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SAMMANFATTNING 
Personalen är en av företagets viktigaste resurser. En anställd som trivs med sin 
arbetssituation är mer motiverad att prestera i enighet med organisationens intresse. 
När en anställd känner sig otillfredsställd med sitt arbete ökar dennes intentioner till 
att vilja avsluta sin anställning. Det kan i sin tur få till följd att företagets 
personalomsättning ökar, vilket kan bidra till både direkta och indirekta omkostnader. 
Studien syftar till att beskriva hur organisationsstrukturen påverkar arbetstillfreds-
ställelsen och hur arbetstillfredsställelsen påverkar personalomsättningen. Studien 
ska således besvara forskningsfrågorna:  

Hur påverkar organisationsstrukturen den upplevda arbetstillfredsställelsen?  

Hur påverkar den upplevda arbetstillfredsställelsen graden av personalomsättning? 

För att besvara forskningsfrågorna identifieras två kontrasterande branscher med 
avseende på personalomsättning, en med hög respektive låg personalomsättning. 
Därefter har ett företag i respektive bransch valts ut för att representera de skilda 
branscherna. För att studera hur organisationsstrukturen i dessa företag påverkar 
arbetstillfredsställelsen, bryts organisationsstruktur ned i tre av Mintzbergs 
designparametrar: Utformning av arbetsuppgifter, Styrning och samordning och 
Beslutsfattningssystemet. Det görs för att kunna mäta huruvida designparametrarna 
var för sig påverkar arbetstillfredsställelsen. För att mäta hur arbetstillfredsställelsen 
påverkar personalomsättningen bryts arbetstillfredsställelsen ned i Orkans fem 
dimensioner: Ledarstilen och beslutssystemets utformning, Belöningssystemets 
utformning, Arbetets utformning och innehåll, De instrumentella relationerna och Den 
sociala integrationen. Dimensionerna kopplas sedan, med hjälp av teorin, till 
personalomsättningen i respektive bransch. Datainsamlingsmetoden genomförs med 
hjälp av sammanlagt sex intervjuer där tre personer på respektive företag intervjuas.  

Studien kom sammanfattningsvis fram till följande slutsatser: De karaktäristika för 
organisationsstruktur som kunde kopplas till arbetstillfredsställelse var specialisering 
och centralisering. Dimensionerna som enligt studien hade effekt på 
arbetstillfredsställelsen och därmed personalomsättningen var ledarstilen i företaget 
och beslutssystemets utformning, belöningssystemets utformning (rättvis lön och 
löneform) och arbetets utformning och innehåll.  
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ABSTRACT 
The most important asset of every company is the staff. An employee who 
experiences a high degree of job satisfaction is more motivated to perform in unity 
with the organization’s interests. In opposite, employees who feel unsatisfied with 
their work situation are more likely to develop an intention to leave the company, 
which leads to employee turnover. High employee turnover can contribute to costs 
for the company, both direct and indirect costs. This study aims to describe how the 
organizational structure impact on job satisfaction, and job satisfaction impact on 
employee turnover. This thesis therefore aims to answer these following research 
questions: 
 
What impact organizational structure perceived job satisfaction? 
 
What impact does the perceived job satisfaction rate of staff turnover? 
 
In order to answer the research questions two contrasting industries are identified in 
terms of staff turnover, one with high and one with low turnover. Thereafter a 
company in their respective industry has been selected to represent the different 
industries. To study how the organizational structure of these companies affects job 
satisfaction, the organizational structure is broken down into three of Mintzbergs 
parameters: job design, control and coordination and decision-making system. This is 
being performed in order to measure whether the parameters individually affects the 
job satisfaction. To measure how job satisfaction affects staff turnover the job 
satisfaction is broken down into Orkans five dimensions: the style of leadership, the 
system of decision making, the incentive system, the instrumental relations and the 
social integration. These dimensions are thereafter connected, using existing theory, 
to staff turnover in the different branches. 
 
The study found following conclusions: The two organizational characteristics 
specialization and centralization can be linked to job satisfaction. The dimensions 
that show an impact on the employee turnover are the style of leadership and 
decision system, the initiative system (fair wage and salary form) and the work design 
and content. 
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1. INLEDNING 
 

Att personalen är en av företagens viktigaste resurser (Boulding, 1966; Machlup, 
1962; McGregor, 1988) är ett påstående som de flesta känner sig bekanta vid. 
Kalleberg (1977) beskriver i sin studie att företag som tillgodoser de anställdas behov 
faktiskt kan uppnå bättre resultat än företag som inte gör det. Det finns ett flertal 
studier som tar upp positiva aspekter med att ha en personal som upplever en hög 
grad av arbetstillfredsställelse. En anställd som trivs på sin arbetsplats blir mer 
motiverad att prestera och individen arbetar dessutom mer effektivt (Kalleberg, 
1977). Det är bara två av många positiva effekter med att ha en personal som känner 
sig tillfredsställd med sin arbetssituation. 

Otillfredsställelse hos de anställda på ett företag beskrivs som en anledning till att 
personal väljer att avsluta en anställning. Det kommer alltid att existera en viss grad 
av personalomsättning inom en organisation, men en för hög personalomsättning 
påverkar företagets resultat negativt (Shih, 2009). Omkostnader som uppstår när en 
person väljer att sluta, samt kostnader i samband med rekrytering av ny personal är 
stora, det tar till exempel ungefär ett och ett halvt år för en nyanställd att uppnå full 
arbetskapacitet (Prevent, 2014). 

För att undvika hög personalomsättning måste företag ha kunskap om hur 
arbetstillfredsställelsen kan hanteras. Arbetstillfredsställelse förklaras som en 
anställds känslor gentemot dennes arbetssituation och att känslorna hänger ihop 
med vad denne har för förväntningar på sin anställning (Price, 2003). Det har 
uttryckts vara svårt att definiera vad som påverkar arbetstillfredsställelse på grund av 
att det är en individuell upplevelse, men det finns ett flertal studier som försökt hitta 
faktorer som sägs ha inverkan på arbetstillfredsställelsen hos de anställda. Den 
sociala integrationen på arbetsplatsen, arbetets utformning och möjligheter att göra 
karriär inom företaget är några vanligt förekommande variabler som används vid 
förklaring av begreppet (Orkan, 1974). Det finns dock även organisationsinriktade 
aspekter som påverkar arbetstillfredsställelsen. 

Organisationsstrukturens sammansättning påverkar den upplevda arbetstillfreds-
ställelsen (Lambert et. al, 2006). Det blir således viktigt att beakta hur organisationen 
ska struktureras för att maximera de anställdas arbetstillfredsställelse. Mintzberg 
delar upp organisationsstrukturen i designparametrar vars riktningar kan anta olika 
konfigurationer av organisationsstruktur (Mintzberg, 1989).   

Designparametrarnas riktning och sammansättning anger således den specifika 
karaktäristika som kännetecknar organisationens form och struktur. Vidare anger 
dessa hur arbetsuppgifterna utformas, hur styrningen och samordningen sker samt 
hur beslut fattas inom organisationen.  
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Mintzberg benämner den Maskinbyråkratiska och den Innovativa organisations-
strukturen som två organisationer vars karaktäristika står i kontrast mot varandra. I 
praktiken förekommer inga renodlade organisationsstrukturer, utan design-
parametrarna ska ses som legobitar som kan anta olika sammansättningar 
(Mintzberg, 1989). 

Beroende på designparametrarnas riktning, det vill säga organisationsstrukturens 
karaktäristika, påverkas arbetstillfredsställelsen hos de anställda. 
Organisationsstrukturer som kännetecknas av att ha karaktäristika som tyder på 
varierande arbetsuppgifter, målstyrning och decentralisering är exempel på vad som 
sägs leda till ökad arbetstillfredsställelse (Lambert et al. 2006; Orkan, 1974). 
Resultaten av dessa studier utgör rekommendationer om vad som sägs leda till den 
optimala organisationsstrukturen med avseende på arbetstillfredsställelse. Det blir 
därför intressant att reda ut vilka riktningar av designparametrarna som faktiskt leder 
till ökad arbetstillfredsställelse och minskad personalomsättning genom att undersöka 
företag i två olika branscher vars personalomsättning kännetecknas som hög 
respektive låg. Ovanstående diskussion utmynnar i följande forskningsfrågor: 

Hur påverkar organisationsstrukturen den upplevda arbetstillfredsställelsen? 

Hur påverkar den upplevda arbetstillfredsställelsen graden av personalomsättning? 

 

1.1 Syfte 
Studien syftar till att förklara hur arbetstillfredsställelsen hos de anställda påverkas av 
organisationsstrukturens karaktäristika samt hur arbetstillfredsställelsen påverkar 
personalomsättningen. Det förklaras genom att mäta arbetstillfredsställelsen och 
organisationsstrukturens i två fallföretag där företagen är verksamma i branscher 
med låg respektive hög personalomsättning. Studien avser att bidra med ökad 
förståelse i företag om hur utformningen av organisationsstrukturen kan påverka de 
anställdas arbetstillfredsställelse för att påverka företagets personalomsättning.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
Nedan följer en beskrivning av organisationsstruktur, 

arbetstillfredsställelse och personalomsättning samt förhållandet 
mellan dessa.  

2.1 Organisationsstruktur 
Organisationsstruktur kan definieras som sättet arbetskraft delas upp för att utföra 
olika arbetsuppgifter samt samordningen som skapas för att göra det möjligt att 
utföra arbetsuppgifterna (Mintzberg, 1989). 

I en undersökning av engelska och skotska företag fann Burns & Stalker (1961) två 
skilda organisationstyper som de benämnde ”mekanistisk” och ”organisk”. Den 
mekanistiska organisationsstrukturen kan liknas vid Mintzbergs definition av 
maskinbyråkrati medan den andra typen av organisation som Burns & Stalker (1961) 
fann skiljde sig helt med avseende på de strukturella variabelvärdena. Den senare 
strukturen benämns enligt Mintzberg som den innovativa organisationen (Mintzberg, 
1989). 

I denna studie studeras organisationsstrukturer utifrån det maskinbyråkratiska och 
innovativa synsättet på organisationsstrukturer. Dessa två strukturer väljs för att de är 
varandras motpoler i karaktäristika, vilket gör det intressant för vidare analys om 
vilken effekt karaktäristikan har på arbetstillfredsställelse och personalomsättning. 

2.1.1 Designparametrar 

För att få en fungerande organisationsstruktur finns ett antal designparametrar att ta 
hänsyn till. Nedan följer tre grundläggande parametrar; Utformning av 
arbetsuppgiften, Styrning och samordning och Beslutsfattningssystemet (Bruzelius & 
Skärvad, 1995), som studien avser att utgå ifrån vid operationaliseringen av 
organisationsstrukturen. 

Utformning av arbetsuppgiften 
För att nå de uppsatta målen måste de arbetsuppgifter som krävs preciseras, med 
det följer formalisering och specialisering det vill säga på vilket sätt arbetsuppgifterna 
ska utföras samt utav vem. Formalisering är förekomsten av regler, rutiner och 
procedurer i organisationen och specialisering handlar om hur specificerade 
arbetsuppgifter den anställde har. Genom att bryta ned en arbetsuppgift i flera delar 
kan de anställda utveckla en spetskompetens inom sitt specifika arbetsområde 
(Jacobsen & Thorsvik, 2008). 
 
Styrning och samordning 
Ju fler befattningar och uppgifter som utformats i en organisation desto större blir 
kravet på samordning. Styrning och samordning kan ske på olika sätt beroende på 
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organisationsstruktur och kan kopplas till att organisationens olika enheter måste ta 
hänsyn till varandra och inte enbart följa sina egna intressen. Styrformerna 
målstyrning, handlingsstyrning och självstyrning är de mest förekommande i 
litteraturen. Målstyrning syftar till att de anställda ges mål som de ska uppnå medan 
de medel som ska användas för att uppnå målen inte är av vikt. Handlingsstyrning är 
en direkt styrform där ingripandet sker i de anställdas arbetsmetoder. Ett exempel är 
McDonalds där utvecklade arbetsmetoder används på ett standardiserat sätt, till 
exempel sättet de anställda steker en hamburgare på. Självstyrning innebär att 
styrande och styrsystem sammanfaller där de anställda agerar spontant på ett sätt 
som sammanfaller med organisationens bästa. Det kan vara svårt att skilja mellan 
mål- och självstyrning då det i praktiken oftast är målstyrning som tillämpas, trots att 
företagen tror sig tillämpa självstyrning (Bruzelius & Skärvad, 1995). Studien kommer 
därför enbart fokusera på målstyrning och handlingsstyrning.  
 
Beslutsfattningssystemet 
Med fördelningen av beslut och befogenheter följer avvägningen för hur besluten ska 
fattas. Organisationer kan tillämpa ett centraliserat eller decentraliserat 
beslutsfattningssystem. Centralisering kännetecknas av att beslut fattas på en hög 
nivå medan decentralisering innebär att beslutsrätten överlåts till en lägre nivå inom 
organisationen (Bruzelius & Skärvad, 1995).  
 
Det går att skilja på två nivåer av centralisering. Den ena nivån benämns som graden 
av åsikter som är tillåten bland anställda som berör formning och guidning av 
framtiden. Den andra nivån avser att se till arbetsautonomi, det vill säga graden av 
påverkan som den anställde har på sina arbetsuppgifter. En hög nivå av båda 
aspekterna representerar en decentraliserad organisation medan låga nivåer 
kännetecknar en centraliserad organisation (Lambert et al. 2006) 
 

2.1.2 Maskinbyråkratisk organisationsstruktur 

I maskinbyråkratin råder en hög grad av formalisering då organisationen till största 
del styrs och samordnas av utformade regler och procedurer (Jacobsen & Thorsvik, 
2008). Det råder också en hög grad av specialisering där arbetsuppgifterna går på 
rutin. Arbetsuppgifterna i den maskinbyråkratiska verksamheten är enkla och 
repetitiva och någon generell förkunskap behövs inte då man snart lär sig arbetets 
utförande (Mintzberg, 1989). Styrning och samordning sker ofta utifrån 
handlingsstyrning där samordning sker genom standardisering av arbetsprocesser 
(Bruzelius & Skärvad, 1995).  Maskinbyråkratin förknippas med att beslut fattas på en 
hög nivå, vilket kännetecknar en centraliserad organisationsstruktur (Jacobsen & 
Thorsvik, 2008). 
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2.1.2.1 För- och nackdelar med den maskinbyråkratiska organisations-
strukturen 

När organisationer växer sig större blir det svårare att samordna med hjälp av direkt 
kontakt och på så vis fungerar regler och rutiner som ett bra styrverktyg. Det gör att 
många växande företag övergår till en mer maskinbyråkratisk struktur. Problemet 
med en hög grad av formalisering är att verksamheten lätt blir stel och 
svårföränderlig. Strikta regler kan leda till att det blir ett mål i sig att följa de uppsatta 
reglerna vilket inte alltid gynnar organisationen (Jacobsen & Thorsvik, 2008). En hög 
grad av specialisering kan som tidigare nämnts ses som effektivt för en organisation 
då den anställda utvecklar en spetskompetens inom sitt område. Det kan vara mer 
effektivt att en person ansvarar för en viss arbetsuppgift än att alla anställda företar 
sig uppgiften (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Nackdelen med en hög grad av 
specialisering är att arbetsuppgifterna i högre grad uppfattas som monotona och 
tråkiga vilket skapar motivationsproblem och alienation vilket leder till 
otillfredsställelse (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Enligt Mintzberg (1989) kan den höga 
standardiseringen skapa ett inrutat mönster som gör det svårt att hantera oväntade 
händelser, vilket kan få till följd att konflikter uppstår om hur de oväntade 
händelserna ska hanteras. 
 
Handlingsstyrning förväntas leda till att bra resultat uppnås då det innebär att 
utvecklade arbetsmetoder utnyttjas på ett standardiserat sätt. Standardiseringen 
underlättar även samordningen då de anställdas beteende och agerande blir 
förutsebart. För att tillämpa handlingsstyrning krävs det att de anställda vet vilka 
handlingar som är önskvärda samt att de kan genomföra dessa. Nackdelen med 
handlingsstyrning är att det kan leda till passivitet genom att den anställde enbart 
utför arbetsuppgiften den blivit tillsagd att göra. Handlingsstyrning kan också leda till 
att medlen blir viktigare än att uppnå själva målen vilket gör att styrningssättet lämpar 
sig bäst i stabila situationer (Bruzelius & Skärvad, 1995). 
 
Fördelar med en centraliserad beslutsbefogenhet är klara styrningssignaler, enhetlig 
personalpolitik och praktik vilket leder till enhetliga principer (Jacobsen & Thorsvik, 
2008). Organisationen kan också lättare tillvarata stordriftsfördelar och undvika 
dubbelarbete (Bruzelius & Skärvad, 1995). Nackdelar med centralisering är att det 
hämmar kreativiteten och innovationen hos de anställda samt att det skapar en 
försvagad ansvarskänsla hos underordnade. Det kan också uppstå 
informationsproblem då kunskapen inom organisationen inte utnyttjas på bästa sätt 
(Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

2.1.3 Innovativ organisationsstruktur 

Burns & Stalker fann den organiska organisationen som den mekanistiska 
organisationens motsatts. Mintzberg benämner organisationstypen som den 
innovativa organisationen (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Den innovativa 
organisationen är ett begrepp som Mintzberg tidigare kallade ad hoc-krati. Den 
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innovativa organisationen kännetecknas av att vara organisk med en sparsam 
formalisering med avseende på beteende. Jobben är specialiserade och utbildning 
krävs, ofta är de anställda indelade i funktionella enheter som arbetar i 
projektgrupper där kunskap från flera enheter behövs för att utföra arbetsuppgifterna 
(Mintzberg, 1989). Kommunikationen sker efter behov, det vill säga både horisontellt 
och vertikalt. Organisationen är löst organiserad vilket innebär avsaknad av 
nedskrivna regler då egenbestämmande genomsyrar verksamheten. Styrning och 
samordning sker ofta genom målstyrning eller självstyrning. Auktoritetshierarkin är 
oklar och det råder en decentraliserad beslutsbefogenhet. Den innovativa 
organisationen yttrar sig ofta i omgivningar där miljön är dynamisk och komplex, där 
arbetsuppgifterna ständigt måste omdefinieras och anpassas efter behov (Jacobsen 
& Thorsvik, 2008). 
 

2.1.3.1 För- och nackdelar med den Innovativa organisationsstrukturen 

I den innovativa organisationen är graden av formalisering låg vilket bidrar till att 
initiativtagande bland de anställda ökar. Det gör att de anställda kan följa upp sina 
idéer och arbeta på ett kreativt sätt vilket skapar flexibilitet i organisationen. Dock kan 
avsaknaden av regler och rutiner vara till nackdel om det påverkar problemlösningen 
av de rutinartade arbetsuppgifterna negativt (Bruzelius & Skärvad, 1995). 
 
Kommunikationen sker både vertikalt och horisontellt, vilket främjar för en god 
samordning där behoven står i fokus. De oklara auktoritetsförhållandena kan dock 
bidra till att medarbetarna känner frustration och osäkerhet, vilket i sin tur kan 
påverka styrningen och samordningen negativt. För att tillämpa målstyrning krävs att 
det finns kunskap om de resultat som ledningen önskar att organisationen ska 
uppnå. Nackdelen är dock att det är svårt att dela upp och sprida kunskap om 
relevanta resultatmått på andra nivåer inom organisationen. För att målstyrningen 
ska fungera är det viktigt att organisationen inte befinner sig i en miljö där de icke-
påverkbara faktorerna påverkar resultatet allt för mycket eftersom det enbart är 
resultatet som står i fokus (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 
 
Fördelar med att tillämpa ett decentraliserat beslutsfattarsystem är att det ökar 
motivationen hos medarbetarna, det blir lättare för organisationen att anpassa 
besluten utifrån specifika omständigheter då större utrymme för initiativ och handling 
ges (Bruzelius & Skärvad, 1995). Organisationen kan också lättare tillvarata kunskap 
och erfarenhet som underordnade inom sitt lokala område besitter. Den främsta 
nackdelen med ökad decentralisering är att det ökar risken för suboptimering. Vilket 
innebär att de anställda fattar beslut utifrån vad som gynnar just deras avdelning och 
inte sett till företagets bästa (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 
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2.1.4 Kritik mot typologisering 

Typologisering av organisationsformer har mött kritik. Kritikerna menar att 
organisationsformerna inte återfinns i verkligheten utan att de bara är idealiserade 
modeller. Mintzberg menar dock att det är avsiktligt och att idealtyperna ska ses som 
legobitar som kan kopplas samman till olika kombinationsformer. De flesta 
organisationsformer innehåller delar av samtliga konfigurationer och kan ses som 
hybrider (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 
 
Mintzberg kritiseras också för antagandet om att en given struktur ger balans. Det vill 
säga att rätt kombination av de olika designparametrarna ger stabilitet i 
organisationen. Kritiken möts med att det ingår så pass många okontrollerbara 
förhållanden i en organisationsform att det ständigt pågår förskjutningar mellan 
designparametrarna. I praktiken förekommer därför obalans oftare än balans 
(Jacobsen & Thorsvik, 2008). 
 
