor som bör räknas med bland dessa tidigare 

faktorer. Målgruppen av deltagare var tidigare anställda som redan hade 

slutat på ett företag. En enkätundersökning gjordes på 38 tidigare anställda 

med hjälp av en webenkät. Resultatet visade att det fanns en signifikant 

skillnad på den upplevda introduktionen mellan grupper baserat på 

anställningstid. Den grupp som skattade sin upplevda introduktion som 

lägst var gruppen med kortast anställningstid. Vilket tyder på att den 

upplevda introduktionen bör tas med som en påverkande faktor vid tidig 

frivillig avgång. Studiens fynd tillsammans med tidigare forskning ger en 

bra indikator på vad företag behöver jobba med i framtiden för att förhindra 

tidig frivillig avgång. Därmed lyckas behålla sin högpresterande personal 

och då minska kostnader för oönskad personalomsättning. 
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Abstract 

Is the introduction for new employees a new factor that should be included 

in the understanding of voluntary turnover? High staff turnover has both an 

economic and social negative impact on companies. The fact that it is often 

the high-performing staff who leave the company is a phenomenon 

companies want to avoid. The subject is highly topical in today's society. 

Previous research in the field has focused on finding common factors that 

affect the decision on voluntary turnover, where one of the most commonly 

studied factors is job satisfaction. The purpose of this study was to 

investigate whether the introduction was a factor that should be counted 

among these earlier factors. The participants were former employees who 

had already left a company. A survey was conducted on 38 former 

employees using a web survey. The result showed that there was a 

significant difference in the perceived introduction between groups based 

on employment time. The group with the lowest score in perceived 

introduction was the group with the shortest employment time, suggesting 

that the perceived introduction should be included as an influencing factor 

in voluntary turnover. The study's findings together with previous research 

provide a good indicator of what companies need to work with in the future 

to prevent early voluntary turnover. Thus, it manages to maintain its high-

performing staff and reduce costs for unwanted staff turnover. 

 

Keywords: introduction, employee turnover, voluntary turnover, 

employability 

 

Handledare: Farah Moniri 

Psykologi, kandidatkurs 

HT-18



INTRODUKTIONENS PÅVERKAN PÅ FRIVILLIG AVGÅNG 3 
 

Introduktionens påverkan på frivillig avgång 

 Samhället idag har en rörlig arbetsmarknad (Acikgoz, Sumer, H. C., & Sumer, N., 2016; 

Klotz & Bolino, 2016). Rörligheten uppstår bland annat på grund av visstidsanställningar och 

nedskärningar. Rörligheten gör att ett verksamt arbetsliv sällan utspelar sig på en och samma 

position. Den yngre generationen visar en tendens att byta karriär ofta (Klotz & Bolino, 2016). 

Individen anpassar sig för att klara den rörliga arbetsmarknaden genom att skaffa den utbildning 

som efterfrågas och hitta sina egna karriärvägar. Beteendet kan beskrivas som att individen ser 

till att den har hög anställningsbarhet (Acikgoz m.fl., 2016). Samhällets arbetsmarknad idag är 

mycket rörlig där anställningsbarhet är viktigt för individen.  

 Det är inte enbart viktigt för individen att ha hög anställningsbarhet utan också för 

arbetsgivaren. Individer med hög anställningsbarhet är många gånger högpresterande som kan 

bidra mycket till företaget (Acikgoz m.fl., 2016). Nackdelen för arbetsgivaren är att en 

högpresterande individ med hög anställningsbarhet även är attraktiv för andra arbetsgivare som 

kan locka med bättre erbjudanden, vilket även det ökar rörligheten bland anställda (Acikgoz 

m.fl., 2016). Att ha högpresterande personal är både positivt och negativt för arbetsgivaren. 

 Arbetsmarknadens rörlighet är dock en motor i samhällsutvecklingen och kan inte 

generaliseras som en negativ effekt. Tidigare var detta ett större problem och denna typ av 

anställda fick ibland benämningen Hopp-jerka. Vilket stod för individer som ofta bytte jobb och 

farorna med det. De faror man såg var dels att en Hopp-jerka inte ansågs lära sig något jobb 

ordentligt. De fick svårt att få bra jobb på sikt och deras ovana vid nya maskiner orsakade 

olyckor (Aronsson, Hellgren, Isaksson, Johansson, Sverke, & Torbiörn, 2012). Rörligheten idag 

är inte ett lika stort problem som det var förr. Istället för risker för olyckor skapar rörligheten idag 

ekonomiska risker. 



INTRODUKTIONENS PÅVERKAN PÅ FRIVILLIG AVGÅNG 4 
 

 På grund av de kostnader som uppstår vid hög personalomsättning (Becton, Carr, 

Mossholder, & Walker, 2017) är det väsentligt att förstå varför anställda frivilligt lämnar företag. 

Kostnaden vid personalomsättning kan enligt Hom, Lee, Shax och Hausknecht (2017) beräknas 

som 90% - 200% av den anställdes årliga lön, medan Becton m.fl., menar på att kostnaden är så 

hög som 200% - 250 %. Hög personalomsättning kostar mycket pengar. 

 Alla uppsägningar är inte negativa (Park, Ofori-Dankwa, & Bishop, 1994). Det finns två 

typer av uppsägningar, funktionell och dysfunktionell. En funktionell uppsägning är när en 

lågpresterande anställd frivilligt avgår, vilket kan gynna arbetsgivaren. Då öppnas möjligheten att 

anställa någon som kan bidra mer till företaget. En dysfunktionell uppsägning är när en 

högpresterande anställd frivilligt avgår. Vilket blir en förlust för arbetsgivaren då de kan vara 

svåra att ersätta. En arbetsgivare behöver skilja på undvikbara och oundvikliga uppsägningar för 

att veta vilka åtgärder som behöver tas. Den oundvikliga uppsägningen sker genom att inre 

faktorer påverkar den anställda. Till exempel flytt till annan stad, partnerskap eller barn. Detta är 

faktorer som sker på sidan av arbetet, där arbetsgivaren inte kan styra eller påverka. Undvikbara 

uppsägningar är de som påverkas av yttre faktorer. De är arbetsrelaterade och kan ofta förhindras 

(Arokiasamy, 2013). Det är de dysfunktionella uppsägningarna som måste förhindras. 