Denna uppsats behandlar två organisationsformer som är idealiserade och 
stiliserade: maskinbyråkratin och den innovativa organisationen. Det finns dock 
ytterligare tre huvudformer som idealiserats av Mintzberg: entreprenörorganisation, 
professionella byråkratin samt den divisionaliserade organisationen. Valet av den 
maskinbyråkratiska och den innovativa organisationsstrukturen gjordes för att de två 
organisationsstrukturerna kan ses som varandras motpoler.  
 

2.2 Arbetstillfredsställelse 

2.2.1 Definition 

Det har visat sig viktigt att anställda på ett företag känner sig tillfreds med sin 
arbetssituation då graden av arbetstillfredsställelse hos en anställd påverkar hur 
denne upplever kvaliteten på sin livssituation i stort. Det går också att öka 
produktiviteten i organisationer genom att se till att den upplevda 
arbetstillfredsställelsen hos de anställda är hög (Kalleberg, 1977). En anställd som 
känner sig missnöjd med sin arbetssituation bidrar med negativa effekter på 
organisationens resultat, vilket kan visa sig genom att den anställde inte presterar 
lika bra som tidigare. Otillfredsställelse hos en anställd kan dessutom leda till att 
denne väljer att sluta på företaget vilket leder till kostnader för företaget som 
exempelvis avgångsvederlag. Kostnader uppstår även i samband med nyrekrytering, 
då företaget tvingas anställa en ny person för att ersätta personen som sagt upp sig 
(Shih, 2009). Det gör det viktigt för företag att uppmärksamma de anställdas behov 
för att undvika kostnader som är direkt beroende av otillfredsställelse hos 
medarbetarna. 
 
Arbetstillfredsställelse brukar förklaras som ett mått på den generella känslan en 
medarbetare har inför sin arbetsplats och arbetsuppgifter, det vill säga personens 
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attityd till sitt jobb och huruvida jobbet uppfyller dennes behov (Rizwan et al.). När 
den anställde känner att arbetet inte når upp till de förväntningar som fanns när 
denne var nyanställd, bidrar det till att arbetstillfredsställelsen blir låg hos individen 
(Price, 2003). Det kan vara problematiskt att mäta arbetstillfredsställelse hos 
anställda, vilket syftar till att olika individer har olika förväntningar på sitt jobb 
(Kalleberg, 1988). En individ kan känna sig tillfreds med sin arbetssituation, medan 
en person med samma arbete inte alls känner detsamma. 
 
Faktorer som har positiv inverkan på den upplevda arbetstillfredsställelsen hos 
anställda är lön, social status, säkerhet, befordringsmöjligheter, arbetsmiljö, 
erkännande, arbetskollegor, engagemang, självständighet och arbetets natur. Höga 
värden på dessa faktorer leder till högre upplevd arbetstillfredsställelse inom 
organisationen. Faktorer som istället bidrar till negativ effekt på arbetstillfredsställelse 
är när arbetet kommer i konflikt med den anställdes familjesituation och när den 
anställde känner att denne har för mycket arbetsuppgifter för att hinna med. En 
annan faktor som kan ha negativ effekt på arbetstillfredsställelse är om en anställd 
har fler andra jobbalternativ att välja mellan (Ali & Baloch, 2010). 

2.2.2 Orkans fem faktorer 

I Lennart Orkans avhandling från 1974 beskrivs forskning som gjorts kring de 
anställdas arbetsförhållanden, där fem faktorer som antas påverka den upplevda 
arbetstillfredsställelsen presenteras. Faktorerna som avhandlingen tar upp 
sammanfattar även de studier som nämnts ovan under definitionen av 
arbetstillfredsställelse. Orkans fem faktorer är Ledarstilen och beslutssystemets 
utformning, belöningssystemets utformning, arbetets utformning och innehåll, de 
instrumentella relationerna och den sociala integreringen på arbetsplatsen. 
 
Ledarstilen i företaget och beslutssystemets utformning 
Beroende på om organisationen har en demokratisk eller auktoritär ledare påverkas 
den upplevda arbetstillfredsställelsen på arbetsplatsen. En auktoritär ledare fattar alla 
beslut relativt självständigt och kommunikationen med medarbetarna är av 
orderkaraktär. En demokratisk ledare lägger vikt vid att utveckla en god relation till 
sina underordnade (Orkan, 1974). Ledaren involverar och diskuterar med sina 
anställda för att tillsammans fatta beslut som rör organisationen (Jacobsen & 
Thorsvik, 1995). Orkan (1974) menar att en del individer föredrar en auktoritär ledare, 
men att en demokratisk ledare i många fall ökar arbetstillfredsställelsen hos de 
anställda. 
 
Ledare som förmedlar organisationens övergripande mål och delegerar 
arbetsuppgifter som känns relevanta och meningsfulla för den anställde har också 
inverkan på upplevd arbetstillfredsställelse. Enligt Orkan (1974) värderar anställda på 
lägre nivåer en ledare som visar både teknisk och social kompetens högt, vilket i sin 
tur också påverkar arbetstillfredsställelsen till det positiva. 
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Vid en undersökning som gjorts på anställda inom servicebranschen påverkas 
arbetstillfredsställelsen positivt när kommunikationen mellan anställd och chef är bra, 
samt när den anställde anser sig ha en god relation till sin närmste chef. En annan 
faktor som också påverkar arbetstillfredsställelsen är när den anställde känner att 
denne får uppskattning och erkännande för det utförda arbetet Ali & Baloch’s (2010). 
 
Belöningssystemets utformning 
Det krävs belöningar för att människor ska utföra ett bra arbete. Den anställdes lön är 
grunden, men medarbetarna måste också få belöningar på andra sätt för att bli 
motiverade till att prestera på sin arbetsplats. Det är viktigt att skilja på ersättning och 
belöning. Ersättning får medarbetaren för den tid denne lagt ner på arbetsinsatsen, 
medan en belöning är för att den anställde ska få ett incitament till att arbeta mer 
effektivt (Bruzelius & Skärvad, 1995). 
 
Lön har inverkan på arbetstillfredsställelsen hos den anställde, det råder dock delade 
meningar om på vilket sätt tillfredsställelsen faktiskt påverkas. Enligt Herzbergs 
hygienfaktorer är en hög lön inget som kan öka tillfredsställelsen, medan en för låg 
lön har en negativ inverkan på arbetstillfredsställelsen (Jacobsen & Thorsvik, 1995). 
Herzberg har fått kritik för sin modell och många menar att lönens betydelse för 
arbetstillfredsställelsen beror på vilken typ av arbetsuppgifter som är kopplade till 
lönen och att det inte går att dra några slutsatser bara genom att titta på lönens 
storlek. En rättvis lön ska även ha en positiv effekt på individens självbild där 
självbilden i sin tur påverkar arbetstillfredsställelsen positivt (March & Simons, 1958).  
 
Arbetstillfredsställelsen påverkas också av om den anställde har timlön eller 
månadslön. Månadslön skapar trygghet hos den anställde och kan förknippas med 
högre status än timlön. Hur befordringssystemet på arbetsplatsen är utformat har 
också inverkan på upplevd arbetstillfredsställelse hos de anställda (Orkan, 1974). 
När möjlighet till befordran existerar och den anställde får erkännande på 
arbetsplatsen ökar arbetstillfredsställelsen hos individen (Kalleberg, 1977). 
 
Arbetets utformning och innehåll 
Arbetets innehåll och att den anställde känner att dennes arbetsuppgifter är 
meningsfulla och relevanta har stor inverkan på upplevd arbetstillfredsställelse. Det 
uppstår en negativ effekt på arbetstillfredsställelsen när den anställde inte ser någon 
mening eller har svårt att sätta sina arbetsuppgifter i ett sammanhang (Orkan, 1974). 
Studier har visat att en del individer föredrar monotona och rutinbetonade arbeten 
och då speciellt på lägre nivå i organisationen. På högre nivå blir det däremot 
viktigare med omväxlande arbetsuppgifter (Orkan, 1974). 
 
Arbetstillfredsställelsen kan öka när den anställde känner utmaning av sitt arbete och 
om arbetsuppgifterna upplevs som intressanta (Kalleberg, 1977). Ett utmanande 
arbete kännetecknas av att den anställde har möjlighet att använda sina förmågor till 
fullo, samt att arbetet upplevs vara självständigt. Det i sin tur bidrar till att individen 
utvecklas i sin arbetsroll. 
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De instrumentella relationerna i arbetet 
Arbetstillfredsställelsen ökar när den anställde har kunskap om samband mellan 
arbetsuppgifter och belöningar, eller kunskap om arbetsuppgifternas koppling till 
företagets verksamhet i stort (Orkan, 1974). 
 
På lägre nivå i organisationen kan det vara svårt för anställda att se på vilket sätt 
dennes arbetsuppgifter påverkar verksamheten, vilket kan bero på exempelvis 
specialisering. Vid specialisering av arbetsuppgifter har varje anställd en specifik 
arbetsuppgift som ska utföras på ett visst sätt vilket försämrar förståelsen för de 
övriga medarbetarnas arbetsuppgifter (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 
 
Den sociala integrationen på arbetsplatsen 
På ett företag är det viktigt hur den anställdes arbetsuppgifter är utformade för att 
personen ska känna arbetstillfredsställelse, men det är minst lika viktigt med det 
sociala samspelet mellan individerna på en arbetsplats. Det är dels viktigt för den 
anställdes personliga tillfredsställelse, men effektiviteten i organisationen är också 
beroende av kvaliteten i dessa relationer (Bolman & Deal, 2003). 
 
De sociala relationerna på arbetsplatsen har därmed stor inverkan på upplevd 
arbetstillfredsställelse hos en anställd. En god relation till arbetskollegor och 
överordnade bidrar med trivsel på arbetsplatsen och kan väga upp mindre 
stimulerande arbetsuppgifter. En god gruppsammanhållning i företaget kan dessutom 
leda till att individer stannar kvar längre inom organisationen än vid avsaknad av 
detta. Studier har visat att individer som arbetar på lägre hierarkiska nivåer på ett 
företag värderar de sociala relationerna till sina medarbetare högre än både lön och 
arbetsuppgifter i många fall (Orkan, 1974). 

2.2.3 Organisationsstruktur i förhållande till arbetstillfredsställelse  

Organisationsstrukturens påverkan på arbetstillfredsställelsen belyser en paradox. 
Det kan dels förväntas att en låg grad av maskinbyråkrati leder till en högre grad av 
arbetstillfredsställelse. Samtidigt kan det tydas att individer som arbetar i 
maskinbyråkratiska organisationer upplever en högre grad av arbetstillfredsställelse. 
Paradoxen tros grunda sig i att det inte kontrolleras för mellanliggande variabler som 
berör arbetets karaktäristika när relationen mäts (Hansen & Høst, 2012).  Det innebär 
att effekten av organisationsstrukturen i förhållande till arbetstillfredsställelsen skiljer 
sig åt beroende på vilken designparameter inom organisationsstrukturen som väljs 
att mäta utifrån (Rai, 2012). 
 
Utformning av arbetsuppgifter - Arbetstillfredsställelse 
Graden av formalisering och specialisering påverkar de anställdas 
arbetstillfredsställelse, det råder dock delade meningar om effekten är positiv eller 
negativ. En hög grad av formalisering innebär att regler och procedurer är utformade 
för arbetsuppgifterna. Det innebär att de anställda inte ges handlingsfrihet i sina 
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dagliga arbetsuppgifter vilket i sin tur påverkar arbetstillfredsställelsen (Jacobsen & 
Thorsvik, 2008).  
 
En del organisationer som tillämpar en hög formaliseringsgrad, har anställda som 
upplever en lägre grad av arbetstillfredsställelse. Forskarna menar att anställda som 
inte förhindras av strikta regler kan uppleva en högre grad av arbetstillfredsställelse 
och känna ett större engagemang för organisationen (Lambert et al. 2006). Det råder 
därmed oenighet i huruvida formalisering påverkar arbetstillfredsställelsen. 
Formaliseringens positiva effekt på arbetstillfredsställelse kan vara beroende av 
vilken yrkesgrupp som studeras. Det positiva sambandet har framförallt visat sig 
inom statliga verksamheter, skolor, sjukhus och fängelser (Lambert et al. 2006). En 
hög grad av specialisering innebär att den anställde har enformiga arbetsuppgifter, 
vilket kan leda till att arbetsuppgifterna känns monotona vilket i sin tur skapar 
otillfredsställelse (Orkan, 1974). 
 
Styrning & samordning - Arbetstillfredsställelse 
Handlingsstyrning kännetecknas av en direkt styrform där de anställda styrs och 
samordnas med hjälp av regler. Det kan innebära att de anställdas beteende 
begränsas genom att den anställde måste få ett godkännande innan denne utför 
arbetsuppgiften eller att den anställde hålls ansvarig för att arbetsuppgifterna utförs 
korrekt genom att denne kontrolleras. Handlingsstyrning handlar i själva verket om att 
organisationen kontrollerar de anställda att handla för organisationens bästa. En hög 
grad av handlingsstyrning kan leda till att de anställda känner sig otillfredsställda, 
genom att de upplever frustration av att till exempel kontrolleras och bedömas av 
kontrollanter som i själva verket inte är lika insatta i arbetsuppgiften. Bevakningen 
som handlingsstyrning är förknippat med kan också leda till att de anställda känner 
sig som slavar under de överordnade, vilket leder till en lägre grad av 
arbetstillfredsställelse och som i sin tur leder till ökad personalomsättning (Merchant 
& Van der Stede, 2007). 
 
Vid målstyrning ges ökad handlingsfrihet i hur de uppsatta målen ska nås jämfört 
med handlingsstyrning. De anställda kontrolleras inte för hur de uppnår målen så 
länge målen uppnås. Målstyrningen kan, genom att de anställda får frihet i att styra 
över sina arbetsuppgifter, leda till en högre grad av arbetstillfredsställelse då 
arbetsautonomi har en positiv effekt på arbetstillfredsställelsen (Lambert et al. 2006). 
Målstyrningen kan likt handlingsstyrningen ha negativa effekter på de anställdas 
attityder. Är de uppsatta målen för svåra att uppnå kan det leda till att de anställda 
blir oengagerade vilket i sin tur leder till otillfredsställelse. Det är också viktigt att det 
går att mäta resultaten på ett rättvist sätt för att göra de anställda nöjda. Det innebär 
att faktorer som de anställda inte kan påverka inte heller bör räknas in i resultatet 
(Merchant & Van der Stede, 2007). 
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Beslutsfattningssystemet - Arbetstillfredsställelse 
En hög grad av centralisering vid beslutsfattandet har en negativ effekt på 
arbetstillfredsställelsen (Lambert et al. 2006). Hög grad av centralisering innebär att 
beslut fattas på en högre nivå inom organisationen (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 
Graden av centralisering påverkar jobbautonomin som i sin tur påverkar 
arbetstillfredsställelsen (Rai, 2012). Anställda som tillåts att delta i beslutsfattande 
upplever ett högre engagemang för organisationen som i sin tur leder till ökad 
arbetstillfredsställelse. Det innebär att centralisering har en negativ effekt på 
arbetstillfredsställelse (Lambert et al. 2006). 
 

2.3 Personalomsättning 

2.3.1 Definition 

Personalomsättning kan ses som rotationen av arbetare på arbetsmarknaden och 
kan ske mellan företag inom samma bransch eller mellan olika yrkesgrupper samt 
mellan de sysselsatta och arbetslösa (Kazi & Zadeh, 2011). Omflyttningen kan ske 
geografiskt, socialt, industriellt och mellan olika befattningar (Orkan, 1974). 
Rotationen kan uppstå av att den anställde får en intention att sluta, vilket kan 
skapas av faktorer som påverkar arbetstillfredsställelsen negativt (Ali & Baloch, 2010; 
Shih, 2009). Kan företag identifiera dessa faktorer kan de hantera personalens 
arbetstillfredsställelse och indirekt påverka företagets personalomsättning (Ali & 
Baloch, 2010). 
 
Personalomsättning har förklarats utifrån variabler som: lön, befordran, demografi, 
press, socialt stöd, delaktighet, rörligheten i samhället, dålig matchning, dåliga 
relationer och negativa attityder (Ali & Baloch, 2010; Shih, 2009; Kazi & Zadeh, 2011; 
Price, 2003). Känner den anställde oro kring lön, brist av socialt stöd eller avsaknad 
av befordringsmöjligheter på den befintliga arbetsplatsen kommer denne vid 
erbjudande om ett bättre jobbalternativ anta erbjudandet. Det leder i sin tur till ökad 
personalomsättning (Shih, 2009). För att undvika en hög personalomsättning bör 
företagen forma de nyanställda vid inskolningen och anpassa arbetsuppgifterna efter 
de anställdas behov så att risken för att de anställda slutar reduceras (Kazi & Zadeh, 
2011). Att ha en alltför låg personalomsättning är inte alltid önskvärt då det finns 
fördelar med att ha en viss rotation av anställda. 
 
Det finns svårigheter i att mäta orsaken till att en anställd slutar då det inte går att 
uppnå en tillräckligt hög kvalitet i mätningen. Det kan förklaras av att intentionen till 
att sluta är en kognitiv process (Shih, 2009). Företaget kan få en bild av intentionen 
genom att regelbundet mäta hur många som är beredda att sluta samt inställningen 
de anställda har till sitt arbete (Kazi & Zadeh, 2011; Price, 2003). 
 
Efter att intentionen att sluta uppstått hos den anställda kan processen delas upp i 
två faser: planering och sökning. Planeringsfasen innebär att den anställde avsätter 
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resurser, i form av till exempel tid, för att hitta nya alternativ till den nuvarande 
arbetsplatsen. Fas två innebär att den anställde aktivt söker efter andra jobb genom 
att till exempel skicka in sitt CV till andra arbetsgivare (Price, 2003). Det finns en 
starkare koppling mellan fas två och personalomsättning då personer som befinner 
sig där i högre grad säger upp sig än de som befinner sig i fas ett. Det finns även 
konkreta indikationer på att en person är på väg att sluta. Dessa kan visa sig genom 
att den anställde kommer sent till arbetet, att den anställde har en hög frånvaro samt 
att tid går förlorad i arbetet. Eftersom studien syftar till att identifiera ett företag med 
hög respektive låg personalomsättning utvecklas indelningen mer utförligt nedan 
(Price, 2003). 

2.3.2 Hög respektive låg personalomsättning 

Oavsett låg eller hög personalomsättning bör företaget vara medvetet om vad det 
kostar att rekrytera ny personal (Johanson & Johrén, 2011). En hög 
personalomsättning medför både direkta och indirekta kostnader för verksamheten 
och följs av ett flertal negativa effekter (Shih, 2009; Price, 2003; Orkan 1974; Ali & 
Baloch, 2010). Exempel på direkta kostnader är kostnader för rekryteringsprocesser, 
introduktioner, upplärning av nyanställda och avgångsvederlag (Ali & Baloch, 2011; 
Shih, 2009). Medan indirekta kostnader är kostnader för lärande, reducerad moral, 
press på den befintliga arbetskraften och förlust av socialt kapital (Ali & Baloch, 
2010). Det går dock inte att undvika personalomsättning helt eftersom faktorer som 
värnpliktighet, uppsägningar, hälsoproblem, förflyttningar och utbildning alltid 
kommer existera (Shih, 2009). 
 
Att ha en alltför låg personalomsättning är inte alltid önskvärt då det finns fördelar 
med att ha en viss rotation av anställda. Positiva effekter som följs av 
personalomsättning är att företaget kan tillvarata ny kunskap och nya idéer. I vissa 
företag överstiger nyttan av att få in en person med ett nytt tankesätt kostnaden för 
att anställa en ny. Det innebär att ett företag med en allt för låg personalomsättning 
kan dra fördelar av en ökad personalomsättning (Johanson & Johrén, 2011). Det 
finns även företag som lärt sig använda fördelarna med hög personalomsättning, 
genom låga rekryteringskostnader och kort inskolningstid går det att dra nytta av att 
anställa yngre personer med lägre lön (Johanson & Johrén, 2011). 

2.3.3 Arbetstillfredsställelse i förhållande till personalomsättning 

Relationen mellan arbetstillfredsställelse och personalomsättning visar på en 
konstant negativ effekt mellan begreppen (Mobley, 1977; Shih, 2009; Kazi & Zadeh, 
2011; Yücel, 2010). Mobley (1977) presenterade en modell som förklarar att låg 
arbetstillfredsställelse leder till att tankar om att avsluta sin anställning uppstår. 
Det leder sedan till sökande efter nytt jobb, vilket i sin tur leder till att individen till slut 
bestämmer sig för att avsluta sin anställning. 
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Det viktigaste, för att försöka förstå vad som orsakar en hög personalomsättning, är 
att se till arbetstillfredsställelsen på företaget samt vilka faktorer som påverkar den. 
Det går således att dra slutsatsen att personalomsättningen inom en organisation är 
relaterad till graden av upplevd arbetstillfredsställelse på företaget (Yücel, 2010). 
För att förstå frivillig personalomsättning betonar forskare att det är ett beslut som tas 
av individen (Shih, 2009; Kazi & Zadeh, 2011). Personalomsättning kan förklaras 
utifrån ett antal variabler där arbetstillfredsställelse är den mest avgörande variabeln 
(Shih, 2009; Kazi & Zadeh, 2011; Price, 2003; Orkan, 1974). Upplever den anställde 
sig otillfredsställd med sitt arbete finns risk att det skapas en intention att vilja sluta 
inom organisationen (Ali & Baloch, 2010). 
 