 En dysfunktionell uppsägning kan få flera negativa följder (Tziner & Birati, 1996). Det 

kan påverka arbetsgruppen som är kvar genom minskad moral för arbetsgivaren, vilket kan leda 

till minskad produktivitet och i värsta fall leda till att fler säger upp sig. Det kan även få följden 

att resterande anställda i arbetsgruppen får arbeta mer för att kompensera det som har förlorats, 

både i kunskap och i tid. Detta kan visa sig genom en ökad kostnad i övertid och ohälsa (Tziner 

& Birati, 1996). Resultatet av snöbollseffekten kan bli förödande för ett företag om det är 

högpresterande anställda som frivilligt avgår (Hom m.fl., 2017). Risken att fler personal säger 

upp sig samtidigt är stor. 
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 Introduktionen blir grunden för en långvarig och fördelaktig relation mellan arbetstagare 

och arbetsgivare (Shea, 1982). Arbetsgivaren har skyldighet att se till att den nyanställda får en 

bra introduktion (Arbetsmiljöverket, 2018), bortsett från skyldigheten anser många företag att 

introduktionen är viktig (Klein, Polin, & Sutton, 2015). I introduktionen ska formella och 

informella metoder och program finnas för att underlätta den anställdas start, få den att känna sig 

välkommen och ges bästa möjlighet att anpassa sig till arbetsmiljön. 

 Introduktionen börjar redan innan första arbetsdagen (Prevent, 2014), och pågår mellan 6 

månader till 2 år (Klein m.fl., 2015). Introduktionen är av extra vikt om den nyanställda är ung 

eller har liten tidigare arbetslivserfarenhet. Anställningsintervjun är startskottet. Den sökande får 

då en första uppfattning av företaget. Det första aktiva steget i introduktionen bör vara ett mejl, 

brev eller ett samtal från chefen, där den anställda får information om hur den första tiden är 

planerad. Vem som kommer att möta upp första dagen och vem som kommer att hålla i 

introduktionen. Gärna även en inbjudan till en social aktivitet eller ett arbetsmöte (Prevent, 

2014). En bra grund bygger en bra relation. 

 Enligt Shea (1982) är första tiden i en ny arbetsmiljö den mest kritiska för en nyanställd, 

då behöver chefen kliva in för att skapa motivation, visa vägen och uppmuntra rätt beteende. Det 

är viktigt att chefen tar sig tid och har ett bra sätt att möta den nyanställda. Chefen behöver vara 

tydlig med vilka förväntningar som finns på den nyanställda och själv föregå med gott exempel.  

 Förväntansteorin (Stone, 2014) hävdar att en anställd gör vad den kan, när de vill. För att 

förstå denna process behöver chefen ha kunskap om dess tre delar. Att ansträngning leder till 

prestation, att prestationen leder till ett önskat resultat, att resultatet måste vara tillräckligt viktig 

för den anställda att göra ansträngningen. Att skapa motivation och förutsättningar för att den 

anställde ska lyckas med denna process behöver göras redan från start.   
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 Pygmalioneffekten (Kierein & Gold, 2000) förklarar att den anställdes resultat blir bättre 

om uppfattningen från chefens håll är höga. Har chefen en positiv syn och tro på den anställdas 

förväntade prestation så presterar den anställda bättre. För att skapa motivation behöver chefen 

se den anställda. 

 Den närmaste arbetsgruppen är också viktig (Lindelöw, 2008). Det behöver finnas bra, 

hållbara och individanpassade rutiner kring introduktion som alla inblandade vet om (Klein 

m.fl., 2015; Shea, 1982). För att introduktionen ska lyckas behöver det vara uttalat vilka 

aktiviteter som ska ingå, under hur lång tid de ska pågå samt se till att det får ett rikt socialt 

innehåll. En satsning på socialisering vid en nyanställning är positiv för både arbetstagaren och 

arbetsgivaren (Klein m.fl., 2015). För en nyanställd är det sociala viktigare än det praktiska. 

 Introduktionen består av tre delar (Caldwell & Peters, 2017; Lindelöw, 2008; Prevent, 

2014). Den första är informativ och överensstämmande. Där introduktionsplan, förväntningar på 

den nyanställda, schema för första tiden, handbok, utfyllnadsaktiviteter, enklare arbetsuppgifter, 

baskunskaper om reglementen och policys och en presentation av eventuella verktyg och system 

ska ingå. Den andra delen är välkomnande och klargörande. Där ska aktiviteter som rör 

socialisering, information gällande yrkesrollen och bekräftelse från arbetsgivaren om att den 

nyanställda är efterlängtad och behövd. Den tredje delen ska fokusera på kultur. I den fasen ska 

den nyanställda introduceras till övriga viktiga kontaktytor, få mer information gällande policys, 

alla system, vilka projekt som pågår, formulera framtida mål och utvecklingsplan samt tilldelas 

en mentor (Caldwell & Peters, 2017; Lindelöw, 2008; Prevent, 2014). Följer introduktionen de 

tre delarna så får den nyanställda det den behöver.  

 Desto snabbare en nyanställd kommer in i arbetsklimatet och lär sig den företagsspecifika 

kunskap som krävs, desto snabbare kommer den nyanställda att trivas och företaget kommer att 

kunna nyttja den anställdas potential. Får företaget till en lyckad introduktion minskar risken för 
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att den nyanställda ska känna osäkerhet och ångest (Klein m.fl., 2015), samtidigt som det ökar 

den anställdes arbetstillfredsställelse, organisatoriska engagemang, högre retention, kortare tid 

till produktivitet, och ett bättre kundbemötande (Caldwell & Peters, 2017). Vid en bristfällig 

introduktion förstörs enligt Caldwell och Peters (2017) fördelen med att ha rekryterat skicklig 

personal och ökar risken att allt arbete och alla kostnader som har uppstått kring rekryteringen är 

bortkastade. Trots detta ser många företag på introduktion som en kostnad istället för en 

investering. En kortare introduktion väljs vilket istället kan leda till ännu större kostnader då den 

nyanställda inte kommer in i sitt arbete tillräckligt snabbt, lägre arbetstillfredsställelse, lägre 

produktivitet och högre risk för frivillig avgång (Caldwell & Peters, 2017). Det är lönt att 

investera i en bra introduktion. 

 Brist på arbetstillfredsställelse är en bidragande faktor till frivillig avgång (Skytt, 

Ljunggren, & Carlsson, 2007). I begreppet arbetstillfredsställelse ingår många delar. Det kan 

handla om lön, fysiska och psykiska förhållande, relationen till kollegor och chef, 

arbetsuppgifternas upplägg eller innebörd. Det kan ses som arbetet och arbetsplatsen i helhet. 

Vid en sammanslagen negativ känsla av många komponenter känner den anställde låg 

arbetstillfredsställelse. Vilket är en av de vanligaste tidigare studerade faktorerna kring frivillig 

avgång (Stone, 2014). Arbetstillfredsställelse består av många komponenter. 

 En annan faktor som har en koppling till frivillig avgång är organisatoriskt åtagande 

(Anvari, JianFu & Chermahini, 2013). Detta åtagande delas in i tre typer. Affektiv, ett 

känslomässigt åtagande för organisationen. Normativ, ett upplevt krav eller ansvar att stanna 

kvar i organisationen. Den tredje typen är åtagande att fortsätta, där den anställde väger in 

aspekten vad kostnaden skulle bli om den lämnade organisationen. De anställda som upplever ha 

ett starkt affektivt åtagande visar mindre tendens till frivillig avgång (Acikgoz m.fl., 2016). 