Enligt Orkan (1974) blir det missvisande att enbart se personalomsättning som ett 
mått på arbetstillfredsställelse, då det kan finnas förhållanden som avskräcker de 
anställda från att säga upp sig. Benägenheten att säga upp sig för att söka nytt 
arbete kan till exempel hämmas av en dålig arbetsmarknad eller att den anställde har 
en småbarnsfamilj att försörja (Price, 2003). Arbetstillfredsställelse förklarar i många 
fall varför en anställd slutar men det finns dock forskningsresultat som visar det 
motsatta. Förklaringen till att en anställd säger upp sig beror inte alltid på 
otillfredsställelse då beslutet kan tas helt utan en kognitiv överläggning Shih (2009). 
 
Det kan dock vara svårt att mäta vilken personalomsättning som grundar sig på 
frivillig respektive ofrivillig personalomsättning, då siffror för personalomsättningen 
enligt Statistiska Centralbyrån (2014) inte tar hänsyn till det. Studien utgår därför från 
ett personalomsättningsmått som innefattar både frivillig och ofrivillig 
personalomsättning. 
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3. ANALYSMODELL 
Nedan beskrivs studiens analysmodell som baseras på den teoretiska 

referensramen. 

 

Organisationsstruktur  
	  

 
	  

Arbetstillfredsställelse 

 

Personalomsättning 

	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  Figur 3.1 Studiens analysmodell 

	   	   

3.1 Organisationsstruktur  
För att ta reda på hur organisationsstrukturen företagen ser ut, bryts begreppet ned i 
tre designparametrar som beskrivs i Mintzberg (1989). Dessa är Utformning av 
arbetsuppgiften, Styrning och samordning och Beslutsfattningssystemet. 
Organisationsstruktur beskrivs som svårt att kategorisera då de flesta företag vid 
kategorisering skulle hamna mitt emellan en mekanisk- eller organisk 
organisationsstruktur. Analysmodellen bryter ned organisationsstruktur i tre 
designparametrar då de enligt Bruzelius & Skärvad (1995) är designparametrarnas 
riktning som avgör vilka karakteristika organisationsstrukturen kännetecknas av. 
 
Utformning av arbetsuppgiften är vid en maskinbyråkratisk organisationsstruktur 
rutinbetonad och enformig medan den vid en mer innovativ organisationsstruktur inte 
upplevs vara lika formaliserad (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 
 
Styrning och samordning används för att förklara styrformen i organisationen. I en 
maskinbyråkrati tillämpas ofta handlingsstyrning där samordningen sker genom 
standardisering av arbetsprocesser. I den innovativa organisationsstrukturen råder 
det ofta mål- eller självstyrning där de anställda ges större handlingsfrihet (Bruzelius 
& Skärvad, 1995). 
 
Beslutsfattningssystemets uppbyggnad visar på vilken nivå beslut i organisationen 
fattas. I en maskinbyråkrati fattas besluten på en högre nivå, vilket kännetecknas av 
en centraliserad organisationsstruktur. I den organiska organisationsstrukturen fattas 
besluten gemensamt i arbetsgruppen och benämns som en decentraliserad 
organisationsstruktur (Bruzelius & Skärvad, 1995). 
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3.2 Arbetstillfredsställe  
Arbetstillfredsställelse bryts ned i fem indikatorer: ledarstil och beslutssystemets 
utformning, belöningssystemets utformning, arbetes utformning och innehåll, de 
instrumentella relationerna i arbetet och det sociala samspelet på arbetsplatsen. 
Dessa fem indikatorer har sin utgångspunkt i Orkans (1974) avhandling då den, i 
enighet med flera andra studier, sammanfattar vad som påverkar 
arbetstillfredsställelse på ett bra sätt. 
 
Ledarstilen och beslutssystemets utformning påverkar den upplevda 
arbetstillfredsställen hos anställda. Är chefen auktoritär eller demokratisk och får de 
anställda möjlighet att vara med i beslutsfattandet på arbetsplatsen? Det är variabler 
som har inverkan på upplevd arbetstillfredsställelse. En auktoritär ledare har en 
negativ påverkan på upplevd arbetstillfredsställelse, medan en demokratisk ledare 
har en positiv påverkan på begreppet Orkan, 1974). 
 
Belöningssystemets utformning har stor inverkan på arbetstillfredsställelsen hos de 
anställda. Karriärmöjligheter på arbetsplatsen, personalens lön och belöningar 
kopplade till den anställdes prestationer är exempel på variabler som påverkar 
arbetstillfredsställelsen (Orkan, 1974; Ali och Baloch, 2010; Kalleberg, 1977). En lön 
som upplevs vara för låg påverkar arbetstillfredsställelsen negativt. Upplever däremot 
individen att lönen är för hög i förhållande till dennes arbetsuppgifter har det ingen 
positiv inverkan på arbetstillfredsställelsen (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Möjligheter 
till befordran på arbetsplatsen, samt belöningar där den anställda kan se en tydlig 
koppling till sina arbetsprestationer har en positiv inverkan på begreppet (Orkan, 
1974). 
 
Arbetets utformning och innehåll påverkar arbetstillfredsställelsen. När den anställde 
upplever att dennes arbetsuppgifter känns relevanta och att medarbetarna kan sätta 
sina arbetsuppgifter i ett sammanhang påverkas arbetstillfredsställelsen positivt 
(Orkan, 1974; Ali &Baloch, 2010). 
 
De instrumentella relationerna på arbetsplatsen handlar om att medarbetarna kan se 
kopplingar mellan erhållna belöningar och arbetsuppgifterna samt att de har kunskap 
om hur den anställdes arbetsuppgifter påverkar företagets verksamhet i stort. Kan de 
anställda tyda dessa kopplingar påverkar det arbetstillfredsställelsen positivt (Orkan, 
1974). 
 
De sociala relationerna är mycket viktiga för den upplevda arbetstillfredsställelsen 
hos de anställda på arbetsplatsen. Är den sociala integreringen mellan de anställda 
god, kan det väga upp för mindre stimulerande arbetsuppgifter (Orkan, 1974; Ali & 
Baloch, 2010; Kalleberg, 1977). God relation till medarbetare har därmed en positiv 
inverkan på arbetstillfredsställelsen i denna modell. 
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3.3 Personalomsättning 
I studien undersöks organisationsstrukturens påverkan på arbetstillfredsställelsen 
och vad dess effekt på personalomsättningen är. De företag som valts att 
representera respektive bransch är valda utifrån om de definieras av en hög 
respektive låg personalomsättning. 
 

3.4 Organisationsstruktur i förhållande till arbets-
tillfredsställelse 

Vid analys av organisationsstruktur i förhållande till arbetstillfredsställelse definieras 
organisationsstruktur utifrån tre designparametrar som myntats av Mintzberg (1989). 
Riktningen på designparametrarna förklarar organisationsstrukturen som i sin tur 
analyseras mot graden av arbetstillfredsställelse i respektive företag. 
 
Det råder delade meningar om huruvida formalisering påverkar de anställdas 
arbetstillfredsställelse positivt eller negativt. Det finns forskning som visar på både ett 
positivt och negativt samband mellan formalisering och arbetstillfredsställelse 
(Lambert et.al 2006). En hög grad av specialisering leder i huvudsak till en lägre grad 
av arbetstillfredsställelse, vilket ger en negativ effekt mellan variablerna (Orkan 
1974). 
 
Det råder ett negativt samband mellan handlingsstyrning och arbetstillfredsställelse. 
Det innebär att ju högre grad av handlingsstyrning som tillämpas, desto lägre blir 
arbetstillfredsställelsen. Målstyrning kan ha en positiv påverkan på arbets-
tillfredsställelsen genom att de anställda ges större handlingsfrihet. Det förekommer 
dock även negativa effekter om de uppsatta målen är för svåra att nå. (Lambert et al. 
2006; Merchant & Van der Stede, 2007). 
 
En hög grad av centralisering har generellt en negativ effekt på arbets-
tillfredsställelsen (Lambert et al. 2006). Det innebär att ju mer de anställda tillåts delta 
i beslutsfattandet desto högre blir arbetstillfredsställelsen och vise versa. 
 

3.5 Arbetstillfredsställelse i förhållande till personalomsättning 
Arbetstillfredsställelse har en konstant negativ påverkan på personalomsättning. Hög 
arbetstillfredsställelse leder således till låg personalomsättning och låg arbets-
tillfredsställelse leder till hög personalomsättning (Mobley, 1977). För att analysera 
huruvida personalomsättningen påverkas av arbetstillfredsställelsen bryts 
arbetstillfredsställelse ned i Orkans (1971) fem dimensioner. Dessa dimensioner 
kopplas var och en till arbetstillfredsställelsen för att i sin tur kopplas till 
personalomsättningen. 
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4. METOD 
Nedan beskrivs studiens tillvägagångssätt följt av en metodreflektion. 

4.1 Studiens design 
Studien utgår ifrån redan befintlig teori vilket kan benämnas som tillämpandet av en 
deduktiv ansats. Genom att applicera en deduktiv ansats kan studien ge en djupare 
förklaring om hur den upplevda arbetstillfredsställelsen påverkas av 
organisationsstrukturen i ett företag med hög respektive låg personalomsättning 
(Bryman & Bell, 2011).   
 
Studien har en komparativ design där två organisationer jämförs, även kallad multipel 
fallstudie (Bryman & Bell, 2011). Valet av den komparativa designen bygger på att 
det vid en jämförelse skapas en bättre utgångspunkt för att kunna slå fast under vilka 
förhållanden en teori håller eller inte (Eisenhardt, 1989). Grunden för denna typ av 
studie är att hitta två särskiljande fallföretag för att skapa en utgångspunkt för 
teoretiska reflektioner om kontrasterande resultat. Kontrasten i denna studie är 
graden av personalomsättning där det ena företaget är verksamt i en bransch med 
hög personalomsättning medan det andra härstammar från en bransch med låg 
personalomsättning (Bryman & Bell, 2011). 
 
Fallstudier studerar ett fåtal fall detaljerat och ingående, det vill säga utifrån ett stort 
antal variabler (Bryman & Bell, 2011; Christensen et al. 2010). Variablerna mäts vid 
ett tillfälle där en stillbild av verkligheten skapas. Genom att utföra en fallstudie kan 
en god förståelse om de olika variablernas påverkan skapas, då fallstudier är 
lämpliga när studier har ett beskrivande syfte. Ett beskrivande syfte innebär att skapa 
en förståelse för hur något händer, vilket denna studie avser att göra (Christensen et 
al. 2010). 
 
Fallstudier kan inte säkerhetsställa några statistiska slutsatser, därför tillämpar denna 
studie en generalisering till teorin. Generalisering till teori innebär att studiens 
insamlade data jämförs i förhållande till befintlig teori(Bryman & Bell, 2011). I 
situationer där insamlad data motsvarar det som tidigare teori konstaterat ökar 
studiens trovärdighet, validitet och förklaringsvärde (Christensen et al. 2010). Det är 
vanligt att använda sig av olika insamlingstekniker vid en fallstudie för att undgå att 
behöva förlita sig på enbart en metod (Bryman & Bell, 2011). Studien använder sig 
dock enbart av en insamlingsmetod, intervjuer, som kompletteras med sekundärdata. 
Valet att enbart använda sig av en insamlingsmetod grundas i att vid användandet av 
flera insamlingsmetoder skapas en omfattande mängd data som kan bli svår att 
hantera för denna studies omfattning. Vid genomförandet av en fallstudie är de mest 
förekommande metoderna av kvalitativ karaktär (Bryman & Bell, 2011; Christensen et 
al. 2010). 
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4.2 Studiens strategi  

4.2.1 Insamling av teori  
Som tidigare nämnts har studien sin utgångspunkt i befintlig teori och behandlar de 
tre begreppen: organisationsstruktur, arbetstillfredsställelse och personalomsättning. 
I den teoretiska referensramen definieras variablerna och dess samband utifrån 
litteratur och vetenskapliga artiklar. Den teoretiska referensramen är till stor del 
uppbyggd av vetenskapliga artiklar som forskarna fått tillgång till genom databaserna 
ABI/Inform, Google Scholar och Diva. Nyckelord som använts vid sökningen är till 
exempel: job satisfaction, employee/staff/personel turnover, centralization, 
formalization, decentralization och organizational structure. De vetenskapliga 
artiklarna som använts innefattar samband mellan de olika variablerna och ger även 
omfattande beskrivningar av dessa. I studien kompletteras artiklarna med litterära 
källor i form av läroböcker, vilka bidrar med tydliga definitioner av begreppen. 
Anledningen till att studien använt sig av sekundärdata är att det är mindre 
tidskrävande att utgå ifrån teori än empiri samt att det existerar ett stort utbud av 
källor som berör variablerna. Tillgång till ett stort utbud av källor kan också öka 
studiens tillförlitlighet genom att forskarna kan jämföra och utvärdera dessa 
(Christensen et al. 2010). I studien ställs den teoretiska referensramen mot empirin 
som samlats in med hjälp av kvalitativ metod. 

4.2.2 Kvalitativ metod  

Vid en kvalitativ metod läggs fokus på ord, där underliggande meningar och dess 
innebörd fokuseras, snarare än siffror (Bryman & Bell, 2011; Christensen, 2010). En 
kvalitativ datainsamlingsmetod skapar närhet till respondenterna och ger rik och fyllig 
data (Bryman & Bell, 2011). Den största anledningen till att denna insamlingsmetod 
valts är för att metoden skapar grund för en helhetsförståelse (Christensen et al. 
2010). En kvalitativ studie kan genomföras på olika sätt. I denna studie har den 
empiriska datan samlats in genom strukturerade intervjuer. 
 

4.3 Intervjuer 
I studien har intervjuer valts som datainsamlingsverktyg. Fördelen med intervjuer är 
att de har en förmåga att kunna identifiera de bakomliggande faktorerna som har en 
påverkan på de variabler som studeras. Intervjuer ger därmed studien anpassad och 
aktuell information om variablernas påverkan, vilket är svårare att få genom 
sekundärdata (Christensen et al. 2010). Intervjuerna utförs genom så kallade 
personliga intervjuer där respondenten och intervjuaren har en dialog tillsammans. 
Personliga intervjuer genomförs för att ge respondenten möjlighet att svara med 
egna ord och för att det ger forskarna kontroll över intervjusituationen. Ytterligare 
fördelar med metoden är att den går relativt snabbt att genomföra, det ger utrymme 
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för komplicerade frågor och att det går att ställa följdfrågor och förklara eventuella 
oklarheter.  
 
Innan intervjutillfället förbestäms frågornas formulering och ordning för att 
säkerhetsställa validiteten, det vill säga att studien mäter det som avses att mäta. Vid 
frågor som är komplicerade i sin utformning formuleras eventuella följdfrågor som 
ställs om svaret inte upplevs tillräckligt utförligt (Christensen et al. 2010). 
Respondenten ges ytterligare frihet i att utforma svaren på sitt sätt genom att 
frågorna är öppna och inte styrda av förbestämda svarsalternativ (Bryman & Bell, 
2011). 

4.3.1 Förtroende och kvalitet  

Faktorer som kan påverka studiens kvalitet är de störningar som uppstår mellan 
respondenten och intervjuaren samt tolkningen av respondentens svar. För att 
reducera eventuella störningar närvarar samtliga forskare vid intervjuerna. Det ökar 
studiens trovärdighet då forskarna, med hjälp av varandra, kan sammanställa de 
enskilda uppfattningarna till en helhetsbild. 
 
För att minska risken att respondenten håller inne på information krävs det att denne 
känner förtroende för intervjuaren. För att skapa förtroende hos respondenterna 
förbereder forskarna frågorna inför intervjuerna samt ser till att vara pålästa om de 
företag respondenterna arbetar för. Forskarna anpassar även sin klädsel vid 
intervjutillfället, där klädvalet gör utifrån arbetsplatsens klädkod. Vid intervjuerna av 
de anställda på snabbmatsrestaurangen väljs en mer avslappnad klädsel medan 
forskarna vid intervjuerna av bankkontoret väljer en mer strikt och dressad klädsel. 
För att skapa kvalitet på informationen som respondenten ger försöker intervjuarna 
tänka på att visa intresse för respondentens svar genom att nicka aktivt under 
intervjutillfället. Intervjuarna har även som avsikt att tillåta tystnad under intervjun för 
att ge respondenten tid att svara utan att bli avbruten med följdfrågor (Christensen et 
al. 2010). 
 
Studien behandlar insamlad data anonymt för att skydda de enskilda individerna. Det 
finns inte heller någon relevans i att exponera företagens namn, då studien enbart 
lägger vikt vid organisationens karaktäristika. Tre intervjuer genomförs på varje 
företag. Antalet respondenter valdes utifrån att insamlad data från dessa anses 
kunna besvara forskningsfrågorna samt att tidsramen utgör en begränsning av antal 
respondenter. Tre intervjuer på respektive företag gör också att en majoritet kan 
uppstå vid sammanställning om svaren skiljer sig åt väsentligt. 
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4.4 Urval  
Studien, som är av komparativ design där två företag jämförs, utgår från att 
kontrastera graden av personalomsättning. Det existerade inte specifika siffror om 
personalomsättning för enskilda företag, därav utgår studien ifrån branscher med hög 
respektive låg personalomsättning. De två fallföretagen valdes utifrån statistik som 
sammanställts av Statistiska Centralbyrån (Bilaga 1). 
 
Vid valet av ett företag med låg personalomsättning utgick studien från statistik 
(Bilaga 1) och fann att finans- och försäkringsverksamheten var en av de 
branscherna med lägst personalomsättning. Utifrån informationen kontaktade 
forskarna tre olika bankkontor, inom samma organisation, där ett av dem hade 
möjlighet att delta i undersökningen. Respondenterna valdes i detta fall ut av 
arbetsgivaren utifrån önskemål från forskarnas sida att få intervjua personer som 
arbetade på den lägsta hierarkiska nivån på kontoret. Intervjuerna genomfördes 
under ett besök på bankkontoret där respondenterna var i tjänst. 
 
Vid identifieringen av ett företag med hög personalomsättning utgick studien från 
samma statistik (Bilaga 1) som visar att personalomsättningen är hög inom hotell- 
och restaurangbranschen. Forskarna kontaktade därefter en anställd på den lägsta 
hierarkiska nivån på en snabbmatsrestaurang. Denne kontaktade i sin tur ytterligare 
två anställda på den lägsta hierarkiska nivån som var villiga att delta i 
undersökningen. Intervjuerna ägde sedan rum på allmän plats när respondenternas 
inte var i tjänst. Urvalet kan enligt teorin klassificeras som ett snöbollsurval 
(Christensen et al. 2010). 
 

4.5 Genomförandet av intervjuerna 
Intervjuerna inleds med att intervjuaren beskriver syftet med studien och vad 
intervjun avser att undersöka, därefter förtydligas det faktum att den data som samlas 
in behandlas anonymt. Intervjuaren efterfrågar därefter ett godkännande av 
respondenten om att intervjun tillåts spelas in. Syftet med att spela in intervjuerna är 
att underlätta transkriberingen samt att det ger möjlighet att lyssna på dem flera 
gånger. Det skapar också korrekt och exakt information vilket reducerar störningarna 
som kan uppstå vid tolkningen av materialet. Vid misstycke om att spela in intervjun, 
förs grundliga anteckningar för att underlätta tolkning av data.  
 
Frågorna läses upp en i taget för respondenten, samtidigt som de övriga forskarna 
antecknar de svar som ges. Den som intervjuar för inga anteckningar då det visat sig 
att intervjuarens koncentrationsförmåga försämras om denne antecknar samtidigt. 
Som tidigare nämnts kommer intervjuarna nicka neutralt för att bekräfta 
respondentens svar, för att öka kvaliteten på den insamlade datan (Christensen et al. 
2010). 
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4.6 Intervjufrågor  
Nedanstående frågor är utformade för att kunna användas under samtliga intervjuer 
oavsett respondent och företag. Frågorna är formulerade för att inte vara ledande då 
det kan påverka respondentens svar (Bryman & Bell, 2011). För att mäta 
organisationsstrukturen utifrån Mintzbergs designparametrar är frågorna utformade 
efter dessa (se figur 4.1). Arbetstillfredsställelse mäts utifrån Lennart Orkans (1974) 
fem dimensioner (se figur 4.2). 
 
I figur 4.1 förtydligas operationaliseringen av organisationsstrukturen vars 
utgångspunkt är Mintzbergs (1989) designparametrar. 
 

 

Utformning av arbetsuppgifter 
För att mäta utformningen av arbetsuppgifter bryts designparametern ned till 
formalisering och specialisering, där följande frågor ställs: 

Hur regelstyrda är dina arbetsuppgifter? 

Formalisering är förekomsten av regler och procedurer på arbetsplatsen (Jacobsen & 
Thorsvik, 2008). Antyder respondenten att arbetsuppgifterna är styrda av regler och 
procedurer tolkas det som att det råder hög grad av formalisering. Det är 
karaktäristika som kännetecknar en maskinbyråkratisk organisationsstruktur. Ges 
den anställda stor handlingsfrihet tolkas det som låg grad av formalisering, vilket är 
karaktäristika för den innovativa organisationsstrukturen       

Har du någon spetskompetens? 