Anvari m.fl. (2013) föreslår att lön, organisationskultur, befordringsmöjligheter, arbetsbelastning 
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och arbetstillfredsställelse är de mest utpekade och studerade faktorerna som påverkar beslutet 

om frivillig avgång. Att få den anställda att känna affektivt åtagande minskar risken för frivillig 

avgång. 

 Tankegången kring frivillig avgång följer ett mönster. Mobleys processmodell inom 

personalomsättningsteorin (Hom m.fl., 2017) beskriver stegvis vad som sker hos individen när 

tanken går från missnöje på arbetsplatsen till frivillig avgång. Det börjar med att den anställda 

känner missnöje kring sin arbetssituation, tankar kring att sluta, en blick över vad 

arbetsmarknaden har att erbjuda, övervägande om kostnader för att sluta, börja leta andra jobb, 

överväga alternativen som erbjuds, jämföra alternativen med det nuvarande jobbet, tanken landar 

på avsikt att frivilligt avgå, vilket leder det till att den anställda avgår. Denna process är baserad 

på förväntansteorin (Hom m.fl.). Där ett motiv för att en anställd stannar på ett dåligt jobb är att 

den förväntar sig att det ska bli bättre. Medan ett motiv för den anställda att avgå från ett bra jobb 

är att den förväntar sig att det kommer att bli ännu bättre hos en annan arbetsgivare (Hom m.fl.). 

Kan man förutspå hur den anställda tänker kring frivillig avgång kan man också förhindra att det 

sker.  

 Är det bara tidigare belysta faktorer som är bidragande faktor till frivillig avgång? Syftet 

med denna studie är att se om den upplevda introduktionen påverkar beslutet om tidig frivillig 

avgång. Vilket då skulle betyda att även introduktionen är en bidragande faktor. Det finns en stor 

kunskapslucka om introduktionens påverkan på frivillig avgång. Det är belyst att introduktionen 

för en nyanställd är mycket viktig (Lindelöw, 2008) och att det finns problem med frivillig 

avgång (Becton m.fl., 2017), men om det ena påverkar det andra är oklart. Forskningen kring 

frivillig avgång är i sig begränsad då studier många gånger har utförts på deltagare med avsikt att 

frivilligt avgå från sitt arbete, det är alltså studier baserade på eventuella tankegångar istället för 

verkliga handlingar. 
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 De som frivilligt har lämnat sitt arbete kan ge oss tydliga svar. Denna studie vänder sig 

till individer som redan har lämnat företaget, vilket kommer att ge oss uppriktiga svar om vad 

som påverkade deras beslut till frivillig avgång. Är det tydligt att den upplevda introduktionen 

påverkar frivillig avgång ger det arbetsgivaren en konkret indikation på en aktivitet de kan 

fokusera på och förbättra i syfte att förhindra frivillig avgång. Studien vill även belysa om övriga 

faktorer har en påverkan på frivillig avgång. Forskningsfrågorna för studien är: Påverkar en 

upplevd dålig introduktion till frivillig avgång? Påverkar övriga faktorer beslutet om tidig 

frivillig avgång? De frivilliga avgångar studien berör gäller de avgångar som skett på egen 

begäran. 

Metod 

Deltagare 

Urvalet till studien gjordes genom ett selektivt och målinriktat urval. Där 53 deltagare 

med rätt bakgrund för studien slumpmässigt valdes ut på ett relativt stort svenskt företag med 

hjälp av företagets HR-avdelning. Varav 38 besvarade enkäten (N = 38), vilket motsvarar 71,1% 

av de tillfrågade. Den bakgrund som var aktuell var anställda som frivilligt lämnat arbetsplatsen 

på egen begäran, med anställningstyp tillsvidareanställning eller visstidsanställning, då den 

anställda lämnat företaget innan visstidsanställning tagit slut. Anställningstiden ska ha varit 

kortare än 36 månader, som i denna studie definieras som tidig avgång, mellan år 2014 - 2018. 

Deltagarna erbjöds inte någon typ av ersättning för att delta i studien. Deltagarnas ålder i studien 

var mellan 26 och 60 år (M = 37.76, SD = 10.17). Deltagarna i studien var fördelade på 10 

kvinnor och 27 män. En deltagare valde att inte ange kön. Detaljer för anställningstid, dåvarande 

yrkesroll, nuvarande yrkesroll och högsta utbildning enligt Tabell 1. Övriga på dåvarande och 

nuvarande yrkesroll är enstaka deltagare med unika yrkesroller.  
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Tabell 1 

Detaljer om frivillig avgånsperiod, dåvarande yrkesroll, nuvarande yrkesroll, högsta utbildning 

Frivillig avgångsperiod efter    

 

0-6 mån 6-12 mån 12-18 mån 18-24 mån 24-36 mån 

6 17 6 5 4 

Dåvarande yrkesroll    

 

Teamledare/Projektledare Ingenjör Data/IT Inköpare Övriga 

7 15 6 4 6 

Nuvarande yrkesroll    

 

Teamledare/Projektledare Ingenjör Data/IT Inköpare Övriga 

8 1 16 4 9 

Högsta utbildning    

 

Gymnasium Yrkeshögskola Högskola/Universitet Annat  

9 3 25 1  

Arton av deltagarna hade samma yrkesroll då som nu. Ingen angav grundskola eller 

folkhögskola som högsta utbildning. Tolv svarade att chefen höll i introduktionen, 24 att kollegor 

höll i introduktionen och 2 svarade annan, varav 1 svarade både chef och kollegor och 1 att det 

var annan chef som höll i introduktionen. Orsak till uppsägning var 100% på egen begäran. För 

att exkluderas från studien hade den anställde lämnat på egen begäran men har tagit anställning 

internt på företaget, vilket var ett karriärsteg som uppmuntrades och därför inte kunde ses som att 

den anställde tagit ett opåverkat beslut att frivilligt lämna sitt arbete. 

Mätinstrument 

För att besvara frågeställningarna skickades en webbaserad enkät ut till deltagarna via 

mejl. Enkät via mejl valdes för att undvika intervjueffekt, nå ut till många under kort tid, samt att 
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öka chansen att få ärliga svar då deltagaren var helt anonym. Då den exakta frågan för denna 

studie inte har forskats på tidigare fanns det inte en standardiserad enkät att tillgå. Istället 

användes en enkät som var en sammanställning och till viss del omgjord version av tidigare 

använda enkäter gällande introduktion, ingen av dessa var heller standardiserade. Två C-

uppsatser (Berglund & Bergman, 2009; Makkonen & Uusitalos, 2006) var grunden till enkätens 

frågor. Enkäten skapades på nättjänsten Survio.com där även alla svar samlades in. Enkäten 

bestod av totalt 29 frågor. Enkäten började med fyra bakgrundsfrågor, som till exempel ”Hur lång 

anställningstid hade du hos din tidigare arbetsgivare?”, ”Vad var orsaken till att din anställning 

upphörde?”, vilket försäkrade oss om att respondenten passar in i den urvalsgrupp vi behövde för 

att besvara våra frågeställningar. Frågan om dåvarande yrkesroll och nuvarande yrkesroll ställdes 

för att få en uppfattning om uppsägningen berodde på byte av yrkesroll eller inte.  

Upplevd introduktion. För att mäta den upplevda introduktionen formulerades 14 

påståenden som ”Jag kände mig välkommen på arbetsplatsen.”, ”Mina närmaste kollegor brydde 

sig om mig under den första tiden.” där deltagaren på en 5 - gradig skala fick uppge om den 

instämmer med påståendet eller inte, där 1 = instämmer inte alls och 5 = instämmer helt. 3 av 

påståendena var omvända, som ”Introduktionen var för kort, jag hade behövt mer tid”. Detta för 

att vara säker på att deltagarna läste alla påståenden ordentligt och där av att undvika 

inlärningseffekten. Låga poäng på skalan indikerade på en dåligt upplevd introduktion. ”Vad 

saknade du i din introduktion?” ställdes som en öppen fråga. Reliabiliteteten för upplevd 

introduktion var enligt Cronbachs alfa .9. 

Övriga faktorer. I slutet på enkäten gavs möjlighet att fylla i om det fanns övriga 

faktorer som påverkade beslutet av tidig frivillig avgång. Det fanns 13 alternativ som 

”Arbetsmiljö”, ”Arbetstiderna” och ”Dåliga karriärmöjligheter”. Om deltagaren fyllde i att den 

blivit erbjuden ett nytt jobb eller att andra faktorer hade påverkad beslutet om tidig frivillig 
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avgång blev de ombedda att fylla i två öppna frågor, ”Vilka övriga faktorer påverkade ditt 

beslut?”, ”Vad hade det nya jobbet att erbjuda?” och där ge en friare förklaring eller fördjupning. 

Vilket gjorde att vi täckte in de vanligaste eventuella faktorer som kan ha påverkat den anställdas 

beslut till tidig frivillig avgång (Bilaga 2).  

Procedur 

Inför utskick av enkäten utfördes ett pilottest av sju personer som var aktuella ur ett 

bekvämlighetsurval. Efter genomförande och återkoppling från testpersonerna korrigerades vissa 

delar av enkäten. Några ord samt meningar förtydligades. Ordningsföljden på vissa frågor 

ändrades. En fråga plockades bort helt, då den var otydlig och hade varit svår att analysera på rätt 

sätt. Synpunkter fanns på negationer i frågeställningarna, detta omformulerades och flyttades till 

mer lämpliga frågor. Enkäten (Bilaga 2) samt ett informationsbrev (Bilaga 1) mejlades ut till de 

53 deltagarna och hölls öppen under åtta dagar. Informationsbrevet innehöll information om 

studiens syfte, att enkäten skulle ta 5 – 10 minuter att genomföra, deltagarens frivillighet och rätt 

att avbryta när som helst och att i samband med deltagandet samtyckte till sitt deltagande i 

studien. Det framgick också i informationsbrevet att svaren behandlas helt anonymt och 

konfidentiellt och enbart används till studiens syfte. Genom detta uppfyllde studien 

informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2017). Ett påminnelsemejl skickades ut till deltagarna efter fem dagar för att 

försäkra att så många som möjligt svarat på enkäten. Efter att ha fått en låg svarsfrekvens samt att 

de svar som inkommit inte var fullständiga gjordes enkäten om. Frågorna gjordes till 

obligatoriska och enkäten skickades ut igen efter två veckor. 
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Databearbetning 

 För att analysera resultatet användes dataprogrammet Statistical Package for Social 

Sciences 25 (SPSS). De frågor med öppna svar omkodades till numeriska värden, som till 

exempel yrke, ”Ingenjör” = 1. ”Vad nya jobbet hade att erbjuda” = ”Roligare arbetsuppgifter” = 

2. Alternativen instämmer inte alls, instämmer delvis, neutral, instämmer mycket och instämmer 

helt omkodades till 1 – 5. Där instämmer inte alls blev 1 och instämmer helt blev 5. Sedan 

omvändes de negationer som använts till positiva. Genom en deskriptiv analys fick vi fram 

medelvärden och standardavvikelser på samtliga variabler. Envägs variansanalys användes för att 

få fram eventuella skillnader mellan grupperna baserat på anställningstid och upplevd 

introduktion. Flertalet Chi-två test genomfördes på övriga faktorer för att se om det fanns en 

association mellan respektive faktor och anställningstid. På de öppna frågorna i enkäten gjordes 

en kvalitativ analys.  

Resultat 

Studien fokuserade på att mäta om den upplevda introduktionen för en nyanställd 

påverkar beslutet om tidig frivillig avgång samt om övriga faktorer har haft en påverkan på 

beslutet. 

Påverkar en upplevd dålig introduktion beslutet om tidig frivillig avgång? 

 Upplevd introduktion var en sammanslagning av 14 påståenden. Medelvärden och 

standardavvikelser beräknades för upplevda introduktionen gällande olika frivilliga 

avgångsperioder (se Tabell 2). Som framgår från tabellen, finns det skillnader mellan 

avgångperioderna. 

Tabell 2 

Medelvärde och standardavvikelse för upplevda introduktion 

Anställningstid  Upplevda introduktion 
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 M SD 

0-6 månader 

(n =  6) 

 

 2.08 0.53 

6-12 månader 

(n =  17) 

 

 3.42 0.88 

12-18 månader 

(n =  6) 

 

 3.34 0.59 

18-24 månader 

(n = 5) 

 

 3.34 0.59 

24-36 månader 

(n = 4) 

 3.30 0.87 

 

 För att undersöka om skillnaderna, angående upplevd introduktion, mellan 

avgångperioderna var signifikant för den nyanställda genomfördes en envägs ANOVA. Resultatet 

av ANOVA visade att det fanns en signifikant skillnad mellan upplevd introduktion beroende på 

tiden till frivillig avgång (F(4,33) = 4.11, p < .05.). För att se hur den upplevda introduktionen 

påverkade de anställda att sluta frivillig i olika avgångsperioder, genomfördes multipla 

jämförelser med hjälp av Bonferroni´s post hoc test. Post hoc testen visade att den största 

signifikanta skillnaden fanns mellan 0-6 månader och 6-12 månader (p < .001). Det fanns även en 

signifikant skillnad mellan 0-6 månader och 12-18 månader (p < .05). För övriga grupper visade 

statistiken ingen signifikant skillnad. Sammanfattningsvis föreslog statistiken att det fanns en 

skillnad i upplevd introduktion mellan anställningstid 0-6 månader och 6-12 månader samt en 

skillnad mellan 0-6 månader och 12-18 månader.  