Eventuellt följdfrågan: 

 Är det den arbetsuppgiften du utövar mest? 

Organisationsstruktur 

Beslutsfattningssystemet Styrning och samordning Utformning av arbetsuppgifter 

Figur 4.1 Operationalisering av organisationsstruktur. Källa: Mintzberg (1989) 
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Specialisering innebär att arbetsuppgifterna är likartade (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 
Antyder respondenten att denne har spetskompetens och att det är arbetsuppgiften 
som respondenten får utöva mest tolkas det som att det råder specialisering. En hög 
grad av specialisering av standardiserade arbetsprocesser kännetecknar 
karaktäristika för en maskinbyråkratisk organisationsstruktur (Jacobsen & Thorsvik, 
2008). Anser sig respondenten inte ha någon spetskompetens och att dennes 
arbetsuppgifter varierar tyder det på karaktäristika som kännetecknar den innovativa 
organisationsstrukturen.  
Ytterligare en fråga ställs för att mäta specialisering: 

 Hur ser du på dina arbetsuppgifter? 

Hög grad av specialisering tenderar att leda till att arbetsuppgifterna känns monotona 
och tråkiga då det råder låg variation bland dessa (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 
Upplever respondenten arbetsuppgifterna som enformiga, tråkiga eller ostimulerande 
kännetecknar det karaktäristika för en maskinbyråkratisk organisationsstruktur 
(Jacobsen & Thorsvik, 2008). Upplever däremot respondenten arbetsuppgifterna 
som varierande, roliga och stimulerande kännetecknar det karaktäristika för den 
innovativa organisationsstrukturen. 

Styrning och samordning 
För att mäta designparametern styrning och samordning utformas två påståenden 
som respondenten får ta ställning till utifrån en skala som går från 1 till 10. 1 innebär 
att respondenten inte alls instämmer och 10 innebär att respondenten instämmer 
helt. Dessa påståenden avser att mäta vilken styrform som råder i fallföretagen. 

                 Det är viktigt hur jag genomför mina arbetsuppgifter. 

Påståendet beskriver handlingsstyrning, där handlingen för att nå uppsatta mål 
fokuseras och kontrolleras (Merchant & Van der Stede, 2008). Svar inom intervallet 
6-10 tolkas som att det råder handlingsstyrning på fallföretaget, vilket är 
karaktäristika för en maskinbyråkratisk organisationsstruktur. Svarar respondenten i 
intervallet 1-4 tolkas det som avsaknad av styrningsformen, vilket är karaktäristika för 
den innovativa organisationsstrukturen. Svar som anger 5 behandlas som bortfall då 
det råder en osäkerhet i frågan. 

Det är viktigt att jag uppnår målen men hur jag gör det har ingen 
betydelse. 

Påståendet beskriver målstyrning. Vid handlingsstyrning är det målen som ligger i 
fokus och det är således inte lika viktigt hur de uppsatta målen nås (Bruzelius & 
Skärvad, 1995). Svar inom intervallet 6-10 tyder på att målstyrning råder, vilket är 
karaktäristika för den innovativa organisationsstrukturen. Svar inom intervallet 1-4 
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tolkas som avsaknad av målstyrning och karaktäristika för den maskinbyråkratiska 
organisationsstrukturen. Är svaret 5 tolkas det som att respondenten är osäker och 
det kommer även här att behandlas som bortfall. 

Beslutsfattningssystemet 
För att mäta designparametern Beslutsfattningssystemet utgår frågorna ifrån att mäta 
graden av centralisering. 

                 Hur fattas beslut på er arbetsplats? 

Eventuellt följdfrågan: 

                 Är det chefen som tar besluten eller tar ni dem gemensamt? 

Centralisering innebär att beslutsfattandet sker på en hög nivå medan det vid 
decentralisering sker på en låg nivå inom organisationen (Bruzelius & Skärvad, 
1995). Tyder respondentens svar på att det är cheferna som fattar majoriteten av 
besluten tolkas det som att det råder centralisering, vilket kännetecknar karaktäristika 
för den maskinbyråkratiska organisationsstrukturen. Upplever däremot respondenten 
att beslut fattas gemensamt indikerar det på decentralisering, vilket är karaktäristika 
för den innovativa organisationsstrukturen (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

                  Hur kan du påverka beslut om framtiden i organisationen 

Hur kan du påverka dina egna arbetsuppgifter? 

Centralisering kontrolleras utifrån två nivåer där det undersöks om respondenten kan 
påverka framtiden i organisationen samt sin egen arbetsautonomi. Uppfattar 
respondenten att denne kan påverka beslut som rör framtiden i organisationen samt 
sina egna arbetsuppgifter tyder det på decentralisering vilket kännetecknar 
karaktäristika för den innovativa organisationsstrukturen. Svar som tyder på att de 
inte kan vara med och påverka beslut om framtiden samt de egna arbetsuppgifterna 
innebär centralisering. Vilket i sin tur kännetecknar karaktäristika för en 
maskinbyråkratisk organisationsstruktur. 
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I figur 4.2 förtydligas operationaliseringen av arbetstillfredsställelse där Orkans 
(1974) fem dimensioner ligger som grund. 
 

Ledarstilen och beslutssystemets utformning 
Frågorna syftar till att undersöka om ledarstilen uppfattas som auktoritär eller 
demokratisk. 
 

                 Hur fattas beslut på er arbetsplats? 

Eventuellt följdfrågan: 

                 Är det chefen som tar besluten eller tar ni dem gemensamt? 

Auktoritär ledarstil innebär att chefen fattar majoriteten av besluten medan en 
demokratisk ledare låter de anställda vara delaktiga vid beslutsfattningen (Orkan, 
1974). Antyder respondenten att chefen fattar de flesta beslut och att de anställda 
inte får vara delaktiga tyder det på låg arbetstillfredsställelse. Tyder respondenten 
däremot att de anställda har inflytande och kan vara med och påverka besluten som 
fattas tolkas det som hög arbetstillfredsställelse (Orkan, 1974) 

Belöningssystemets utformning 
Dimensionen mäts genom att undersöka om den anställde har timlön eller 
månadslön, möjlighet till avancemang samt om den anställde upplever sin lön rättvis i 
förhållande till arbetsuppgifterna. 

Har du timlön eller månadslön? 

Månadslön är förknippat med högre status och skapar trygghet hos den anställde, 
vilket leder till högre arbetstillfredsställelse (Orkan, 1974). Månadslön ger därmed 
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Figur 4.2 Operationalisering av arbetstillfredsställelse. Källa: Orkan (1974) 
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hög arbetstillfredsställelse medan timlön ger ett lägre värde på arbetstillfreds-
ställelsen hos den anställde. 

                 Tycker du att din lön är rättvis i förhållande till dina arbetsuppgifter? 

Rättvis lön ger nöjda medarbetare (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Upplever 
respondenten att lönen är rättvis i förhållande till arbetsuppgifterna tyder det på hög 
arbetstillfredsställelse. Svar som däremot tyder på att den anställde upplever lönen 
orättvis i förhållande till arbetsuppgifterna tolkas som en källa till missnöje hos 
respondenten, vilket ger låg arbetstillfredsställelse. 

                 Hur ser dina karriärmöjligheter ut inom företaget? 

Anställda som upplever möjlighet till befordran, är mer tillfredsställda än anställda 
som inte har en möjlighet att avancera (Orkan, 1974). Antyder respondenten att det 
finns en möjlighet till antingen en uttalad befordran eller möjlighet till mer ansvar på 
arbetsplatsen tyder det på hög arbetstillfredsställelse. Antyder respondenten på 
motsatsen tyder det på låg arbetstillfredsställelse. 

Arbetets utformning och innehåll 
Dimensionen mäts genom frågor som kontrollerar för hur arbetsuppgifterna upplevs 
av respondenten. 

              Vad har du för arbetsuppgifter? 

Frågan är enkel och läggs som första fråga i intervjun. Det ger respondenten 
möjlighet att värma upp inför kommande frågor samtidigt som det ger en inblick i de 
dagliga arbetsuppgifternas innehåll. 

Hur varierande är dina arbetsuppgifter? 

Anställda som upplever sig ha varierande arbetsuppgifter upplever också högre 
arbetstillfredsställelse (Orkan, 1974).  Känner respondenten att det råder variation i 
arbetsuppgifterna tyder det på en hög grad av arbetstillfredsställelse medan 
monotona arbetsuppgifter tyder på låg arbetstillfredsställelse. 

De instrumentella relationerna 
Frågorna syftar till att mäta huruvida respondenten ser ett sammanhang mellan 
prestation och företagets verksamhet. Dimensionen mäts genom två aspekter. Den 
ena syftar till sammanhanget mellan prestation och företagets resultat och den andra 
till sammanhanget mellan prestation och erhållen belöning. 
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På vilket sätt kan du se att dina arbetsuppgifter påverkar företagets 
resultat? 

När en anställd kan sätta sina arbetsuppgifter i ett sammanhang och se meningen i 
det arbete som utförs upplevs hög arbetstillfredsställelse (Orkan, 1974). Ett svar som 
antyder att respondenten förstår hur de enskilda arbetsuppgifterna hänger ihop med 
företagets resultat tyder på hög arbetstillfredsställelse. Svar som däremot antyder att 
sammanhanget mellan arbetsuppgifterna och företagets resultat är oklara tolkas som 
låg arbetstillfredsställelse. 

                På vilket sätt belönas ni när ni når utsatta mål? 

Personal som förstår sambandet mellan arbetsuppgifternas utförande och erhållen 
belöning upplever högre arbetstillfredsställelse (Orkan, 1974). Upplever sig 
respondenten se ett samband mellan prestationen för att uppnå mål och belöning 
tyder det på hög arbetstillfredsställelse. Om belöning inte förekommer alternativt att 
respondenten antyder på att de inte belönas när de når uppsatta mål tyder det på låg 
arbetstillfredsställelse. 

Den sociala integrationen 
Dimensionen mäts genom att undersöka om det förekommer goda relationer mellan 
medarbetarna på arbetsplatsen. 

                 Hur ser din relation ut till dina medarbetare? 

                 Hur ser din relation ut till din chef? 

Välintegrerade relationer, både till medarbetare och chef, har en positiv verkan på 
trivsel och en god gruppsammanhållning leder till hög arbetstillfredsställelse (Orkan, 
1974). 
 
Antyder respondenten att relationen till medarbetarna är god indikerar det på hög 
arbetstillfredsställelse, medan en dålig relation ger antydan på en låg grad av 
arbetstillfredsställelse. Om respondenten upplever en god relation till chefen tolkas 
det som en källa till hög arbetstillfredsställelse medan en dålig relation indikerar på 
låg arbetstillfredsställelse. 

Följande fråga läggs som slutfråga i intervjun: 

                Vad är det bästa med ditt arbete? 
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Frågan avser att avrunda intervjun. Svaret kan troligtvis kategoriseras under någon 
av de fem dimensionerna, då frågan kan fastställa vad de anställda prioriterar mest.  

4.7 Presentation av intervjuerna 
När intervjuerna genomförts transkriberas dessa för att svaren lätt ska kunna 
sammanställas. Sammanställningen görs genom att svaren i transkriberingen 
reduceras till de parametrar som studien avser att mäta. Därefter utformas tabeller 
efter företagens parametervärden, som sedan presenteras i empiriavsnittet. 
Tabellerna kompletteras även med en sammanfattande text som förtydligar hur 
värdena sammanställts utifrån respondenternas svar. Avslutningsvis fastställs graden 
av arbetstillfredsställelse och om organisationsstrukturens karaktäristika 
kännetecknas av en maskinbyråkratisk eller innovativ organisationsstruktur. 

4.8 Metodreflektion 
Studien är av kvalitativ design och kan därför enbart generaliseras till befintlig teori, 
det vill säga att det inte är möjligt att generalisera till en hel population (Bryman & 
Bell, 2011; Christensen et al. 2010). Teorin utgör en grund för hela arbetet då studien 
har sin utgångspunkt i en deduktiv ansats. Vid uppbyggnaden av referensramen 
upplevde forskarna att det fanns en stor mängd teori kring de olika variablerna. 
 
Vid litteratursökning av förhållandet mellan variablerna kunde studien hitta teori kring 
det direkta förhållandet mellan arbetstillfredsställelse och personalomsättning. Det 
existerade dock inte lika mycket teori kring förhållandet mellan organisationsstruktur 
och arbetstillfredsställelse. Vid uppbyggnad av det organisationsinriktade avsnittet 
valde forskarna därför att använda teori som behandlar arbetstillfredsställelse i 
förhållande till var och en av de tre designparametrar som använts för att 
operationalisera begreppet organisationsstruktur. 
 
Studien har avgränsats till tre av Mintzbergs fyra designparametrar för att mäta 
organisationsstrukturen (Mintzberg, 1989). Den sista designparametern, gruppering 
av arbetsuppgifter, valde forskarna att bortse från. Det kan tänkas att studien fått ett 
annorlunda utfall om den sista designparametern tagits med. Dock ansåg forskarna 
att sannolikheten för det är liten, då det inte finns någon ideal gruppering (Jacobsen 
& Thorsvik, 2008). Utan riktlinjer, för vad som anses vara en ideal gruppering av 
arbetsuppgifter, går det inte att uttala sig om vad som bidrar till hög 
arbetstillfredsställelse hos de anställda. Det gjorde att studien valde att utesluta den 
fjärde parametern för att istället fokusera på de andra tre. 
 
Studien kunde enbart erhålla branschbaserad statistik för personalomsättning och 
inte statistik för specifika företag. Det medförde att valet av fallföretag baserades på 
om de var verksamma i en bransch med låg respektive hög personalomsättning. Det 
var en nackdel eftersom forskarna inte kunde säkerställa att just de valda 
fallföretagen stod i kontrast till varandra med avseende på personalomsättning. 
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Sannolikheten för att de inte skulle stå i kontrast till varandra antogs dock vara liten 
då företagen verkade inom helt skilda branscher där branschstatistiken för 
personalomsättningen skiljde sig avsevärt åt. Respondenterna valdes utifrån 
företagens lägsta hierarkiska nivå. Det gjordes för att svaren skulle bli jämförbara. 
Det hade troligen blivit missvisande om det ena företagets respondenter var högt 
uppsatta chefer medan det andra företagets respondenter representerat den lägsta 
hierarkiska nivån. Studien gjorde därför en avgränsning i valet av respondenter 
utifrån den hierarkiska nivån. 
 
Subjektivitet är generellt svårt för kvalitativa studier att undgå (Bryman & Bell, 2011). 
Det kan tänkas att forskarna omedvetet påverkat studien vid urvalet av sekundärdata 
för uppbyggandet av den teoretiska referensramen. Ett urval måste göras för att 
begränsa studien, dock kan forskarna omedvetet styra informationen genom att till 
exempel utelämna information som motsäger det förväntade utfallet. 
 
Intervjuerna delades upp mellan forskarna vilket kan ha påverkat kvaliteten negativt. 
Kvaliteten i intervjun påverkas av att intervjuaren har erfarenhet och känner sig säker 
i sin roll. Hade valet av intervjuare byggts på faktorer som erfarenhet istället för 
rättvisa forskarna emellan, skulle den insamlade empirin kunnat se annorlunda ut. 
Om enbart en forskare hade genomfört samtliga intervjuer kunde kvaliteten ökat 
genom att denne blivit mer säker i sin roll som intervjuare, vilket enligt teorin kan ge 
en effekt på respondentens svar (Christensen et al. 2010). Forskarna tror däremot 
inte att effekten av det är speciellt stor då intervjuerna var strukturerade. 
 
Som tidigare nämnts i metodavsnittet tilläts forskarna ställa följdfrågor vid behov 
under intervjun. I efterhand märktes det att följdfrågorna som ställdes tenderade att 
bli ledande. Det innebär att respondentens svar grundades på hur forskaren ställde 
följdfrågan. En anledning till att ledande följdfrågor ställdes kan vara för att två av 
intervjuarna har tidigare arbetserfarenhet av liknande företag. Det kan tänkas att 
svaren som respondenterna gav skapade ett igenkännande vilket i sin tur kan färga 
tolkningen utifrån antaganden som grundats av forskarnas tidigare erfarenheter. För 
att hantera det har vi valt att bortse från de ledande följdfrågorna som ställdes under 
intervjuerna och utelämnat dem vid sammanställningen av empirin.  
 
Det kan tänkas att respondenternas svar påverkas av det faktum att studien enbart 
mäter variablerna vid ett tillfälle. Aspekten sammanhållning kan till exempel troligtvis 
förändras hastigare jämfört med organisationsstrukturen, som kan tänkas vara mer 
trögrörlig. Att denna studie enbart mäter vid ett tillfälle kan således göra att utfallen 
skulle se annorlunda ut, speciellt för variabeln arbetstillfredsställelse, vid en 
upprepning av studien. Andra faktorer som gör det svårt att upprepa studien är 
exkluderingen av information, i form av anonymitet av till exempel företagens namn.  
 
Operationaliseringen och uppbyggnaden av intervjufrågorna är tydliga då de visar 
hur studien brutit ned variablerna som den avser mäta. Operationaliseringen av 
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variablerna utgår enbart ifrån Mintzbergs och Orkans definitioner vilket kan bidra till 
att definitionerna av dessa inte är heltäckande, vilket i sin tur skapar risk för att 
variablerna inte mäts korrekt. Eftersom operationaliseringen preciserar definitionen 
av variablerna utifrån denna studie blir således de här definitionerna och 
operationaliseringen en sanning i detta fall, dock kan det finnas en skiljaktighet i hur 
tidigare litteratur och studier definierat variablerna. 
 
Forskarna har i efterhand insett att frågan “Hur ser din relation ut till din chef?” kan 
upplevas som känslig för respondenten, särskilt vid de intervjuer där chefen valde ut 
respondenterna. Det kan tänkas att risk finns för att respondenten inte vågat ge ett 
ärligt svar. I företaget med låg personalomsättning skulle således resultatet av 
gruppsammanhållning kunna vara missvisande. Frågan hade kunnat exkluderas då 
det räckt med frågan: “Hur ser relationen ut till dina medarbetare? för att få en bild av 
sammanhållningen på arbetsplatsen  
 
Vid sammanställningen av intervjuerna i respektive fallföretag var respondenternas 
svar generellt lika varandra. Det förekom dock vissa situationer där en respondents 
svar avvek från de andra två. I dessa fall kunde studien utnyttja valet av tre 
respondenter i respektive företag där svaret kunde sammanställas utifrån en 
majoritet. Det kan dock tänkas att slutsatser som bygger på svar där respondenterna 
inte varit eniga, inte är lika starka som de slutsatser där det rådde total enighet. För 
att öka studiens validitet har transkriberingarna av de sex intervjuerna lagts som 
bilagor (Bilaga 2 & Bilaga 3).  
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5. EMPIRI 
Nedan presenteras insamlad data för respektive fallföretag. 

5.1 Företaget i en bransch med låg personalomsättning 
I Statistiska centralbyråns statistik (Bilaga 1) framgår det att företag inom finans och 
försäkringsbranschen har en förhållandevis låg personalomsättning jämfört med 
majoriteten av branscherna. Därmed har ett företag inom finans och 
försäkringsbranschen valts för att representera en bransch med låg 
personalomsättning. 
 

Företaget i en bransch med låg personalomsättning 

Organisationsstruktur   

Utformning av arbetsuppgifter Låg grad av specialisering och hög grad av 
formalisering 

Styrning och samordning Handlingsstyrning 

Beslutsfattningssystemet Decentraliserat 

    

Arbetstillfredsställelse   

Ledarstilen i företaget och beslutssystemet 
utformning  Demokratiskt ledarskap 

Belöningssystemets utformning  Månadslön, rättvis lön & möjlighet till avancemang  

Arbetets utformning och innehåll  Varierande 

De instrumentella relationerna i arbetet Ser ett sammanhang 

Den sociala integreringen på arbetsplatsen  God gruppsammanhållning 

  
Tabell 5.1 Sammanställning av företagets utfall  
 
Utformning av arbetsuppgifterna 
Utifrån insamlad data går det att fastställa en låg grad av specialisering då 
arbetsuppgifterna uppfattas som varierande och omväxlande. Vid intervjuerna 
framkom det att de anställda sköter hela arbetsprocesserna och inte bara delar av 
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dem, vilket indikerar på en låg specialiseringsgrad. En hög grad av formalisering kan 
fastställas då arbetsuppgifterna uppfattas som regelstyrda. De anställda nämner till 
exempel att arbetsuppgifterna styrs av både interna och externa regler som måste 
följas. 
 
Styrning & samordning 
Utifrån intervjuerna kan det tydas att organisationen tillämpar handlingsstyrning. Det 
framkom genom att det anses vara viktigt hur arbetsuppgifterna utförs. 
 
Beslutsfattningssystemet  
Organisationen har ett decentraliserat beslutsfattarsystem då de anställda kan 
påverka besluten som tas. Anställda kan i högre grad påverka besluten som rör de 
dagliga arbetsuppgifterna än de som rör organisationens framtid. De känner dock att 
de har möjlighet att framföra sina åsikter som rör organisationens framtid samt att 
åsikterna beaktas. Det tolkas därmed som att de anställda har en indirekt påverkan 
på besluten som rör organisationens framtid, vilket gör att decentralisering fastställs. 
 