Påverkar övriga faktorer beslutet om tidig frivillig avgång? 

 Studien vill ta reda på om det var några av de övriga faktorerna som hade en association 

med avgångsperioden. Av de övriga faktorerna som påverkade deltagarnas beslut till tidig 

frivillig avgång angavs ”arbetsuppgifterna uppfyllde inte min förväntan” av flest, ingen angav 
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”höga arbetskrav”. Resterande faktorer hade frekvens enligt tabellen (se Tabell 3). För att besvara 

frågan genomfördes ett flertal Chi-två test. Resultatet visade att det fanns en signifikant 

association mellan faktorn ”bristande stöd från chefen” och anställningstid (χ2
 (4) = 11.16, p 

<.05). Inga andra faktorer påvisade en signifikant association. Sammanfattningsvis föreslog 

resultatet att den enda signifikanta associationen fanns mellan ”bristande stöd från chef” och 

anställningstid. 

Tabell 3 

Antal % av totala samplingen (N 38) som angett att följande andra faktorer påverkade deras 

beslut 

Frivillig 

avgångsperiod   

efter 

Arbetsuppgift 

inte förväntade Lön 

 

Ej aktivt sökt 

nytt jobb 

Aktivt sökt 

nytt jobb 

Lite utrymme 

till påverkan 

 

 

Arbetsmiljö 

0-6 mån   13.2% 7.9% 5.3% 10.5% 7.9% 7.9% 

       

6-12 mån   29% 15.8% 21% 21% 10.5% 10.5% 

       

12-18 mån   10.5% 10.5% 5.3% 7.9% 7.9% 0% 

       

18-24 mån   5.3% 7.9% 5.3% 2.6% 5.3% 2.6% 

       

24-36 mån   5.3% 7.9% 7.9% 2.6% 0% 0% 

       

Totalt antal   24  19 17  17  12  8 

Fortsättning Tabell 3 

Frivillig 

avgångsperiod   

efter 

Bristande 

stöd från 

chef 

Dåliga 

karriärmöjlighe

ter Arbetsorten 

Bristande stöd 

från kollegor Arbetstiderna 

Höga 

arbetskrav 

0-6 mån   7.9% 5.3% 2.6% 5.3% 2.6% 0% 

       

6-12 mån   0% 5.3% 0% 5.3% 0% 0% 

       

12-18 mån   5.3% 5.3% 5.3% 0% 0% 0% 

       

18-24 mån   5.3% 0% 5.3% 0% 2.6% 0% 

       

24-36 mån   0% 2.6% 0% 0% 0% 0% 

       

Totalt antal   7 7 5 4 2 0 
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En kvalitativ analys av öppna frågor. 

 I enkäten ställdes tre öppna frågor. Den första var ”Vad saknade du i din introduktion?”, 

där aspekter som inte fångats upp av enkätens formuleringar kunde analyseras. I slutet av enkäten 

ställdes två följdfrågor till de tidigare frågorna om andra faktorer som hade påverkat den 

anställdes beslut om tidig frivillig avgång. Den andra frågan var ”Vad hade det nya jobbet att 

erbjuda som inte det gamla hade?”. Där svar kunde fångas upp om det fanns indikationer på att 

andra arbetsgivare var mer attraktiva än det aktuella företaget. Den tredje frågan var ”Vilka andra 

faktorer påverkade ditt beslut?” där deltagaren hade möjlighet att delge faktorer som inte hade 

tagits med tidigare i enkäten. Eftersom de senare två frågorna var följdfrågor fanns en viss likhet 

bland svaren. Det fanns även en stor skillnad då svaren på dessa frågor var mer specifika och 

mångsidiga.  

 För att få svar på de öppna frågorna i enkäten gjordes en kvalitativ analys. I analysen har 

tolkades och kategoriserades deltagarnas svar in i olika ämnen. På frågan ”Vad saknade du i din 

introduktion?” var ”brist på planering”, ”avsaknad av intresse från handledare” och ”tydligare 

introduktion på den specifika yrkesrollen de mest återkommande svaren.  

 På frågan ”Vad hade det nya jobbet att erbjuda som inte det gamla hade?” var det ofta 

återkommande svar som rörde arbetsuppgifter och lön, så som ”mer utvecklande arbetsuppgifter” 

och ”mer utmanande arbetsuppgifter”. Flertalet av övriga svar visade att deltagarna ansåg att det 

nya jobbet kunde erbjuda ”större frihet och flexibilitet att styra sitt eget arbete”, ”en större roll”, 

”bli mer lyssnad på” och ”känner sig användbar”. Placering av arbetsplats var även ett svar som 

återkom. Ett fåtal svar har angett att resor, karriär och ”en bättre gemenskap” hade erbjudits på 

det nya jobbet.  

På den andra öppna frågan ”Vilka andra faktorer påverkade ditt beslut?” återkom svar 

kring arbetsuppgifter och lön. Här tillkom också ”företaget är för tungrott och för toppstyrt”, 



INTRODUKTIONENS PÅVERKAN PÅ FRIVILLIG AVGÅNG 17 
 

”dåliga chefer” och ”dåligt välkomnande av chefen”. Deltagarna uppgav även att ”dålig 

teamkänsla”, ”brist på driv och samsyn på utveckling”. ”otydlig roll” och att ”nyckelpersoner 

slutade” bidrog till beslutet om tidig frivillig avgång. Sammanfattningsvis föreslår resultatet att 

brist på planering och engagemang från handledare saknades i introduktionen. Deltagarnas nya 

jobb kunde erbjuda mer utvecklande och utmanande arbetsuppgifter, högre lön och större frihet. 

På frågan om andra faktorer föreslår statistiken att även där var arbetsuppgifter och lön 

överhängande men även att företaget var tungrott och att det fanns brister hos chefen.  

Diskussion 

 Påverkar en upplevd dålig introduktion beslutet om tidig frivillig avgång? Studien visar 

inte direkt att jag kan dra slutsatsen att upplevelsen av introduktionen har en direkt koppling till 

tidig frivillig avgång, men jag kan dra slutsatsen att det finns skillnader av den upplevda 

introduktionen mellan grupperna baserat på frivillig avgångsperiod. I dagens samhälle spenderar 

vi många timmar av dygnet på vår arbetsplats. Att känna sig välkommen och behövd där är av 

stor vikt. Nästan lika viktigt som att ha en bra fritid. Introduktionen ser olika ut på olika 

arbetsplatser inom samma företag. Vill man ha det så? En introduktion ska vara en trygg uppstart 

som alla får. Detta är viktigt för företaget, de nya kollegorna och allra viktigast för den enskilda 

individen. Att den behöver se olika ut är inte ett hinder. Varje introduktion behöver anpassas till 

arbetsplatsen och individen (Shea, 1982), men företaget bör känna sig trygga med att alla får en 

bra start. Studien visar också att stöd från chefen är en viktig del och att en bristvara från denna 

kan få konsekvenser som en tidig frivillig avgång. 

Denna studie kan bidra med att inkludera ytterligare en faktor till förståelsen kring 

frivillig avgång, nämligen den upplevda introduktionen. Att det skiljer sig mellan grupper skapar 

kanske ännu mer frågor än det ger svar. Den nya faktorn öppnar upp nya möjligheter att studera 
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frågan närmare och ger arbetsgivare en direkt indikator på en aktivitet som de kan anpassa och 

styra. Att förlora personal redan efter 0 - 6 månader är en kostnad inget företag vill ha. 

Då en direkt koppling mellan upplevd introduktion och tidig frivillig avgång inte kan 

göras fokuserar vi på att förstå de skillnader som visat sig mellan anställningstiden 0 - 6 månader 

och 6 - 12, eller 0 - 6 månader och 12 - 18 månader. Dessa skillnader tyder på att de som 

upplever en negativ introduktion lämnar företaget redan efter de första månaderna. Passerar den 

anställda 18 månader är introduktionen inte längre lika väsentlig. Detta kan bero på flera saker. 

Kan det till exempel vara så att en anställd som frivilligt lämnade efter 18 månader inte minns hur 

den upplevda introduktionen var eller är det så att introduktionen är ett ganska nytt fenomen som 

tas i beaktande mer i dagsläget än för 18 månader sedan och att det därför inte reflekterades över 

hur den faktiskt var? Eller kan det vara så att efter 18 månader så har den anställde fått en naturlig 

introduktion, blivit mer integrerad på arbetsplatsen och förstår sin roll bättre? Om Klein m.fl. 

(2015) anser att en introduktion pågår mellan 6 – 24 månader känns det nästan självklart att en 

anställd som slutar tidigare än så mycket väl riskerar att inte ha tagit del av hela sin introduktion. 

Det kan tänkas att enbart introduktionen inte har en så pass stor inverkan efter 18 månader, att det 

då krävs andra faktorer som påverkar beslutet om frivillig avgång.  

Arokiasamy (2013) beskriver vikten av att vara medveten om de avgångar som går att 

undvika. Det är möjligt att flertalet av dessa tidigare anställda som deltagit i studien hade stannat 

kvar hos arbetsgivaren om deras introduktion hade sett annorlunda ut, vilket då tyder på att det 

har skett avgångar som kunnat undvikas. Det hade med sannolikhet minskat kostnaderna för 

personalomsättningen.  

Påverkar övriga faktorer beslutet om tidig frivillig avgång? De flesta uppger att kollegor 

höll i introduktionen när de var nyanställda. Medan litteraturen menar att det är mycket viktigt att 

det är chefen som gör det (Shea, 1982). Det finns en gemensam återkommande nämnare, chefens 
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roll i introduktionen och i den fortsatta anställningen. Att bli sedd och lyssnad på återkommer 

också många gånger vilket tyder på att alla dessa delar hänger samman. Vilket tyder på att de går 

miste om de positiva egenskaperna av pygmalioneffekten där chefen har den största rollen för att 

få motiverade medarbetare (Kierein & Gold, 2000). En naturlig tolkning är att chefen har en 

viktig och central roll för den anställde och framförallt vid en nyanställning. Detta har varit en 

bristvara på deltagarnas tidigare arbetsplats.  

Att medelåldern i denna studie är relativt låg och att många har haft en kort anställningstid 

bekräftar arbetsmarknadens rörlighet samt att dagens unga kanske har en tendens att ofta byta 

jobb i enlighet med tidigare studier (Acikgoz m.fl., 2016; Klotz & Bolino, 2016). Även om det 

inte är bekräftat så antyder deltagarnas utbildningsbakgrund, där den största delen av deltagarna 

har högskola/universitet som utbildningsbakgrund och att stor del hade blivit erbjudna ett nytt 

jobb utan att aktivt ha sökt, att de stämmer in på Acikgoz m.fl. (2016) definition av 

högpresterande med hög anställningsbarhet. Ytterligare indikationer på att det är just 

högpresterande anställda som har lämnat är den höga frekvensen av att arbetsuppgifterna inte 

uppfyllde en anställdas förväntningar, en saknad av utmaningar och utvecklande arbetsuppgifter. 

Vilken enligt förväntansteorin orsakar en brist på motivation, att den anställde inte har möjlighet 

att uppfylla sina mål eller att målet och resultatet inte är tillräckligt viktigt (Lindelöw, 2008). En 

högre lön var den med näst högst frekvens och tyder på att de anställda anser att de själva har hög 

anställningsbarhet. Vilket igen tyder på att många av dessa avgångar har varit dysfunktionella 

uppsägningar och i vissa fall hade kunnat undvikas (Arokiasamy, 2013).  Deltagarna uppger även 

att nyckelpersoner har slutat innan de själva gick, vilket kan vara en indikator på att 

snöbollseffekten är i rullning och kan få fler högpresterande att frivilligt avgå. Att flertalet av 

deltagarna uppgav att de idag har samma yrkesroll som de hade innan kan tolkas som att det inte 

var yrkesrollen i sig som påverkade den anställda, utan det måste ha varit andra faktorer. 
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I dagens samhälle pratas det om stress och ökad arbetsbelastning inom många yrken, 

därför är det förvånande att ingen av deltagarna svarade att de hade upplevt hög arbetsbelastning. 

Detta tyder igen på att det finns en risk att de var högpresterande, vilket i sin tur åter bekräftar att 

det kan ha rört sig om dysfunktionella uppsägningar. En förklaring till detta är att en anställd som 

har ett understimulerat arbete kan känna frustration, leda och missnöje (Stone, 2014). Det kan 

också betyda att just dessa yrkesroller deltagarna har haft inte är av de yrken som drabbas av hög 

arbetsbelastning.  

 Det finns ett flertal begräsningar i studien. För att få klara svar i frågan om introduktionen 

påverkar beslutet till tidig frivillig avgång var deltagarna i undersökningen tidigare anställda. 

Med svårigheter att komma i kontakt med tidigare anställda blev samplingen liten, som är en brist 

i sig och det gör att vi inte kan generalisera resultatet till resten av samhället. För vissa deltagare 

var det flera år sedan de slutade, minns de rätt saker? Eftersom exakt denna typ av studie inte har 

gjorts tidigare fanns ingen klar enkät, utan den skapades för denna studie. Där finns en risk att det 

finns andra aspekter som borde ha tagits hänsyn till. Till exempel ställdes inte frågan om 

deltagaren hade haft en tillsvidareanställning eller visstidsanställning hos den dåvarande 

arbetsgivaren, inte heller vilken typ av anställning deltagaren har idag. Detta gör att jag inte kan 

bortse från att en anledning till att deltagaren valde att frivillig avgå kan ha att göra med att den 

blev erbjuden en tryggare tjänst. Dock gavs möjlighet att skriva det i de öppna frågorna, men det 

garanterar ändå inte att den möjligheten kan bortses från. Eftersom datainsamlingen skedde 

genom en webbaserad enkät har heller inte omgivningen kunnat kontrollerats. Till exempel 

vilken tid på dygnet, vilken dag i veckan, hur vistelsemiljön runt deltagaren såg ut eller om 

enkäten besvarades på en dator, mobil eller surfplatta. Vilket gör att det kan finnas 

omständigheter studien inte har kunnat ta hänsyn till. Trots vissa begränsningar med kontroll och 
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liten respons ger den respons vi har fått en ärlig bild av hur den tidigare anställda upplevde sin 

introduktion.  