Ledarstilen i företaget & beslutssystemets utformning 
I intervjuerna framgår det att ledarstilen inom organisationen är demokratisk. Att 
ledarstilen ses som demokratisk grundar sig i att de anställda är delaktiga i de beslut 
som tas på arbetsplatsen. 
 
Belöningssystemets utformning 
De anställda har månadslön och upplever i huvudsak att lönen är rättvis i förhållande 
till de arbetsuppgifter som de utför. Belöning sker i form av löneförhöjning som 
baseras på hur de anställda utvärderas utifrån en handlingsplan som årligen 
upprättas. Möjligheterna till avancemang inom organisationen är stora och i 
intervjuerna framgår det att det enbart är en själv som sätter gränserna. 
Organisationen är stor och det finns flera enheter både nationellt och internationellt 
att söka sig till om man som anställd önskar. 
 
Arbetets utformning & innehåll 
De anställda upplever arbetets utformning och innehåll omväxlande, flexibelt, varierat 
och socialt. ”Ingen dag är den andra lik” framkommer i intervjuerna och samtliga 
nämner att variationen är det bästa med arbetet. Därmed tolkas det i studien som att 
arbetets utformning är varierande. 
 
De instrumentella relationerna i arbetet 
I intervjuerna framgår det att de anställda upplever ett samband mellan prestation 
och företagets resultat. De anställda kan enkelt se huruvida prestationen i form av 
intjänade pengar påverkar organisationen. Det gör att de anställda upplever ett 
sammanhang och förståelse för vad prestationen ger. De anställda kunde även se ett 
samband mellan den egna prestationen och erhållna belöningar.   
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Den sociala integrationen 
I organisationen råder det en god gruppsammanhållning då de anställda upplever sig 
ha goda relationer till sina medarbetare. I intervjuerna framgår det att samarbetet är 
viktigt och att de anställda arbetar nära varandra. Välintegrerade relationer har en 
positiv verkan på trivsel som de anställda upplever sig ha. Vid intervjuerna 
framkommer det också att relationen till chefen upplevs som bra vilket bidrar till att 
sammanhållningen i gruppen stärks. 
 

Företaget i en bransch med låg personalomsättning 
Organisationsstruktur   

Låg grad av specialisering och hög grad av 
formalisering 

Maskinbyråkratisk/ innovativ 
organisationsstruktur 

Handlingsstyrning Maskinbyråkratisk organisationsstruktur 

Decentraliserat Innovativ organisationsstruktur 

    
Arbetstillfredsställelse   

Demokratiskt ledarskap Tillfredsställelse 

Månadslön, rättvis lön & möjlighet till avancemang  Tillfredsställelse, tillfredsställelse & 
tillfredsställelse. 

Varierande Tillfredsställelse 

Ser ett sammanhang Tillfredsställelse 

God gruppsammanhållning Tillfredsställelse 

  Tabell 5.2 Utfallets effekt på arbetstillfredsställelse och organisationsstruktur 
 
Utifrån tabellen ovan har företaget med låg personalomsättning karaktäristika som 
kännetecknar både den maskinbyråkratiska och den innovativa 
organisationsstrukturen. Karaktäristika som talar för en maskinbyråkratisk 
organisationsstruktur är att det råder en hög grad av formalisering och det faktum att 
handlingsstyrning tillämpas. Den karaktäristika som däremot talar för en innovativ 
organisationsstruktur är att det råder en låg grad av specialisering samt att 
beslutsfattningssystemet är decentraliserat. Utfallen visar i enighet med Mintzberg att 
organisationer i praktiken har inslag av flera konfigurationer (Mintzberg, 1989).  
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Utifrån variabelvärdena som tabellen ovan visar kan graden av arbetstillfredsställelse 
i företaget med låg personalomsättning fastställas som hög. Det förklaras av att en 
demokratisk ledarstil, månadslön, möjlighet till avancemang, varierande 
arbetsuppgifter, god sammanhållning, rättvis lön samt ett tydligt samband mellan 
belöning och arbetsuppgifter leder till hög arbetstillfredsställelse.  
 

5.2 Företaget i en bransch med hög personalomsättning 
Utifrån Statistiska Centralbyråns statistik (Bilaga 1) har ett företag med hög 
personalomsättning identifierats. Företaget befinner sig i hotell och 
restaurangbranschen där personalomsättningen är relativt hög jämfört med de andra 
branscherna. 
 

Företaget i en bransch med hög personalomsättning 

Organisationsstruktur   

Utformning av arbetsuppgifter  Hög grad av specialisering och hög grad av 
formalisering  

Styrning och samordning  Handlingsstyrning 

Beslutsfattningssystemet Centraliserat 

    

Arbetstillfredsställelse   

Ledarstilen i företaget och beslutssystemet 
utformning  Auktoritärt ledarskap 

Belöningssystemets utformning  Timlön, orättvis lön & möjlighet till avancemang 

Arbetets utformning och innehåll  Monotona 

De instrumentella relationerna i arbetet Ser ett sammanhang 

Den sociala integreringen på arbetsplatsen  God gruppsammanhållning 

  
Tabell 5.3 Sammanställning av företagets utfall 
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Utformning av arbetsuppgifter 
Insamlad data tyder på att det råder en högre grad av specialisering. De anställda 
upplever i huvudsak att arbetsuppgifterna saknar variation samt att de oftast får 
arbeta med det som de är bäst på, vilket tyder på hög specialisering. En hög grad av 
specialisering får ofta de anställda att känna sig omotiverade vilket också 
framkommer i intervjuerna då samtliga nämner att arbetsuppgifterna i sig inte är 
speciellt roliga. En anställd nämner till exempel att denne tycker att företaget tänker 
kortsiktigt genom att inte låta de anställda vara bra på alla stationer, vilket tyder på 
monotona arbetsuppgifter. Det råder en hög grad av formalisering då det finns klara 
riktlinjer för vad som ska genomföras samt hur det ska genomföras. Det framkommer 
att regler och procedurer är utformade för de flesta arbetsuppgifter som de anställda 
ska följa. Det förekommer till exempel regler för hur bord ska torkas. 
 
Styrning och samordning 
Insamlad data tyder på att företaget tillämpar handlingsstyrning. Det innebär att det 
är viktigt hur arbetsuppgifterna genomförs, det vill säga att de anställdas 
handlingsfrihet begränsas. I intervjuerna framgår det också att de som har en högre 
befattning ska kontrollera att underställda förhåller sig till uppsatta regler. 
 
Beslutsfattningssystemet 
Beslutsfattningssystemet ses som centraliserat då de anställda inte får fatta beslut 
som rör de dagliga arbetsuppgifterna på egen hand. De stora besluten fattas av 
franchisetagaren medan de mindre besluten delegeras till restaurangchefen. I 
intervjuerna framkommer det att hierarkin är tydlig och att beslut måste gå genom 
överordnade. De anställda känner att de inte kan påverka beslut som berör 
organisationens framtid, vilket också indikerar på att det råder centralisering 
 
Ledarstilen i företaget & beslutsystemets utformning 
Ledarstilen kan klassificeras som auktoritär eftersom de anställdas delaktighet vid 
beslutsfattandet är begränsat. Som tidigare nämnts framkommer det i intervjun att de 
överordnade ska se till att underordnade följer regler, vilket tyder på ett auktoritärt 
ledarskap. Vid frågorna om huruvida de anställda är delaktiga vid beslutsfattandet 
framkommer det att de skulle uppskatta om de fick vara mer delaktiga eftersom “de 
som arbetar på ”golvet” har bäst koll”. Kommentaren stärker därmed resultatet om att 
det råder en auktoritär ledarstil. 
 
Belöningssystemets utformning 
De anställda har timlön och upplever i huvudsak att lönen är orättvis i förhållande till 
de arbetsuppgifter som de utför. Det grundar sig i att lönen inte är prestationsbaserad 
utan den bestäms enbart utifrån ålder. De anställda känner att det finns möjlighet till 
avancemang inom organisationen, men intresset hos de intervjuade var svagt. 
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Arbetets utformning & innehåll 
De anställda upplever sig inte ha varierande arbetsuppgifter vilket tyder på en högre 
grad av monotona uppgifter. Som tidigare nämnts framkommer det att de anställda 
ofta får utföra den arbetsuppgift som denne anses vara bäst på. Brist på variation 
kan leda till att arbetsuppgifterna känns monotona och tråkiga vilket skapar 
otillfredsställelse.  En anställd nämner till exempel att denne tycker att företaget 
tänker kortsiktigt genom att inte låta de anställda vara bra på alla stationer. Den 
anställde nämner det i samband med att denne faktiskt skulle uppskatta att få stå vid 
en annan station ibland. Det tolkas som att arbetsuppgifterna tenderar att kännas 
monotona vilket skapar missnöje hos de anställda. 
 
De instrumentella relationerna i arbetet 
Vid intervjuerna framgår det att de anställda kan koppla samman prestation till 
belöning. Det visar sig genom att de anställda ser ett sammanhang mellan prestation 
och nöjda gäster samt att ett bra arbete resulterar i bra service, bra mat och en 
generellt bra upplevelse. Anställda kontrolleras genom ”hemliga gäster” som 
bedömer servicen, de belönas sedan om de genomgår kontrollen felfritt. Det tolkas i 
studien som att de anställda ser ett sammanhang mellan arbetsuppgifterna och de 
belöningar som erhålls. De anställda kan dock inte se ett sammanhang mellan sina 
arbetsuppgifter och företagets resultat. 
 
Den sociala integreringen på arbetsplatsen 
I intervjuerna framkommer det att arbetsuppgifterna löses genom samarbete där de 
anställda arbetar i så kallade ”team”. Insamlad data tyder på att relationerna mellan 
medarbetarna fungerar övergripande bra, vilket indikerar på en god grupp 
sammanhållning. Samtliga av de intervjuade nämner kollegorna vid frågan ”vad är 
det bästa med ditt arbete?”, vilket ger tydliga tecken på en god 
gruppsammanhållning. Relationen till chefen tolkas i huvudsak som bra även om det 
inte framkommer lika tydligt som relationen till kollegorna. Enligt de intervjuade skiljer 
sig relationen till chefen beroende på vilken position de anställda har. I huvudsak ska 
de anställda se upp till chefen då det råder en tydlig hierarki inom organisationen. 
Samtliga av de intervjuade ansåg sig dock ha en relativt bra relation till chefen vilket 
gör att det tolkas som relationen till chefen upplevs som bra. Det i sin tur indikerar på 
en god gruppsammanhållning. 
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Företaget i en bransch med hög personalomsättning 
Organisationsstruktur   

Hög grad av specialisering och hög grad av 
formalisering  Maskinbyråkratisk organisationsstruktur 

Handlingsstyrning Maskinbyråkratisk organisationsstruktur 

Centraliserat Maskinbyråkratisk organisationsstruktur 

    
Arbetstillfredsställelse   

Auktoritärt ledarskap Otillfredsställelse 

Timlön, orättvis lön & möjlighet till avancemang Otillfredsställelse, otillfredsställelse & 
tillfredsställelse. 

Monotona Otillfredsställelse 

Ser ett sammanhang Tillfredsställelse 

God gruppsammanhållning Tillfredsställelse 

  Figur 5.4 Utfallets effekt på arbetstillfredsställelse och organisationsstruktur 
 
I tabellen ovan framkommer det att karaktäristikan för företaget med hög 
personalomsättning kännetecknas av en maskinbyråkratisk organisationsstruktur. 
Det grundar sig i att hög en grad av formalisering, specialisering, centralisering samt 
tillämpande av handlingsstyrning är karaktäristika som kännetecknar en 
maskinbyråkratisk organisationsstruktur  
 
Graden av arbetstillfredsställelse i företaget med hög personalomsättning får enligt 
tabellen ovan ett lågt värde eftersom att majoriteten av svaren gav antydan till det. 
Det grundar sig i att ett auktoritärt ledarskap, timlön, orättvis lönenivå samt monotona 
arbetsuppgifter bidrar till låg arbetstillfredsställelse. Det förekom dock även svar som 
gav antydan till att de anställda var tillfredsställda. God sammanhållning, möjlighet till 
avancemang och att de anställda upplever ett samband mellan de egna 
arbetsuppgifterna och belöningar respektive företagets resultat är indikatorer på att 
de anställda upplever arbetstillfredsställelse.  
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6. ANALYS 
Nedan beskrivs analysavsnittets tillvägagångssätt följt av ett avsnitt där 

den empiriska datan ställs mot den teoretiska referensramen .  

6.1 Metod för analys  
För att analysera organisationsstrukturens påverkan på arbetstillfredsställelse 
används tre designparametrar som utformats av Mintzberg (1989). 
Designparametrarna som används är utformning av arbetsuppgiften, styrning och 
samordning samt beslutsfattningssystemet. Designparametrarnas utfall används för 
att kunna jämföra fallföretagen och se i vilka avseenden organisationsstrukturens 
karaktäristika skiljer sig. Designparametrarnas riktning ställs sedan mot hur 
arbetstillfredsställelsen upplevs i respektive företag. För att få en tydligare bild av hur 
organisationsstrukturen påverkar arbetstillfredsställelsen ställs varje designparameter 
var för sig mot den upplevda arbetstillfredsställelsen. Varje utfall ställs därefter mot 
den teoretiska referensramen för att likheter och skillnader ska kunna urskiljas. 
Likheter och skillnader analyseras sedan med hjälp av litteratur och vetenskapliga 
artiklar för att reflektera över orsaker.   
 
För att analysera hur arbetstillfredsställelsen påverkar personalomsättningen 
används Orkans fem dimensioner som underliggande variabler för att bryta ned 
begreppet arbetstillfredsställelse (Orkan, 1974). Variablerna är ledarstilen och 
beslutssystemets utformning, belöningssystemets utformning, arbetets utformning 
och innehåll, de instrumentella relationerna och den sociala integrationen. 
Nedbrytningen av arbetstillfredsställelse görs för att skapa en tydligare bild av vilka 
underliggande variabler för arbetstillfredsställelsen som har påverkan på 
personalomsättningen. Utfallet på varje dimension kopplas, med hjälp av den 
teoretiska referensramen, till arbetstillfredsställelsen. Arbetstillfredsställelsen ställs 
sedan mot personalomsättningen för att se huruvida arbetstillfredsställelsen påverkar 
personalomsättningen. Den teoretiska referensramen ligger hela tiden som grund för 
analysen där likheter och skillnader mellan utfall och teori tas upp, jämförs och 
analyseras. 
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6.2 Analys av data 

  
Företaget i en bransch med hög 

personalomsättning 
Företaget i en bransch med låg 

personalomsättning 

Organisationsstruktur     

Utformning av arbetsuppgifter  Hög grad av specialisering och 
hög grad av formalisering  

Låg grad av specialisering och 
hög grad av formalisering 

Styrning och samordning  Handlingsstyrning Handlingsstyrning 

Beslutsfattningssystemet  Centraliserat  Decentralisering  

      

Arbetstillfredsställelse     

Ledarstilen i företaget och 
beslutssystemet utformning  Auktoritärt ledarskap Demokratiskt ledarskap 

Belöningssystemets utformning  Timlön, orättvis lön & möjlighet 
till avancemang 

Månadslön, rättvis lön & 
möjlighet till avancemang  

Arbetets utformning och innehåll  Monotona Varierande 

De instrumentella relationerna i 
arbetet Ser ett sammanhang Ser ett sammanhang 

Den sociala integreringen på 
arbetsplatsen  God gruppsammanhållning God gruppsammanhållning 

   Figur 6.1 Jämförelse av företagens utfall 
 

 

6.2.1 Utformning av arbetsuppgifter – Arbetstillfredsställelse 

Företaget med hög personalomsättning tillämpar en hög grad av specialisering, vilket 
enligt Orkan (1974) kan förknippas med en låg grad av arbetstillfredsställelse. I likhet 
med Orkans studie från 1974 visar även denna studie att en hög grad av 
specialisering påverkar arbetstillfredsställelsen negativt då företaget med hög 
personalomsättning upplevde en låg grad av arbetstillfredsställelse. Att 
arbetstillfredsställelsen i företaget med hög personalomsättning påverkas negativt av 
hög specialisering beror enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) på att de anställda 
upplever arbetsuppgifterna som tråkiga vilket i sin tur påverkar 
arbetstillfredsställelsen negativt. I företaget med låg personalomsättning upplevdes 
arbetsuppgifterna som varierande vilket innebär att det råder en låg grad av 
specialisering. Studien visar, i likhet med Jacobsen och Thorsvik (2008), att en låg 
grad av specialisering påverkar arbetstillfredsställelsen positivt. 
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Att graden av specialisering har en effekt på arbetstillfredsställelsen beror delvis på 
att anställda stimuleras av att ha varierande arbetsuppgifter (Jacobsen & Thorsvik, 
2008). De anställda på företaget med låg personalomsättning deltog i hela 
arbetsprocesser till skillnad mot det anställda i företaget med hög personalomsättning 
där de gjorde ett fåtal arbetsuppgifter. Att som anställd få delta i hela arbetsprocesser 
ger troligtvis en klarare helhetsbild för verksamheten, vilket enligt Orkan (1974) bidrar 
till ökad arbetstillfredsställelse. För att öka arbetstillfredsställelsen i företaget med 
hög personalomsättning skulle de, likt företaget med låg personalomsättning, kunna 
låta de anställda vara mer delaktiga i hela arbetsprocesserna för att öka 
helhetsbilden av verksamheten. 
 
I företaget med hög personalomsättning fastställdes en hög grad av formalisering då 
regler och procedurer var tydligt utformade. Det råder delade meningar om huruvida 
graden av formalisering påverkar arbetstillfredsställelsen negativt eller positivt 
(Lambert et al. 2006). I likhet med Lambert et Als studie från 2006 visar denna studie 
på två skilda resultat med avseende på formaliseringens effekt på 
arbetstillfredsställelse. I företaget med hög personalomsättning var 
formaliseringsgraden hög och de anställda upplevde en låg grad av 
arbetstillfredsställelse. Utfallet ger ett resultat som visar att formalisering påverkar 
arbetstillfredsställelsen negativt. Det gick även att fastställa en hög grad av 
formalisering i företaget med låg personalomsättning. I detta företag var dock 
arbetstillfredsställelsen hög, vilket ger ett utfall som visar att formalisering påverkar 
arbetstillfredsställelsen positivt. 
 
Att studien inte kan påvisa att formalisering har en bestämd effekt på 
arbetstillfredsställelse kan bero på vilken bransch som studeras (Lambert et al. 
2006). Enligt Lambert et al. (2006) framkommer det att organisationer som till 
exempel fängelser, skolor och sjukhus upplever hög arbetstillfredsställelse av 
formalisering. Dessa branscher kan antas vara komplexa där det finns mycket regler 
och lagar att förhålla sig till. Att regler inom vissa branscher leder till hög 
arbetstillfredsställelse kan bero på att dessa fungerar som en trygghet vilka minskar 
möjligheten till att göra fel. Enligt Orkan (1974) påverkar upplevd trygghet 
arbetstillfredsställelsen positivt, vilket också kan vara en förklarande faktor till att 
formaliseringen har en positiv effekt på arbetstillfredsställelsen i företaget med låg 
personalomsättning. Om till exempel en anställd orsakar ett fel, trots att denne 
förhåller sig till reglerna, kan individen skydda sig själv genom att lägga ansvaret hos 
företaget som satt upp reglerna. Eftersom att det finns tydliga lagar och uppsatta 
regler inom finansbranschen kan formaliseringen på arbetsplatsen med låg 
personalomsättning skapa trygghet hos de anställda vilket i sin tur påverkar 
arbetstillfredsställelsen positivt (Orkan 1974). 
 
I företaget med hög personalomsättning påverkar en hög grad av formalisering 
arbetstillfredsställelsen negativt. En förklaring till detta är att de anställda upplever 
reglerna som banala då de regler som existerar på arbetsplatsen är av enklare 
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karaktär, exempel på regler som de anställa ska förhålla sig till är hur lång tid en 
kund får ta, hur borden ska torkas, att säga ”smaklig måltid” till varje kund etc. Enligt 
Merchant and Van der Stede (2012) kan kontroller av att de anställda följer simpla 
regler leda till missnöje och att de känner sig övervakade. Det torde leda till att de 
anställda känner en låg grad av arbetstillfredsställelse genom att de anställda får 
känslan av att företagsledarna saknar tillit till dem. De anställda upplever troligtvis 
inte samma trygghet av reglerna som de anställda på företaget med låg 
personalomsättning. Det grundas i att konsekvenserna av att bryta mot dessa inte får 
lika stora påföljder som att bryta mot reglerna i företaget med låg 
personalomsättning. Som Lambert et al. (2006) nämner i sin studie gör även denna 
studie ett antagande om att anställda i branscher som är av mer komplex karaktär 
upplever högre arbetstillfredsställelse av formalisering än vad anställda i mindre 
komplexa organisationer gör. 

6.2.2 Styrning och samordning – Arbetstillfredsställelse 

I företaget med hög personalomsättning tillämpas handlingsstyrning eftersom att det 
anses vara viktigt hur arbetsuppgifterna genomförs. Handlingsstyrning kan 
förknippas med den maskinbyråkratiska organisationsstrukturen vilken associeras 
med låg arbetstillfredsställelse (Merchant & Van der Stede, 2012). I likhet med 
Merchant and Van der Stede (2008) visar studien på att handlingsstyrning påverkar 
arbetstillfredsställelsen negativt i företaget med hög personalomsättning då 
företagets upplevda arbetstillfredsställelse är låg. Handlingsstyrning tillämpas även i 
företaget med låg personalomsättning då det förekommer kontroll av att 
medarbetarna förhåller sig till reglerna. I detta fall uppstår det en skillnad i studiens 
utfall och vad Merchant and Van der Stede (2008) menar. Här visar studiens resultat 
att handlingsstyrning har en positiv effekt på arbetstillfredsställelsen då företaget med 
låg personalomsättning påvisar en hög arbetstillfredsställelse. 
 
Vid intervjuerna upplevde forskarna att handlingsstyrningen antog olika grader 
beroende på vilket företag som studerades. Det kan också förklara varför utfallet i 
företaget med låg personalomsättning skiljer sig från vad Merchant and Van der 
Stede (2008) nämner. Att företaget med hög personalomsättning upplever en lägre 
arbetstillfredsställelse kan bero på att kontrollen av de anställda är av djup karaktär 
(Merchant and Van der Stede, 2008). De anställda kontrolleras för varje arbetsuppgift 
vilket skiljer sig från företaget med låg personalomsättning. Merchant and Van der 
Stede (2008) menar att en allt för omfattande kontroll skapar en negativ attityd hos 
de anställda genom att de upplever att företaget saknar förtroende för dem. När 
anställda känner att företaget har svagt förtroende för dem kan det leda till vantrivsel 
vilket i sin tur har en negativ effekt på arbetstillfredsställelsen. 
 
I företaget med låg personalomsättning sker kontrollen enbart av vissa delar i 
arbetsprocessen. Det gör att anställda ges större handlingsfrihet vilket enligt 
Jacobsen och Thorsvik (2008) leder till ökad arbetstillfredsställelse. Större 
handlingsfrihet kan bidra till att de anställda känner sig delaktiga samt känslan av att 
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företaget har förtroende för dem. Ett förtroende från företaget kan få de anställda att 
känna sig bekräftade och våga ta egna initiativ, vilket i sin tur har en positiv effekt på 
arbetstillfredsställelsen (Merchant and Van der Stede, 2008). Studien visar att olika 
grader av handlingsstyrning har olika påverkan på arbetstillfredsställelsen och att det 
inte är, som Merchant and Van der Stede (2008) menar, handlingsstyrningen i sig 
som skapar en lägre grad av arbetstillfredsställelse. Hur omfattande kontrollen är blir 
därmed av betydande karaktär för huruvida de anställda upplever 
arbetstillfredsställelse. 

6.2.3 Beslutsfattningssystemet – Arbetstillfredsställelse 

Företaget med hög personalomsättning tillämpar ett centraliserat beslutssystem där 
de anställdas deltagande vid beslutsfattandet begränsas. I likhet med Rai (2012) kan 
denna studie konstatera att ett centraliserat beslutsfattarsystem påverkar 
arbetstillfredsställelsen. I företaget med hög personalomsättning råder det en hög 
grad av centralisering samtidigt som arbetstillfredsställelsen är låg. Det visar, i likhet 
med andra studiers resultat, att centralisering påverkar arbetstillfredsställelsen 
negativt (Rai, 2012; Lambert et al. 2006). 
 
I företaget med låg personalomsättning råder det ett decentraliserat 
beslutsfattningssystem vilket innebär en låg grad av centralisering. De anställda 
upplever även en hög grad av arbetstillfredsställelse, vilket också stödjer Rai (2012) 
om att en låg grad av centralisering har en positiv effekt på arbetstillfredsställelsen. 
I studien framkommer det att begränsat deltagande vid beslutsfattning påverkar 
arbetstillfredsställelsen negativt hos företaget med hög personalomsättning. Det kan 
förklaras av att arbetsautonomin försämras (Rai, 2012). De anställda ges inte 
möjlighet att påverka sina arbetsuppgifter vilket har en negativ effekt på 
arbetstillfredsställelsen. Låg arbetsautonomi kan bidra till att de anställda på 
företaget med hög personalomsättning känner sig oviktiga och oengagerade. När de 
anställda känner sig oviktiga kan alienation inför organisationen skapas vilket ökar 
risken för att konflikter uppstår. Konflikter mellan överordnade och underordnade 
påverkar sammanhållningen på arbetsplatsen, vilket i sin tur ger negativ 
arbetstillfredsställelse (Orkan, 1974). 
 
En försvagad ansvarskänsla, som centralisering leder till, bidrar till att de anställda 
känner frustration genom att de inte får vara med och påverka sin egen 
arbetssituation (Jacobsen & Thorsvik, 2008; Rai, 2010). Att företaget med låg grad av 
personalomsättning upplever en högre grad av tillfredsställelse beror enligt Jacobsen 
& Thorsvik (2008)  på att det råder decentralisering. När de anställda får vara med att 
fatta beslut och påverka sin egen arbetssituation ökar även arbetsautonomin och de 
anställda ges frihet till ökat ansvarstagande och möjlighet till egna initiativ, vilket 
påverkar arbetstillfredsställelsen positivt (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 
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6.2.4 Arbetstillfredsställelse – Personalomsättning 

Mobley (1977) visar att den frivilliga personalomsättningen grundar sig i att det 
uppstår en intention till att vilja avsluta sin anställning i företaget. Intentionen till att 
vilja sluta härleds i sin tur till att den anställde upplever en låg grad av 
arbetstillfredsställelse (Ali & Baloch, 2010). Eftersom företaget med hög 
personalomsättning upplever en låg grad av arbetstillfredsställelse stödjer denna 
studie antagandet om att en låg arbetstillfredsställelse leder till hög 
personalomsättning. I företaget med en låg personalomsättning upplevde de 
anställda hög arbetstillfredsställelse vilket står i paritet med Yücel’s (2010) antagande 
om att arbetstillfredsställelse har negativ effekt på personalomsättning. 
 
Nedan bryts arbetstillfredsställelse ned i Orkan’s (1974) fem dimensioner för analys. 
Det görs för att skapa en djupare förståelse av hur arbetstillfredsställelsen påverkar 
personalomsättningen.  
 

6.2.4.1 Ledarstilen och beslutssystemets utformning – Personalomsättning 

De anställda i företaget med hög personalomsättning upplever att det råder en 
auktoritär ledarstil, vilket enligt Orkan (1974) påverkar den upplevda 
arbetstillfredsställelsen negativt. Ledarstilen får därmed en indirekt effekt på 
personalomsättningen, då personalomsättningen påverkas av den upplevda 
arbetstillfredsställelsen (Orkan, 1974). 
 
Studiens resultat, som visar att en auktoritär ledarstil påverkar arbetstillfredsställelsen 
negativt, står i paritet med Orkans (1974) antagande. Den auktoritära ledarstilen kan 
bidra till hög personalomsättning genom att de anställda i företaget med hög 
personalomsättning inte tillåts vara med och fatta beslut. När de anställda inte tillåts 
vara delaktiga i beslutsfattandet resulterar det i att de känner sig otillfredsställda 
(Orkan, 1974). Att de anställda i företaget med hög personalomsättning känner sig 
otillfredsställda kan skapa intentioner till att vilja sluta, vilket enligt Yücel (2010) leder 
till ökad personalomsättning. 
 
I företaget med låg personalomsättning upplevs ledarstilen som demokratisk, vilket 
enligt Orkan (1974) bidrar till en högre grad av arbetstillfredsställelse. Denna studies 
resultat visade, i likhet med Orkans (1974) studie, att en demokratisk ledare skapar 
en höge arbetstillfredsställelse hos de anställda. Anledningen till att ledarstilen 
uppfattas som demokratisk torde vara att de anställda får delta i beslutsfattandet. 
Som tidigare nämnts bidrar en decentraliserad organisation till en högre 
arbetstillfredsställelse. Den höga arbetstillfredsställelsen leder i sin tur till att de 
anställda i högre grad vill stanna på arbetsplatsen vilket ger en låg 
personalomsättning (Yücel, 2010). Det gör att studien kan identifiera en effekt mellan 
ledarstil, arbetstillfredsställelse och personalomsättning där ledarstilen påverkar 
arbetstillfredsställelse som i sin tur påverkar personalomsättningen. 
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6.2.4.2 Belöningssystemets utformning – Personalomsättning 

De anställda i företaget med hög personalomsättning upplever att lönen inte är rättvis 
i förhållande till de arbetsuppgifter de utför. I studien framkommer det också att 
företaget med hög personalomsättning även har en lägre grad av 
arbetstillfredsställelse. Det stödjer Orkans (1974) teori om att lönen påverkar 
arbetstillfredsställelsen. I företaget med låg personalomsättning upplevdes däremot 
en rättvis lön samt en hög grad av arbetstillfredsställelse. Även det står i likhet med 
Orkans (1974) antagande om att en lön som upplevs som orättvis ger en lägre grad 
av arbetstillfredsställelse och vise versa. Att lön påverkar arbetstillfredsställelsen kan 
bero på att lönen är en trygghetsfaktor. I företaget med hög personalomsättningen 
har de anställda timlön, vilket enligt Orkan (1974) leder till en lägre trygghet än om de 
anställda har fast månadslön.  
 
De anställda i företaget med låg personalomsättning har fast månadslön vilket bidrar 
till ökad trygghet och högre arbetstillfredsställelse (Orkan, 1974). I företaget med hög 
personalomsättning är timlönen enligt Orkan (1974) en avgörande faktor till att 
arbetstillfredsställelsen är låg. En anledning till det är att timlön kan påverka 
tryggheten negativt. Det kan grunda sig i att företaget med hög personalomsättning 
och timlön inte ger de anställda timmar för en heltidstjänst. Det kan då bli ett 
stressmoment för de anställda att ständigt vara beredda på att komma in och jobba 
för att öka sin inkomst. De anställda i företaget med låg personalomsättning vet att 
de är garanterade sin fasta månadslön, vilket torde minska stressmomentet med 
avseende på lön. Eftersom arbetstillfredsställelsen har en direkt effekt på 
personalomsättning, kan det tydas att belöningssystemet har en indirekt effekt på 
personalomsättningen med avseende på lön. 
 
Möjligheten till avancemang är stor i båda fallföretagen. Det som dock skiljer dem åt 
är graden av arbetstillfredsställelse. I företaget med hög personalomsättning är 
arbetstillfredsställelsen av lägre grad medan den är av högre grad i företaget med låg 
personalomsättning. Det gör att det uppstår en skillnad i resultat jämfört med Orkans 
(1974) studie som menar att möjlighet till avancemang leder till högre 
arbetstillfredsställelse och som i sin tur leder till lägre personalomsättning. Att de 
anställda inte upplever tillfredställelse i företaget med hög personalomsättning trots 
att möjlighet till avancemang finns kan bero på att de ser arbetsplatsen som mer 
tillfällig jämfört med de anställda på företaget med låg personalomsättning. Om 
arbetsplatsen upplevs som tillfällig föreligger risk att de anställda inte avser att göra 
karriär inom företaget och därmed söker sig till andra branscher och företag. Vilket 
leder till att personalomsättningen blir högre. I företaget med låg personalomsättning 
fanns också stora möjligheter till avancemang. Där var även arbetstillfredsställelsen 
hög vilket i likhet med Orkans (1974) studie tyder på att möjligheten till avancemang 
påverkar arbetstillfredsställelsen positivt.  
 
En anledning till att arbetstillfredsställelsen skiljde sig åt trots att möjligheten till 
avancemang fanns i båda organisationerna kan vara att respondenterna tolkade 
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möjligheten avancemang olika. Tolkningen av avancemang påverkar effekten på 
arbetstillfredsställelsen eftersom avancemang är en förklarande variabel till 
arbetstillfredsställelse (Orkan, 1974; Ali & Baloch, 2010; Kalleberg, 1977). De 
anställda i organisationen med hög personalomsättning tolkade avancemang utifrån 
ett lokalt perspektiv där de syftade till att vara kvar inom restaurangen och till 
exempel uppnå titeln som restaurangchef. De anställda på företaget med låg 
personalomsättning tolkade däremot avancemang ur ett större geografiskt perspektiv 
där avancemanget grundade sig i att förflytta sig till huvudkontor och utomlands etc. 
Skillnaden i tolkning kan bidra till att också arbetstillfredsställelsen ser olika ut i 
fallföretagen. Det grundar sig i att synen på avancemang kan ha en påverkan på hur 
huruvida arbetsplatsen upplevs som attraktiv, vilket också får en effekt på hur 
arbetstillfredsställelsen upplevs. 

 

6.2.4.3 Arbetets utformning och innehåll – Personalomsättning 

I företaget med hög personalomsättning upplever de anställda låg variation i 
arbetsuppgifterna, vilket gör att de upplevs som monotona. Vid arbetsuppgifter med 
låg variation tenderar den anställde uppleva arbetsuppgifterna som tråkiga, vilket i 
sin tur leder till en lägre grad av arbetstillfredsställelse (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 
Studiens resultat visar, i likhet med vad Jacobsen och Thorsvik (2008) kommit fram 
till, att de anställda i företaget med låg grad av variation i arbetsuppgifterna upplever 
en låg arbetstillfredsställelse samt en hög personalomsättning. I företaget med låg 
personalomsättning upplevs arbetsuppgifterna vara av varierande karaktär. Enligt 
Jacobsen och Thorsvik (2008) bidrar varierande arbetsuppgifter till en hög grad av 
arbetstillfredsställelse, vilket också stämmer överens med studien då företaget med 
varierande arbetsuppgifter upplever en hög grad av arbetstillfredsställelse samt har 
en låg personalomsättning. 
 
Enligt Jacobsen & Thorsvik (2008) kan det finnas anledning att tro att företaget med 
hög personalomsättning upplever en lägre grad av arbetstillfredsställelse på grund av 
liten variation i arbetsuppgifterna. Enligt (Orkan, 1974) har en låg grad av variation i 
arbetsuppgifterna en negativ effekt på personalomsättningen. Eftersom de anställda i 
företaget med hög personalomsättning upplever arbetsuppgifterna som enformiga 
påverkas arbetstillfredsställelsen negativt. En negativ effekt på 
arbetstillfredsställelsen kan bidra till att de anställda vantrivs, vilket i sin tur kan få de 
anställda att söka sig till andra företag och på så vis öka företagets 
personalomsättning. På företaget med låg personalomsättning upplevs istället 
variation i arbetsuppgifterna samt en högre grad av arbetstillfredsställelse. Det kan 
bero på att variationen stimulerar de anställda genom att de känner att de utvecklas, 
vilket har en effekt på arbetstillfredsställelsen (Jacobsen och Thorsvik, 2008). 
Stimulerande arbetsuppgifter och känslan av att utvecklas leder till att de anställda 
väljer att stanna inom organisationen och bidrar därmed till låg personalomsättning 
(Yücel, 2010). 
 



52 
 

6.2.4.4 De instrumentella relationerna – Personalomsättning 

Företaget med hög personalomsättning såg ett sammanhang mellan prestation och 
belöning, vilket borde ha en positiv effekt på arbetstillfredsställelsen och i sin tur bidra 
till låg personalomsättning (Orkan, 1974). Studiens utfall skiljer sig dock från Orkans 
då de anställda i organisationen med hög personalomsättning upplevde en lägre 
grad av arbetstillfredsställelse. De anställda i företaget med låg personalomsättning 
såg ett sammanhang både mellan prestation och belöning samt mellan den enskildes 
prestation och företagets lönsamhet. De anställda i företaget med låg 
personalomsättning upplevde likaså en högre grad av arbetstillfredsställelse, vilket 
står i paritet med Orkans (1974) antagande om att arbetstillfredsställelsen är en 
bidragande faktor till varför personalomsättningen är låg. 
 
Eftersom ena utfallet skilde sig från Orkans (1974) antagande om att upplevt 
sammanhang påverkar arbetstillfredsställelsen positivt och personalomsättning 
negativt går det inte att fastställa effekten genom denna studie. Det kan bero på att 
de anställda i företaget med låg personalomsättning såg ett sammanhang ur ett 
större perspektiv eftersom de upplevde ett sammanhang mellan både mellan 
prestation och belöning samt mellan den enskildes prestation och företagets 
lönsamhet. Tillskillnad från företaget med hög personalomsättning där de anställda 
enbart såg sammanhang mellan prestation och belöning.   
 
Anledningen till att de anställda i företaget med hög personalomsättning inte känner 
sig tillfredsställda kan bero på att sammanhanget mellan prestation och belöning är 
på en ytlig nivå där det egentliga sammanhanget inte uppfattas av den anställde. Ett 
exempel på det är när anställda kontrolleras för att de följer reglerna, genom de så 
kallade ”hemliga besöken”. Enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) kan det bli ett mål i 
sig att förhålla sig till reglerna för att uppnå belöning. De anställda på företaget med 
hög personalomsättning tror att sammanhanget mellan prestation och belöning 
grundar sig i att följa regler. Fast det egentliga sammanhanget är att skapa en trevlig 
upplevelse för kunden vilket i sin tur leder till belöning. Det skulle få till följd att för att 
uppleva arbetstillfredsställelse skulle sammanhangen behöva upplevas på en 
djupare nivå för att på så vis påverka arbetstillfredsställelsen och personal-
omsättningen (Orkan, 1974). 
 
Företaget med låg personalomsättning upplever också ett sammanhang mellan 
prestation och belöning. Det förekommer däremot också en tydligare koppling mellan 
arbetsuppgifterna och företagets resultat än vad det gör på företaget med hög 
personalomsättning. De anställda i företaget med låg personalomsättning upplever 
troligen en djupare förståelse för vad prestationen kan kopplas till. Att ha en djup 
förståelse för vad de enskilda prestationerna leder till bidrar till ett helhets perspektiv, 
där den anställde får en ökad förståelse för verksamheten som helhet. Det i sin tur 
kan kopplas till ökad arbetstillfredsställelse och låg personalomsättning (Orkan, 
1974). Eftersom de anställda torde se ett djupare sammanhang genom att de kan 
koppla sina arbetsuppgifter till företagets lönsamhet kan det bidra till en högre 
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arbetstillfredsställelse jämfört med sammanhanget mellan prestation och belöning. I 
detta fall stöder studiens utfall Orkans (1974) teori som beskriver relationen mellan 
upplevt sammanhang och arbetstillfredsställelse som positivt vilket påverkar 
personalomsättningen negativt. 

 

6.2.4.5 Den sociala integrationen – Personalomsättning 

I företaget med hög personalomsättning råder det en god gruppsammanhållning. 
Relationerna mellan medarbetarna upplevs som mycket goda, då samtliga av de 
intervjuade nämnde att kollegorna var det bästa med arbetet. Studiens resultat skiljer 
sig från Orkans (1974) antagande om att en god gruppsammanhållning leder till en 
högre grad av arbetstillfredsställelse som påverkar personalomsättningen negativt. 
Företaget med hög personalomsättning upplevde alltså inte en högre grad av 
arbetstillfredsställelse trots att de hade en god gruppsammanhållning. I företaget 
med låg personalomsättning förekom god gruppsammanhållning, hög 
arbetstillfredsställelse och låg personalomsättning, vilket står i paritet med Orkans 
(1974) resultat. 
 
En anledning till att den goda gruppsammanhållningen inte gav hög 
arbetstillfredsställelse i företaget med hög personalomsättning kan bero på att den 
sociala integrationen inte har en avgörande effekt på arbetstillfredsställelsen. I 
studier framgår det att goda relationer i vissa fall kan väga upp för mindre 
stimulerande arbetsuppgifter (Orkan, 1974). Om de goda relationerna saknats helt i 
företaget med hög personalomsättning skulle arbetstillfredsställelsen troligtvis vara 
ännu lägre (Orkan, 1974). En annan avgörande faktor kan vara att goda relationer 
och hög personalomsättning leder till en lägre grad av arbetstillfredsställelse. Om 
personalomsättningen är hög bland människor man tycker om kan det bidra till att de 
anställda själva söker sig ifrån organisationen. Antingen på grund av grupptryck eller 
att de slutar för att de saknar sina kollegor och inte finner stimulans i 
arbetsuppgifterna.  
 
I företaget med låg personalomsättning är relationerna mellan kollegorna och 
cheferna bra, vilket innebär en god gruppsammanhållning. Arbetstillfredsställelsen är 
också hög vilket kan bero på att de anställda finner trivsel genom att det sociala 
samspelet fungerar bra. Det sociala samspelet är avgörande för 
arbetstillfredsställelsen och bidrar även till effektivitet i organisationen (Bolman & 
Deal, 2003). Eftersom de anställda i företaget med låg personalomsättning upplever 
ett sammanhang mellan prestation och lönsamhet, kan de goda relationerna även 
leda till ökat resultat, vilket i sin tur belönar de anställda och leder till 
arbetstillfredsställelse. Utfallet i företaget med låg personalomsättning styrker Orkans 
(1974) teori som gör ett antagande om att god gruppsammanhållning skapar en 
högre arbetstillfredsställelse, som i sin tur har en effekt på personalomsättningen. I 
detta fall tros vänskap mellan kollegor leda till trivsel och minskad intention till att vilja 
sluta (Ÿucel, 2010) 
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7. SLUTSATSER 
Nedan besvaras studiens två forskningsfrågor utifrån de resultat som konstaterades i 

analysen följt av studiens bidrag och förslag till vidare forskning.  