 Studien har ett flertal styrkor. Även om samplingen var liten och på grund av det inte kan 

generaliseras till övriga samhället så är detta en unik studie som bidrar med en ny faktor och 

öppnar upp för nya möjligheter. Urvalet gjordes inte baserat på yrkesgrupper vilket antyder att 

studien har fångat upp flera delar företaget och på så sätt gör företaget likt många andra och en 

liknande studie skulle kunna utföras på andra företag där vi skulle kunna förvänta oss ett liknande 

resultat. Det rör ett ämne som är högst aktuellt och där företag vill finna svar (Anvari m.fl., 

2013). De styrkor studien har är att samtliga deltagare är tidigare anställda, vilket gör att vi har 

mätt de som faktiskt har slutat och inte de som har för uppsikt att sluta. Då enkäten visar en hög 

pålitlighet och studien har kunnat besvara frågeställningen kan vi konstatera att reliabiliteten och 

validiteten i studien är god. Vi har mätt det vi ville mäta och det finns möjligheter att replikera 

studien med detta mätinstrument. Studien har gjorts i enlighet med Vetenskapsrådets (2017) 

riktlinjer gällande etiska aspekter, nyttjandekravet och samtyckeskravet godkände deltagarna 

efter att ha läst informationsbrevet och frivilligt deltagit i enkäten. Anonymitet uppfylls då det 

inte går att urskilja individen i studien. Konfidentialitetskravet uppfylls också då ingen förutom 

jag har tillgång till svaren på enkäterna. Mailen som skickades ut skickades till en och en vilket 

gör att deltagarna inte har haft möjlighet att se vilka mer som deltagit i studien. Jag har inte haft 

möjlighet att urskilja vilka 38 av de 53 tillfrågade som har valt att delta i undersökning.  

Trots att företaget har många anställda och därför kan anses som en attraktiv arbetsgivare 

påverkar olika faktorer om vad man tycker om företaget när man väl är på plats. Det kan vara 

mycket som inte lever upp till de förväntningar man har innan arbetsstarten. Enligt 

förväntansteorin baseras våra handlingar på just förväntningar och att våra handlingar kommer att 

ta oss till vårt mål (Lindelöw, 2008). Upptäcker den anställde ganska snabbt att hens mål inte går 
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att uppfylla kommer motivationsnivån att sjunka. Hade den anställde innan haft en mer korrekt 

bild av vad den nya arbetsplatsen hade att erbjuda, hade den kanske valt att inte tacka ja till just 

den anställningen, utan hade valt att utföra en annan handling, att tacka ja till ett annat jobb. Det 

visar sig tydligt i denna studie att det finns flera olika faktorer som påverkar individens attityd 

mot företaget, liksom det gör även hos andra företag. Att behålla sin personal är för de flesta 

företag mycket viktigt. Det finns uttalade faktorer som påverkar individens beslut mer eller 

mindre, genom denna studie har vi hittat ännu en faktor av betydelse. Att fokusera mycket på rätt 

rekrytering och en bra introduktion är ett krav för att få en bra start vid en nyanställning, både för 

den anställde och för företaget (Lindelöw, 2008).   

Denna studie bidrar med kunskap om den upplevda introduktionen påverkar beslutet om 

tidig frivillig avgång. Att minska personalomsättningskostnader är något alla företag vill göra 

(Becton m.fl., 2017). Att lägga extra energi och planering på introduktionen för nyanställda kan 

vara ett steg i rätt riktigt. Olika företag hanterar troligtvis denna planering på olika sätt, vilket är 

på ett sätt självklart. En förklaring till det är bland annat att arbetsplatser i sig är olika, men 

framförallt är individerna som arbetar där olika. Det är olika personer som håller i introduktionen 

för de nyanställda, de nyanställda är olika och chefer är olika. Skulle en gemensam 

introduktionsansvarig kanske underlätta för företagen? Att chefen har en viktig roll för anställda 

kan vi dementera och bekräfta, inte enbart i introduktionsdelen utan under hela den anställdas 

yrkesliv (Shea, 1982). Ett bra stöd från chef och en väl planerad introduktion skulle kunna 

minska personalomsättningen i samhället.  

För framtida forskning finns fortfarande ett intresse och behov av att veta mer om vad 

som orsakar frivillig avgång. Denna studie snuddar på en fråga som kan vara en påverkbar faktor 

och borde därför undersökas ytterligare. Om detta görs och det hittas samband skulle företag 

kunna skapa konkreta, generella introduktionsplaner med de delar som är viktigast och på så sätt 
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kunna försäkra sig om att alla nyanställda får den introduktion de behöver och då kanske minska 

personalomsättningen. Att fånga chefens upplevelser på hur en bra introduktion ska se ut och hur 

den i deras vardag ser ut, skulle också kunna öppna upp för nya frågor och ge ett bredare 

perspektiv kring förståelsen för introduktion och dess innebörd. Skulle det även gå att definiera 

tydligare om det faktiskt är högpresterande personal som tidigare lämnar arbetsplatsen vore det 

ett stort framsteg och åtgärder skulle kunna anpassas efter det. Det vore också intressant att 

forska vidare på om det är mest inre eller yttre faktorer som påverkar de anställdas beslut om 

frivillig avgång och på sätt veta om det är uppsägningar som går att undvika. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev till deltagare 

Till dig som tidigare anställd. 

 

Hej, jag heter Stina Nestow och studerar Psykologi på Örebro Universitet. Jag skriver nu min 

kandidatuppsats där jag vill behandla frågan ”introduktionens betydelse för att stanna kvar på 

arbetet ”. Anledningen till att jag vänder mig till dig är att jag i denna studie har ett samarbete 

med HR på din tidigare arbetsplats.  

Datainsamlingen kommer att ske genom ett frågeformulär som går ut till slumpmässigt valda 

tidigare anställda med en kortare anställningstid än 24 månader mellan 2014 – 2018. Enkäten 

består av 29 frågor och tar ca 5 - 10 minuter att besvara. Den kommer att vara öppen 5-13 

november.  