Hur påverkar organisationsstrukturen den upplevda arbetstillfredsställelsen? 
 
Studien kan konstatera att några av organisationsstrukturens designparametrar 
påverkar arbetstillfredsställelse. De designparametrarna som kunde kopplas till 
arbetstillfredsställelse var specialisering och centralisering. 
 
Specialisering har en negativ påverkan på arbetstillfredsställelse. Det fastställdes för 
att utfallet i båda fallföretagen stöds av Jacobsen och Thorsviks (2008) antagande 
om att en arbetsuppgift med låg grad av variation leder till att de anställda upplever 
dessa som monotona och tråkiga vilket påverkar arbetstillfredsställelsen negativt. 
 
Centralisering har en negativ effekt på arbetstillfredsställelse. Det bekräftas genom 
att studiens resultat stödjer teorin om att anställda som begränsas i deltagandet vid 
beslutsfattning upplever lägre arbetsautonomi, vilket påverkar arbetstillfredsställelsen 
negativt (Lambert et Al, 2006). 
 
De designparametrar som inte kunde kopplas till arbetstillfredsställelse var de 
parametrar som berörde styrning och samordning och graden av formalisering. 
 
I detta fall går det inte att tyda handlingsstyrningens effekt på arbetstillfredsställelsen. 
Det beror på att båda företagen tillämpade handlingsstyrning samtidigt som det 
rådde skillnad i graden av upplevd arbetstillfredsställelse. 
 
Det gick heller inte att fastställa formaliseringens påverkan på arbetstillfredsställelse 
då utfallen visade på både en positiv och negativ effekt. Båda fallföretagen visade en 
hög grad av formalisering medan graden av arbetstillfredsställelse skilde sig. 
 
Hur påverkar den upplevda arbetstillfredsställelsen graden av personal-
omsättningen? 
 
Studien kan konstatera att några av Orkans fem dimensioner kan kopplas till 
arbetstillfredsställelse som i sin tur har effekt på personalomsättningen. De 
dimensioner som enligt studien hade effekt på arbetstillfredsställelsen var ledarstilen i 
företaget och beslutssystemets utformning, belöningssystemets utformning (rättvis 
lön och löneform) och arbetets utformning och innehåll. 
 
Ledarstilen påverkar personalomsättningen indirekt genom att en demokratisk 
ledarstil leder till hög arbetstillfredsställelse till skillnad mot en auktoritär ledarstil som 
skapar motsatt effekt på arbetstillfredsställelsen. Effekten står i paritet med Orkans 
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studie från 1974 som visar att anställda som får vara delaktiga i beslutsfattning 
upplever en högre grad av arbetstillfredsställelse. 
 
Belöningssystemets utformning påverkar indirekt personalomsättningen genom att 
arbetstillfredsställelsen påverkas positivt av upplevd rättvisa med avseende på lön. 
Resultatet stod i paritet med Orkans (1974) studie som visar att en rättvis lön i 
förhållande till arbetsuppgifter leder till arbetstillfredsställelse som i sin tur påverkar 
personalomsättningen. I företaget där de anställda hade månadslön var 
arbetstillfredsställelsen högre än där de anställda hade timlön vilket också stöds av 
Orkans (1974) studie. 
 
Studien kan konstatera att arbetets utformning och innehåll påverkar 
arbetstillfredsställelsen vilket i sin tur påverkar personalomsättningen. Resultatet i 
studien visar att det råder ett negativt samband mellan arbetstillfredsställelse och 
personalomsättning när arbetets utformning ses som förklarande variabel. Effekten 
mellan variablerna stöder Jacobsen och Thorsvik (2008) antagande om att 
varierande arbetsuppgifter leder till ökad arbetstillfredsställelse vilket i sin tur enligt 
Orkan (1974) bidrar till lägre personalomsättning. 
 
De dimensioner som inte kunde förklara huruvida arbetstillfredsställelse påverkar 
personalomsättning var belöningssystemets utformning (möjlighet till avancemang), 
de instrumentella relationerna och den sociala integrationen. 
 
Studien kan inte se att möjligheten till avancemang har en effekt på 
personalomsättningen. Det grundar sig i att båda företagen hade möjlighet till 
avancemang samtidigt som arbetstillfredsställelsen och graden av 
personalomsättning skiljde sig mellan företagen. Det kan bero på att de anställda 
tolkade avancemang olika, vilket kan få effekt på graden av arbetstillfredsställelse.  
 
Studien kan inte konstatera att de instrumentella relationerna påverkar 
personalomsättningen. Det beror på att studien inte kan påvisa att upplevt 
sammanhang påverkar arbetstillfredsställelsen, då båda företagen upplevde att de 
såg ett sammanhang mellan prestation och företagets verksamhet samtidigt som 
graden av arbetstillfredsställelse skiljde sig.  
 
Den sociala integrationen påverkar inte personalomsättningen då studien inte kunde 
fastställa att den sociala integrationen hade effekt på arbetstillfredsställelsen. Ena 
fallföretaget visade resultat i likhet med Orkan (1974), att de sociala relationerna 
bidrog till ökad arbetstillfredsställelse och låg personalomsättning. Det andra 
fallföretaget visade dock på goda relationer, låg arbetstillfredsställelse och hög 
personalomsättning. De sociala relationerna torde dock ha en effekt på 
arbetstillfredsställelsen även om de inte är avgörande.  
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7.1 Studiens bidrag 
Denna studie bidrar med en djupare förståelse för den effekt organisationsstrukturen 
har på arbetstillfredsställelse och arbetstillfredsställelsens påverkan på 
personalomsättning. Studien fokuserar på svenska företag inom hotell- och 
restaurangbranscher samt finans- och försäkringsverksamheten. Studien avser att 
undersöka vilka organisatoriska aspekter som har en direkt effekt på 
arbetstillfredsställelse vilket i sin tur kan vara av vikt att se till om det råder hög 
personalomsättning i företagen. Det gör att företagsledningar vägleds att lägga fokus 
på rätt faktorer om de vill motverka hög personalomsättning. 
 
Studien är unik genom att den också bidrar med utveckling av de teoretiska 
begreppen där sammansättningen av variablerna skiljer sig från tidigare studier. 
Studien utmanar även tidigare teorier i de situationer där resultaten inte stämde 
överens med tidigare studier. Det gör att studien ligger till grund för hur 
organisationsstrukturer bör utformas för att de anställda ska uppnå högre 
arbetstillfredsställelse. 
 

7.2 Förslag till vidare forskning  
I denna studie jämförs den upplevda arbetstillfredsställelsen mellan två branscher 
som kännetecknas av hög respektive låg personalomsättning. Studien har dessutom 
undersökt förhållandet mellan organisationsstrukturens specifika karaktäristika och 
arbetstillfredsställelsen på respektive fallföretag. Ett förslag till vidare studier är att 
jämföra fler företag inom finans och försäkringsbranschen respektive hotell och 
restaurangbranschen. Det skulle ge en mer rättvisande bild och därmed möjliggöra 
för generaliseringar inom respektive bransch.  
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Bilaga 1: Tabell Personalomsättning efter bransch Örebro Län 
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Personalomsättning efter bransch mellan 2011 och 2012 
Källa: SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) 

 
   
   Näringsgren Örebro kommun Örebro län 
Jordbruk, skogsbruk och fiske 7,8 9,0 
Tillverknings- och utvinningsindustri 6,5 7,1 
Företag inom energi och miljö 8,2 9,0 
Byggindustri 8,7 8,3 
Handel 15,1 13,4 
Transport och magasinering 12,4 11,3 
Hotell och restauranger 19,0 17,5 
Information och kommunikation 11,4 10,6 
Finans- och försäkringsverksamhet 7,8 9,8 
Fastighetsverksamhet 8,2 8,8 
Företagstjänster 12,0 14,9 
Civila myndigheter och försvaret 11,4 11,4 
Utbildningsväsendet 14,9 15,0 
Vård och omsorg: sociala tjänster 15,4 14,2 
Personliga och kulturella tjänster m.m. 13,6 12,3 
 

Bilaga 2: Intervjuer på företaget med låg personalomsättning 

Intervju 1 

Intervjuare: Vad har du för arbetsuppgifter? 

Respondent: Jag sitter som privatrådgivare här och jobbar mestadels med 
privatkunder. Bolån, placeringar, privatekonomi helt enkelt. Jobbar med kunder som 
har hamnat på kravlistor. Ringer och försöker hitta lösningar för hur de ska kunna 
beta tillbaka, lägger upp planer för det. Sen så delar vi alla på kontoret på att tå i 
kassan här. Man står någon dag i veckan i kassan. 

Intervjuare: Hur varierade skulle du säga att dina arbetsuppgifter är? 

Respondent: Jag vet ju aldrig vad som kommer hända när jag kommer till jobbet. 
Man kan ha en plan för hur dagen ska se ut när man kommer till jobbet, men den blir 
helt ändrad när man väl kommer hit. Det man täkt att göra i början av dagen, kanske 
man gör när dagen snart är slut. Det kommer ärenden som man inte har räknat med. 
Uppgifterna är väldigt olika. Även kunskapsmässigt, men det kan ha att göra med att 
jag är relativt ny på den här arbetsplatsen. Men jag skulle svara väldigt varierande.  

Intervjuare: Hur ser du på dina arbetsuppgifter? 

Respondent: Jag trivs ju väldigt bra på arbetet så jag tycker att mina arbetsuppgifter 
är väldigt roliga. Överlag så är arbetsuppgifterna varierande och utmanande, så 
överlag tycker jag att de är roliga. Jag tycker det är kul. 

Intervjuare: Hur känner du att du kan påverka dina egna arbetsuppgifter? 
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Respondent: Det är ju inom ramen för vad vi sysslar med här så tycker jag att jag kan 
påverka. Det jag visar intresse för att jag vill arbeta med, får jag göra. Men sen finns 
det ju alltid ramar där vi har våra regler. Sen tycker jag att det är väldigt roligt med 
placeringar och då får jag jobba mycket med sådana frågor, vissa kanske tycker det 
är roligare med till exempel bolån och då får dessa jobba mer med det. Det går att 
påverka till viss del. 

Intervjuare: Så man kan säga att man får jobba med det man är bra på?  

Respondenten: Ja, vi är ju generellt sett ganska breda jämfört med andra banker. Vi 
gör hela processen själv. Det fungerar inte så att jag gör en affär och sedan skickar 
vidare allt pappersarbete, utan vi gör hela processen här. Inklusive det 
administrativa, så den ramen finns alltid. Uppgifterna är lite beroende på vad jag har i 
min handlingsplan och vad jag tycker är roligt att arbeta med.  

Intervjuare: Har du timlön eller månadslön? 

Respondent: Månadslön. 

Intervjuare: Tycker du att din lön är rättvis i förhållande till dina arbetsuppgifter? 

Respondent: Alltså jag trivs ju så bra på jobbet. Visst det är klart att man måste ha ett 
uppehälle, men för mig är den bra i förhållande till hur jag har det i mitt liv just nu. 
Sen är det ju klart att det alltid går att få mer, men det är ju en förhandlingsfråga. Men 
ja, den är ok.  

Intervjuare: Hur ser relationen ut till dina medarbetare? 

Respondent: Jag är ju relativt ny här, men jag tycker att vi har en bra och dynamisk 
grupp. Vi funkar bra ihop. Jag är ju yngst här, men vi har några som är ungefär i 
samma ålder som mig. Sen har vi några äldre. Jag tycker det funkar kanonbra. Svårt 
att svara på, men jag tycker det är bra. 

Intervjuare: Hur ser relationen till din chef ut?  

Respondent: Jag har två chefer. En ställföreträdare och en kontorschef och jag 
känner att jag trivs bra med båda. Den ena funkar lite mer som en livrem, vill att allt 
ska ske på ett korrekt sätt. Väldigt affärsinriktad. Kontorschefen är lite mer att han kör 
på. Det blir en bra kombination. Det hade kanske varit jobbigare om de båda hade 
varit lite mer restriktiva, men jag tycker det fungerar bra. 

Intervjuare: Hur regelstyrda är dina arbetsuppgifter? 

Respondent: Det är klart att det är väldigt regelstyrt. Vi har ett visst regelverk där vi 
har kalkyler som ska gå igenom, vi har amorteringskrav som kommer utifrån. Många 
beslut jag tar är mina egna upp till en viss gräns, men sen har vi ju regler och ramar 
som vi arbetar utifrån. Det är väldigt regelstyrt. 

Intervjuaren: Har du någon spetskompetens? 
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Respondent: Ja, jag tycker sparandet är det som är roligast och då blir det ju klart att 
ju mer man jobbar med det, desto bättre blir man. Men jag skulle inte kalla mig någon 
expert.  

Intervjuare: Det är det du oftast sysslar med? 

Respondent: Ja, alltså dessa områden är ju väldigt breda. Det går ju alltid att gå mer 
på djupet.Jag är ingen expert. Kan inte allt om alla aktier, men har hyfsad koll. 

Intervjuare: Jag kommer att säga två påståenden där du ska svara på en skala 
mellan 1 till 10 huruvida dessa passar bra in på din arbetsplats. 

Intervjuare: Det är viktigt hur jag utför mina arbetsuppgifter. 

Respondent: 10. 

Intervjuare: Det är viktigt att jag uppnår målen, men hur det går till spelar ingen större 
roll. 

Respondent: 3.  

Intervjuare: Hur belönas ni när ni når uppsatta mål? 

Respondent: Vi har ju inga typer av varierade ersättningar, utan vi har något som 
heter Oktogonen. När vi har högre avkastning på eget kapital, det vill säga hela 
banken för ett år, jämfört med de andra storbankerna så får vi en avsättning som vi 
får ut när vi går i pension. Så det är den enda ersättningen vi har. Det är svårt att se 
ett sammanhang med det dagliga arbetet. Annars har jag bara min månadslön. Vi har 
kontorsmål som vi går igenom veckovis, men ingen personlig utvärdering.  

Intervjuare: Hur fattas besluten på din arbetsplats? 

Respondent: Det beror på vad det är för typ av beslut. Vissa kreditbeslut till exempel 
som är inom ramen för det jag får göra, fattar jag ju själv. Jag avgör om en person är 
kreditvärdig eller ej. Vid större beslut måste jag gå till min närmsta chef, men de 
flesta beslut fattar jag själv. 

Intervjuare: Hur känner du att du kan påverka beslut om framtiden inom 
organisationen? 

Respondent: Det är klart. Vi jobbar ju väldigt decentraliserat, så jag har möjlighet tt 
påverka på mitt eget bankkontor. Det är så många nivåer beroende på vilken typ av 
beslut det är som ska fattas. 

Vissa saker kan man ju inte påverka överhuvudtaget. Till viss del. 

Intervjuaren: Hur ser dina karriärmöjligheter ut inom företaget? 

Respondent: De är ju oändliga egentligen. Man kan ju gå hur långt som helst 
egentligen. Det får ta den tid det tar. På den här banken går man från nivå till nivå.  
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Intervjuaren: På vilket sätt kan du se att dina arbetsuppgifter påverkar företagets 
resultat? 

Respondent: På vilket sätt? Den är svår att svara på. Jag vet ju vad vi tjänar på vissa 
produkter. Jag vet vad jag tjänar på kunder. Jag kan också se vad min tid kostar. Det 
går såklart att sitta och räkna på om man vill, men det gör inte jag. 

Intervjuaren: Vad är det bästa med ditt arbete? 

Respondenten: Det är kul, men som jag sa i början. Ingen dag är den andra lik. Så 
variationen. 

 

Intervju 2 
Intervjuare: Vad har du för arbetsuppgifter?  

Respondent: Jag jobbar som företagsrådgivare, jag jobbar lite grann med 
privatpersoner också om företag har sina, sitt engagemang här hjälper vi ofta 
företagaren med dennes privat frågor också. Huslån eller vad det kan vara men 
huvudsakligen jobbar jag med företags finansiering kan man säga. Utlåning till 
företag.  

Intervjuare: Hur varierande skulle du säga att dina arbetsuppgifter är?  

Respondent: Ja jag tycker att det är ganska varierande för vi jobbar ju med hela, det 
här företaget jobbar ju med hela fullt sortiment så jag tycker att det är väldigt 
varierande. För det kan ju handla om företagets tjänstepension, ta han om att de 
behöver ett lån, checkkredit, det kan handla om lösningar, att dem vill plocka bort sitt 
postgiro och bara köra bankgiro. Cash management frågor, så man har ju hela biten 
här på kontoret.  

Intervjuare: Så fullt sortiment menas alla tjänster?  

Respondent: Ja alla tjänster, både om det är inlåning eller utlåning, det kan vara ett 
företag som har hög likviditet till exempel att det går väldigt bra att man har väldigt 
mycket pengar på kontot, då kanske det står ett antal miljoner, vi hjälper till då och 
kanske placerar på ett bättre sätt. Alla dem bitarna sköter liksom vi själva som 
företagsrådgivare. Sen om det blir stort, om det blir komplicerade saker med kanske 
just placeringar eller med cash managementfrågor då har ju vi support från den 
regionala avdelningen i Linköping. Men allt från kunden går via oss på kontoret, så 
att vi har en väldigt decentraliserad organisation, men det vet ni säkert. Så att vi har 
väldigt stora ramar själva. 

Intervjuare: Så du säger att du aldrig vet hur din dag kommer se ut?  
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Respondent: Nej det vet jag aldrig, man kan försöka planera och sådär men oftast 
blir det ändringar. Men det blir ju inte långtråkigt heller. Då menar jag inte det som 
negativt utan. Det är varierat - ja.  

Intervjuare: Hur ser du på dina arbetsuppgifter? Om du tycker dem är roliga eller 
tråkiga eller? 

Respondent: Det finns ett fåtal tråkiga arbetsuppgifter naturligtvis som om man 
jobbar med en konkurs eller vi måste ju rapportera till risker om vi tror att det kanske 
är några kunder som håller på att gå omkull eller det går dåligt, alltså sånt 
administrativt, men det är en väldigt liten del av vår vardag så jag skulle säga att jag 
har roliga arbetsuppgifter. Vi skrattade lite när chefen valde ut mig också för jag har 
ju jobbat sen 1987 inom företaget på två kontor. Och jag har jobbat tio år på det här 
kontoret som företagsrådgivare, så jag tycker att det är väldigt roligt. Jag hade ju haft 
möjlighet att söka annat men jag trivs så himla bra och jag har roliga kunder och bra 
kollegor och sådär. Så jag är supernöjd faktiskt. Det säger jag inte bara för att ni ska 
spela in.  

Intervjuare: Det är ju härligt att man kan känna så det vill man ju att alla ska göra.  

Respondent: Men ja eller hur så egentligen borde man säkert, nån gång kanske testa 
något annat innan jag sluta jobba men just nu trivs jag.  

Intervjuare: Hur kan du påverka dina egna arbetsuppgifter?  

Respondent: Vissa är ju svårt att för vissa är ju utdelat administrativt men man kan ju 
påverka så tillvida att jag kan ju själv ringa och föreslå en kund att nu kommer jag ut 
till dig så kan vi se om det är något nytt vi kan göra, jag kan själv ta reda på vad 
andra bankers kunder, man kan ju söka i alla system, i olika system och plocka fram 
andra företags som inte är handelsbankens kunder, be att får träffa dem, prospekt 
som vi säger. Har man liksom bara stämt av och har rätt idéer och sådär så får vi 
göra väldigt mycket. Så det är det man kan göra det är ju egentligen att skaffa flera 
kunder eller gå på dem kunder man har och försöka ja inte sälja in för det låter 
negativt men att se om det är något mer dem behöver och sen ta tag i dem bitarna 
liksom. Sen var det sen får vi alltid in nya som er studenter som jobbar hos oss och 
sen ska vidare i banken kanske, att man kan vara hanledare, och det finns ju lite 
sådana saker man kan jobba med också om man vill.  

Intervjuare: Men man måste stämma av med nån typ av, ja med chefen innan man 
tar kontakt med någon utanför? 

Respondent: Ja det brukar vi göra och oftast gör vi så att vi har möten en gång i 
veckan hela kontoret och sen brukar vi träffas två gånger i månaden vi som jobbar 
lite mer med företag och då stämmer vi av just lite det här: vad har du på gång, har 
du någon väg in, har du belamrat nu, ska vi fördela någonting. Och är det så att man 
vill gå på något nytt företag stämmer man ju av med kollegorna och kanske med de 
andra två kontoren, det är ju två till kontor till i stan, så att inte dem precis har 
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kontaktat det företaget för det kan ju se lite illa ut och så där då. Så att man kan hitta 
på mycket saker själv men vi kollar alltid upp att det är okej och bemanningsmässigt 
att det funkar och sådär. Så vill man finns det mycket man kan göra och vill man inte 
så, det är ju ingen som tvingar ut en heller liksom.  

Intervjuare: Har du timlön eller månadslön?  

Respondent: Jag har månadslön.  

Intervjuare: Tycker du att din lön är rättvis i förhållande till dina arbetsuppgifter?  

Respondent: Jag det tycker jag man vill alltid ha mer lön. Jag har jobbat ett år i 
Stockholm och man får löneförhöjning på grund av att man blir chef eller att man 
flyttar så även om man flyttar tillbaka och sådär liksom så blir man inte av med sin 
lön. Så jag tror att jag har en rätt bra lön jämfört med som jobbar med samma sak.  