Ditt deltagande i studien är frivilligt, jag hoppas att du vill vara med och bidra med din tid och 

dina upplevelser. Du kan avbryta deltagandet när som helst. Dina svar kommer att behandlas 

konfidentiellt och anonymt. Resultatet kommer att redovisas statistiskt och det kommer inte att gå 

att utskilja individens svar. När du svarar på enkäten så samtycker du till deltagande i denna 

studie. 

Enkäten hittar du via följande länk. 

https://www.survio.com/survey/d/D9K7V3D8J5S7R2N9U 

Har du några frågor, tveka inte att höra av dig till mig. 

Tack på förhand för din medverkan! 

Med vänliga hälsningar 

Stina Nestow (stina.nestow@gmail.com)  
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Bilaga 2 

Enkätundersökning Introduktion 

Hej! 

Tack för att du tar dig tid att delta i denna studie.

 

2. Kön 

Frågeinstruktioner: Välj ett svar 

Man 

Kvinna 

Annat 

Vill inte svara 

3. Hur lång anställningstid hade du på hos arbetsgivaren? 

Frågeinstruktioner: Välj ett svar 

0-6 månader 

6-12 månader 

12-18 månader 

18-24 månader 

24-36 månader 

Jag  är fortfarande anställd hos arbetsgivaren 

 

4. Vad var orsaken till att din anställning upphörde? 

Frågeinstruktioner: Välj ett svar 
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Uppsägning från arbetsgivarens sida 

Uppsägning på egen begäran 

Visstidsanställning upphörde 

Annan anledning 

5. Vad hade du för yrkestitel hos dåvarande arbetsgivare? 

 

6. Vad har du för yrkestitel idag? 

 

7. Vilken är din högsta genomförda utbildning? 

Frågeinstruktioner:  Välj ett svar 

Grundskola 

Gymnasium 

Folkhögskola 

Yrkeshögskola 

Högskola/Universitet 

Annat 

Kommande frågor handlar om din syn på introduktion, och om hur du upplevde din introduktion när du var 

nyanställd hos arbetsgivaren. 

Markera det du anser stämmer bäst. 

8. Jag anser att introduktion för nyanställda är viktigt. 

Frågeinstruktioner: Välj ett svar 

Instämmer inte alls 

Instämmer delvis 

Neutral 

Instämmer mycket 

Instämmer helt 
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9. Jag var delaktig i utformningen av min introduktion. 

Frågeinstruktioner: Välj ett svar 

Instämmer inte alls 

Instämmer delvis 

Neutral 

Instämmer mycket 

Instämmer helt 

10.  Jag kände mig välkommen i arbetsgruppen. 

Frågeinstruktioner: Välj ett svar 

Instämmer inte alls 

Instämmer delvis 

Neutral 

Instämmer mycket 

Instämmer helt 

11.  Jag fick en grundlig genomgång av mina arbetsuppgifter. 

Frågeinstruktioner: Välj ett svar 

Instämmer inte alls 

Instämmer delvis 

Neutral 

Instämmer mycket 

Instämmer helt 

12.  Jag fick en grundlig genomgång av arbetsplatsens rutiner. 

Frågeinstruktioner: Välj ett svar 

Instämmer inte alls 

Instämmer delvis 

Neutral 

Instämmer mycket 

Instämmer helt 

13.  Mina närmaste kollegor brydde sig om mig under den första tiden. 
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Frågeinstruktioner: Välj ett svar 

Instämmer inte alls 

Instämmer delvis 

Neutral 

Instämmer mycket 

Instämmer helt 

14.  Jag fick tid "att gå bredvid" när jag började. 

Frågeinstruktioner: Välj ett svar 

Instämmer inte alls 

Instämmer delvis 

Neutral 

Instämmer mycket 

Instämmer helt 

15.  Jag fick veta vad som förväntades av mig i mitt arbete. 

Frågeinstruktioner: Välj ett svar 

Instämmer inte alls 

Instämmer delvis 

Neutral 

Instämmer mycket 

Instämmer helt 

16.  Jag fick information om företaget. 

Frågeinstruktioner: Välj ett svar 

Instämmer inte alls 

Instämmer delvis 

Neutral 

Instämmer mycket 

Instämmer helt 

17.   Min närmaste chef brydde sig om mig under den första tiden. 
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Frågeinstruktioner: Välj ett svar 

Instämmer inte alls 

Instämmer delvis 

Neutral 

Instämmer mycket 

Instämmer helt 

18.  Allt det praktiska var klart när jag började. 

Frågeinstruktioner: Välj ett svar 

Instämmer inte alls 

Instämmer delvis 

Neutral 

Instämmer mycket 

Instämmer helt 

19.  Det tog lång tid för mig att komma in  i arbetsgruppen. 

Frågeinstruktioner: Välj ett svar 

Instämmer inte alls 

Instämmer delvis 

Neutral 

Instämmer mycket 

Instämmer helt 

20.  Jag blev inte tilldelad någon handledare/fadder/mentor. 

Frågeinstruktioner: Välj ett svar 

Instämmer inte alls 

Instämmer delvis 

Neutral 

Instämmer mycket 

Instämmer helt 

21.  Introduktionen var för kort, jag hade behövt mer tid. 
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Frågeinstruktioner: Välj ett svar 

Instämmer inte alls 

Instämmer delvis 

Neutral 

Instämmer mycket 

Instämmer helt 

22.  Jag tycker att min introduktion var bra. 

Frågeinstruktioner: Välj ett svar 

Instämmer inte alls 

Instämmer delvis 

Neutral 

Instämmer mycket 

Instämmer helt 

23.  Är det något du saknade i din introduktion? 

Frågeinstruktioner: Välj ett svar 

Ja 

Nej 

24.  Om ja. Vad saknade du i din introduktion? 

 

25.  Vem höll i din introduktion? 

Frågeinstruktioner: Välj ett svar 

Närmaste chef 

Kollegor 

HR 

Annan 

26.  Om annan. Vem höll i din introduktion? 
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27.  Bocka för om någon/några av följande faktorer påverkade ditt beslut att sluta hos arbetsgivaren. 

Frågeinstruktioner: Välj ett eller flera svar 

Arbetsmiljön 

Lönen 

Arbetsorten 

Arbetstiderna 

Sökte aktiv efter nytt jobb och blev erbjuden ett. 

Blev erbjuden nytt jobb utan att ha sökt aktivt. 

Höga arbetskrav 

Bristande stöd från kollegor 

Bristande stöd från chefen 

Dåliga karriärmöjligheter 

Lite utrymme till påverkan 

Arbetsuppgifterna uppfyllde inte min förväntan 

Andra faktorer påverkade mitt beslut 

 

 

28.  Om du bockat för "blivit erbjuden nytt jobb". Vad hade det nya jobbet att erbjuda som inte din dåvarande 

arbetsgivare erbjöd? 

 

29.  Om du bockat för "andra faktorer påverkade mitt beslut". Vilka andra faktorer var det? 

 
 