Intervjuare: Hur ser din relation ut till dina medarbetare?  

Respondent: Jag tycker att det är ett väldigt bra gäng nu. Nu har ju jag varit så länge 
på det här kontoret och vi är ungefär tio och jag har jobbat här i tio år. Och just nu 
tycker jag att vi har en jättebra sammansättning jag trivs väldigt bra med mina 
kompisar och vi har väldigt bra kontakt, vi hjälper liksom åt väldigt mycket. Alla är 
sådana nu. Ibland kan det vara lite så att det är alltid några som sticker ut och så 
men det är ju inget konstigt. Men just nu är det ett väldigt hjälpsamt gäng och det 
bidrar nog också till att man tycker att det är väldigt roligt att stanna kvar.  

Intervjuare: Ni jobbar bara på det här kontoret eller samarbetar ni kontoren emellan?  

Respondent: Nej det gör vi inte. Vi kan låna personal nån gång, men då ska det vara 
riktigt. Men vi har ju våra studenter som hjälps åt men har det riktigt krisat till sig 
kanske man ringer till nått av de andra kontoren och om många skulle bli sjuka här av 
någon anledning eller om något speciellt inträffar men annars finns det inget 
samarbete så, vi kan ha någon gemensam kundaktivitet kanske, vi bjuder in något till 
koncerthuset eller på en biokväll eller nått men inget samarbete. Utan varje kontor är 
fristående resultatenheter, de är liksom egna kontor. Många tror att det andra 
kontoret är huvudkontoret här i stan bara för att dem är fler men så är det inte. Om 
man så är två personer så är det en fristående bank kontor.  

Intervjuare: Hur ser relationen ut till din chef?  

Respondent: Den är väldigt bra. Ställföreträdande kontorschefen och jag har ju bara 
jobbat ihop ett år men vi trivs väldigt bra ihop. Det kan jag säga, det vet jag att hon 
och jag har pratat om det på vårat lönesamtal. Vi känner varandra lite sen tidigare. 
Hon har ju jobbat inom banken i stan och hon har jobbat lite här och hjälpte till innan 
hon var ställföreträdande kontorschef. Och så bor vi nästan grannar men det har ju 
inte så mycket med saken att göra. Men vi trivs jättebra och det är ingen 
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kompisrelation så men vi trivs väldigt bra att jobba ihop men det skiljer några år och 
sådär men det är jättekul.  

Intervju: Hur regelstyrda är dina arbetsuppgifter?  

Respondent: Det är ju ganska regelstyrt såklart på en bank, där har vi ju liksom 
framför allt finansinspektionen att rätta oss efter, när det gäller lag om penningtvätt till 
exempel att vi måste be kunderna om legitimation när dem sätter in pengar, vi måste 
reagera på om de sätter in väldigt mycket kontanter ofta och sådana saker det är ju 
ett strikt regelverk. Lika så finansiering, vi får ju inte låna ut hur mycket som helst till 
privatpersoner som ska köpa hus, då får man ju bara låna ut 85 % av ett värde, det 
är väldigt regelstyrt. Det är ju väldigt viktigt också, at speciellt dem nya, och nu när 
det händer så mycket det gäller ju oss alla att man tar del av den informationen så att 
vi inte gör några fel. Lika så har vi intern revision vart annat år som kommer hit och 
kollar att våra handlingar är okej och liksom att vi sköter bankens interna instruktioner 
också. Så att man får vara noggrann. Helt klart.  

Intervju: Har du någon spetskompetens?  

Respondent: Ja men det är väl i så fall i sånt fall att jag har jobbat länge på 
företagssidan, så jag kan företagsmarknaden ganska bra då.  

Intervjuare: Så det är den arbetsuppgiften du jobbar mest med?  

Respondent: Ja det kan man säga och det är ju det jag tycker ät roligast så då blir 
det ju lite det man försöker jobba mest med sen såklart att man gör annat också. Jag 
jobbade tidigare på stortorget, där har dem ju en företagsgrupp som r nästan lika stor 
som hela vårat kontor och det är ju klart, då vart det ännu mer specifikt. Här får man 
ju hjälpas åt och rycka in och göra lite annat, hoppa in i kassa någon dag även fast 
inte det är det roligaste som finns. Men jag skulle säga att det är mest företagsbiten, 
finansieringen där.  

Intervjuare: Nu kommer jag säga två påståenden, och du ska svara på en skala på 1-
10 hur dem stämmer bra överrens med din arbetsplats, 10 betyder att du håller med 
och 1 betyder att du inte håller med.  

Det är viktigt hur jag genomför mina arbetsuppgifter 

Respondent: Det är viktigt för mig. Sen tycker jag att man ska vara flexibel men det 
är viktigt att man gör dem på rätt sätt, sätt nio där då. Men vill ju inte vara 
paragrafryttare heller. Men jag vill ju ändå göra rätt så gott det går liksom. Som vi 
pratade förut om regler och så, där mot kund att dem känner sig nöjda, att man 
levererar skar i tid och sånt tycker jag är viktigt.  

Intervjuare: Det är vikigt att jag uppnår målen men hur det går till spelar inte så stor 
roll.  
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Respondent: Nej det håller jag ju inte riktigt med om. För man vill ju uppnå mål, vi har 
ju liksom planering två gånger om året, tillföreträdande platschef och jag, vad jag 
förväntas göra och så vidare. Men inte hur som helst, visar det sen sig att det liksom 
händer någonting här ute, då får man liksom vara flexibel, men nej det är viktigt för 
mig att uppnå mål men inte till vilket pris som helst eller vad var det du sa? 

Intervjuare: Att det är viktigt att jag uppnår målen men hur det går till spelar ingen roll.  

Respondent: Ja det var så du sa. Ja så måste det ju gå rätt till. Och det måste vara 
rätt mot kund och att man inte säljer på dem produkter de inte behöver och sådär. 
Där skulle jag nog bara sätta en trea då, om det är det som är frågan, två till tre.  

Intervjuare: Hur belönas ni när ni når uppsatta mål?  

Respondent: Vi använder ju dem här handlingsplanerna som jag refererade till två 
gånger om året. Att man stämmer av hur man ligger till och så vidare sen vi 
lönesamtalet. Så har man då uppfyllt det i sin handlingsplan då ska ju det ge en 
löneförhöjning.  

Intervjuare: Hur fattas beslut på din arbetsplats?  

Respondent: Det beror ju lite på vad det gäller för beslut. Kan du specificera lite?  

Intervjuare: Är det chefen som tar besluten eller tar ni beslut gemensamt?  

Respondent: Det beror lite på vad det är. handlar det lite om vad kontoret ska göra, 
om det handlar om marknadsföring, eller sponsring eller vad man ska säga då är det 
ju kontorschefen i vårat fall då. Men när det gäller kreditbeslut till exempel, detta är 
väldigt ovanligt för vi på företaget har väldigt höga egna kreditbeslutande lemiter. Så 
att jag får besluta på krediter upp till fyra miljoner. Några kanske har 2-3 miljoner 
någon tio och en kontorschef av den här kontorsklassen har kanske 15 miljoner. 
Över det måste vi kontakta våran kreditavdelning. Just när det gäller den biten då får 
vi ju bestämma väldigt mycket själva. Men det som gäller kontoret, lite inriktning och 
sådana saker då är det ju kontorschefen skulle jag säga. Räcker det som svar. Ni får 
protestera om ni tycker svaren är flummiga.  

 

Intervjuare: Nej det var jättebra. Hur kan du påverka beslut om framtiden i 
organisationen?  

Respondent: Jag det är ju i så fall att framföra mina synpunkter till kontorschefen och 
eller ställ. Och ä vi överrens om att det här är någonting vi vill driva då försöker vi får 
det vidare upp i organisationen. Till regionbanken till exempel. Vi skriver notiser som 
vi säger som kontorschefen sammanställer, där kan man komma med tips idéer eller 
önskemål. Som han sen skickar upp om det är en gång i månaden bara. Och där kan 
det komma fram jättebra grejer dem är väldigt lyhörda. Allt kanske inte kommer 
igenom förens nu, vissa saker kanske redan är på gång för det har någon annan 
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tänkt ut. Men det mottas alltid. Och det kan vara allt möjligt från att blanketterna ska 
se ut såhär istället till att större grejer och arbetssätt.  

Intervjuaren: Hur ser dina karriärmöjligheter ut inom företaget?  

Respondent: Dem skulle kunna vara goda. Ofta är det så att när man jobbat ganska 
länge att man söker sig vidare till en ställföreträdartjänst som ställföreträdande 
platschefen på det här kontoret till exempel. För att sen bli kontorschef. Eller för att 
sen bli kontorschef direkt på ett lite mindre kontor kanske vi har ju kontor som jag 
kanske sa med både två till tre personer. Jag är inte intresserad det kan jag har varit 
för länge sen men inte längre. Jag nöjer med att vara en bra medarbetare, men jag 
skulle absolut kunna söka en tjänst som kontorschef eller i något sånt om jag ville 
och har säkert ganska goda möjligheter att få flytta om jag skulle vilja göra det. Men 
jag har valt att inte göra det, då skulle jag hellre valt att jobba, att jobba ännu mer 
specialiserat, kanske bara med cash management som jag sa. Eller bara med 
kreditfrågor eller bara med placering. Men då måste man flytta på sig, då är det ju en 
regionbank man måste jobba på och den är ju i Linköping. Och det har jag av olika 
skäl inte varit beredd att göra men det skulle jag ha gillat om det hade funnits 
närmare eller om det varit lättare att pendla till Västerås eller något sånt där. 
Linköping är ju inge bra pendlar ställe från Örebro om man säger så. Men 
möjligheterna finn men jag har inte utnyttjat dem.  

Intervjuare: På vilket sätt kan du se att dina arbetsuppgifter påverkar företagets 
resultat?  

Respondent: Ja det är ju om jag tar in en bra kund som ger ett bra överskott eller om 
jag gör en bra valuta affär som man ser direkt att det här har kontoret tjänat 30 000 
på eller ja men eller om man gjort några stora placeringar som ger bra avkastning för 
kontoret eller finansiering till bra ränta för banken. Men det där är en avvägning, det 
ska ju liksom vara bra totalt sätt. Men framförallt att skaffa nya kunder, kontakter och 
möjligheter, det premieras ju verkligen.  

Intervjuare: Vad är det bästa med ditt arbete?  

Respondent: Jo men det är nog lite det här som vi började med, att det blir aldrig 
långtråkigt. Att vi sitter, ibland kan man ju bli lite galen på att det är lite rörigt och 
stojigt, telefonerna ringer och alla tjoar och skimmar men jag skulle inte vilja sitta 
såhär instängd i ett litet rum någonstans . Utan det här med kollegor och att man 
träffar mycket folk. Tycker jag, det är alla kunder från den buttra lilla gubben i kassa 
till företagare som har ganska stora krav. Så det tycker jag är roligt. Det är ett varierat 
arbete. Och sen är det lite som du sa att man vet inte, att man tänkt att idag ska jag 
göra det här så går man hem utan att ha gjort nått av det. Det är klart att man ibland 
kan bli lite matt men som vi brukar säga, det är inte långtråkigt vi jobbar på, vi hjälps 
åt. Men det är nog variationerna i arbetsuppgifterna och att man träffar mycket folk. 
Då blir det ju varierat. 
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Intervju 3 
Intervjuare: Vad har du för arbetsuppgifter? 

Respondent: Jag jobbar med både privat- och företagskunder, så båda delarna. 

Intervjuare: Hur varierande är dina arbetsuppgifter? 

Respondent: Mycket, ja alltså man har ju det man tror att man ska göra under dagen. 
Sedan kan det dyka upp annat beroende på folk som ringer eller kommer in i lokalen. 
Man kan få slänga om sina arbetsuppgifter helt under en dag. Man tror att man ska 
göra en sak men så får man göra något helt annat, det vet man aldrig. Det gäller att 
vara flexibel. 

Intervjuare: Hur ser du på dina arbetsuppgifter? 

Respondent: Jag tycker de är roliga och omväxlande. Det är ju mycket oförutsägbart 
hela tiden, vad man ska göra från dag till dag. Och det sättet trivs jag att jobba med. 
Alla gör ju inte det. Under åren har man ju träffat på sådana som inte trivs som går 
tillbaka till andra jobb inom vår organisation. Det är ett väldigt typiskt sätt att jobba för 
ett bankkontor. 

Intervjuare: Hur kan du påverka dina arbetsuppgifter? 

Respondent: Inte helt, går det ju inte. Men man kan påverka på så sätt att man.. dels 
att man kan styra sina kunder så man får lite luft i kalendern. Och sedan vart efter 
andra uppgifter som man har på kontoret. Ibland kan man få säga ifrån till sina chefer 
att man har väldigt mycket och att man behöver gå undan en dag och behöver sitta i 
ett annat rum och jobba. Vi har inte… Delvis kan man styra men inte helt. 

Intervjuare: Har du timlön eller månadslön? 

Respondent: Månadslön. De timanställda är extraanställda som studenter. De andra 
som jobbar har månadslön. 

Intervjuare: Tycker du att lönen är rättvis i förhållande till dina arbetsuppgifter? 

Respondent: .. Ja det får jag lov att säga, hyfsat. Sen vet man ju aldrig, lön är ju 
jättesvårt. I vår åldersgeneration är inte det något man pratar om. Det är ju 
överhuvudtaget så att svenskar pratar väl inte så mycket om lön direkt. Med 
varandra, så man vet ju inte vad sina medarbetare har exakt i lön. Det går ju att se 
statiskt som tas fram. Det finns något som heter bästa koder..  Det är ett speciellt 
system att kategorisera olika jobb och de koder kan man då ha … Det styr ju inte hur 
du utför ditt arbete men utifrån de arbetsuppgifter du har och därifrån kan man då ta 
fram statiskt på hur man ligger till i vilket spann. Annars finns det inget att jämföra 
med riktigt. 
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Intervjuare: Det är väl om man känner att man har alldeles för mycket 
arbetsuppgifter.. 

Respondent: Ja men då är det väl mer arbetsmängden i så fall. Om man har sådana 
uppgifter man inte klarar eller har kompetens för.  Visst det kan ju hända att man 
stöter på lite svårare saker, men då får man ta hjälp.  

Intervjuare: Hur ser relationen till medarbetarna ut? 

Respondent: Den är bra. Vi har väldigt bra samarbete på kontoret. Vi jobbar väldigt 
nära ihop, vilket vi måste göra, eftersom det är fram och tillbaka hela tiden.. Hugga in 
och hjälpa varandra på olika sätt. Så jag tycker vi har ett bra samarbete här. 

Intervjuare: Hur ser relationen ut till din chef? 

Respondent: Ja, den är också bra. Vi har ju ganska nya chefer här på kontoret och 
båda två. Både regionchefen och ställföreträdande chefen är nya sen i våras då. Så 
det klart det är ju lite svårare i början innan man vet hur dom vill att man ska jobba 
och så, att anpassa sig. Men jag tycker det funkar bra. 

Intervjuare: Hur regelstyrda är dina arbetsuppgifter? 

Respondent: Ja, till viss del är de regelstyrda. Vi har ju dels interna regler, om man 
lånar ut pengar så finns det ju bakens kreditrestriktioner om hur vi ska låna ut pengar. 
Sedan finns det olika myndigheters beslut på var och hur vi får låna ut pengar. Och 
vad vi måste ta hänsyn till och vilka krav vi måste ställa. Det har blivit mer och mer 
regelstyr med åren kan man säga. 

Intervjuare: Har du någon spetskompetens? 

Respondent: Njaae, inte direkt någon uttalad. Jag är mer generalist och jobbar mer 
brett. Sedan kan man ha vissa områden som man kan lite mer men jag har jobbat så 
länge så man kan lite om mycket. Man blir väldigt bred. 

Intervjuare: Påstående med skala 1-10, där 1 betyder håller inte med och 10 håller 
med. 

Det är viktigt hur jag genomför mina arbetsuppgifter 

Respondent: För mig eller för verksamheten? 

Intervjuaren: För arbetsplatsen 

Respondent: Ja det är nog 8-9, för det är viktigt att det blir rätt utfört. 9-10 kanske. 
Det är viktigt att det blir rätt utfört helt enkelt.  

Intervjuare: Det är viktigt att jag uppnår målen men hur jag gör spelar ingen roll 
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Respondent: Det är lite både och. Vi saker är regelstyrda och andra inte. Då är det ju 
målet i sig som är viktigt kanske inte ur du kommer dit. Så en 5 någonstans, lite 
mittemellan. 

Intervjuare: Hur belönas ni när ni når uppsatta mål? 

Respondent: Vi har ju en handlingsplan som vi arbetar efter. Våra lönesamtal, en 
gång om året, har vi avstämning mot hur vi uppnått våra mål och då får vi lön efter 
hur vi uppnått våra mål eller lönepåslag. Utifrån prestation. Sedan har inte vi så 
mycket mål som är personliga, vi arbetar mer med mål för kontoret som helhet. Inte 
så individuellt arbetar vi. 

Intervjuare: Hur fattas beslut på er arbetsplats? 

Respondent: Oftast av var och en, men har egen beslutsnivå. Speciellt när det gäller 
krediter då har vi uttalade nivåer som vi får besluta under. Och då är det mitt ansvar 
att jag beslutar på rätt sätt och att jag tar rätt beslut till rätt kunder. Men vi har ganska 
stor beslutanderätt ja. 

Intervjuare: Hur kan du påverka beslut om framtiden i organisationen? 

Respondent: Vi har ju möjlighet att skicka inte förslag på saker vi tycker ska 
förbättras eller synpunkter på saker vi tycker fungerar. Lite har vi som skickas in som 
våra högre chefer kan titta på. Och mycket av det vi jobbar med och som vi kommer 
fram att det skulle förbättras det genomförs också. Så det finns möjlighet, det lyssnar 
på oss. Det gör de faktiskt. För att få det lättare för oss som arbetar med det. Det 
pågår ständigt förändringsarbete och olika stöd på olika sätt för oss. 

Intervjuare: Hur ser dina karriärmöjligheter ut inom företaget? 

Respondent: Dom är stora om man vill själv. Det är liksom inte chefen som sätter 
stopp utan det är ofta man själv för vad man vill och inte vill göra. Men om du ska 
göra karriär innebär det oftast att du måste flytta på dig. Men det finns ju väldigt 
mycket möjligheter inom arbetsgivaren. Arbetsgivaren är ju väldigt stor och har 
många enheter både inom Sverige och utomlands så det finns mycket möjligheter 
om man vill satsa på olika saker, definitivt. Men det beror mycket på dig själv och vad 
du vill. 

Intervjuare: På vilket sätt kan du se att dian arbetsuppgifter påverkar företagets 
resultat? 

Respondent: Det ser vi direkt på hur pass bra vår intjäning är på kontoret eller på 
banken i stort. Där märks det direkt. 

Intervjuare: Vad är det bästa med ditt arbete? 

Respondent: Det är nog att det är så omväxlande och flexibelt. Det är väl det största 
felet men också det bästa. Man är väldigt tudelad med det här men det är väldigt 
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som så att den ena dagen inte är den andra lik. Men det är också det som är 
tjusningen med jobbet. Trivs man att arbeta på det sättet är det ett väldigt roligt jobb. 
Man träffar ju väldigt mycket folk. Så att det är spännande och roligt och det händer 
väldigt mycket hela tiden. Man får inte vara förändringsbenägen för att det händer så 
mycket. Jag som jobbar där så länge mörker ju att det inte är samma jobb längre. Det 
kommer ju inte så mycket teknik också, det är appar, paddor och alla möjliga 
betalningslösningar. Både företag och privatpersoner är det väldigt brett. Du har 
betalningslösningar dels för privatpersoner men också företag hur de ska få betalt för 
sina tjänster. Det är kortbetalning och e-handel. Det finns så väldigt mycket idag 
jämfört med 10 år sedan. Jag kan rekommendera mitt jobb då det är en väldigt bra 
arbetsgivare. Men lite svårt att komma in på som anställda tyvärr. Företaget arbetar 
väldigt annorlunda. 

Bilaga 3: Intervjuer på företaget med hög personalomsättning 

Intervju 1 

Intervjuare: Vad har du för arbetsuppgifter?  

Respondent: Det är väldigt olika för att jag är utbildad på alla olika stationer så att det 
kan vara att man står i kassa ett tag sen att man står i köket eller att man typ. Ibland 
har man ingen fast plats att jobba på och då kan man typ hjälpa andra och sådär på 
de olika platserna. Då kallar man det att man är lös, man kan gå runt i matsalen eller 
så kan man hjälpa om det är någon lite nyare i kassan och sådär.  

Intervjuare: Ni har alltid en fast när ni kommer en dag, så är du på ett ställe? Eller hur 
ser det ut? 

Respondent: Nej när jag kommer har de personaluppställningar och sånt där, där 
står det ofta var man ska vara men sen så har man ju timplaneringar och då kan det 
skifta om någon går på rast kan jag hoppa in i köket och i kassan och sådär eftersom 
att jag är utbildad på alla ställen blir det väldigt mycket att man får hoppa runt på 
olika ställen. För att det behövs. 

Intervjuare: Hur varierande är dina arbetsuppgifter? 

Respondent: Asså i sig så ser det väldigt lika ut om man står i kassa en dag det blir 
ju samma men ändå så varierar det utifrån asså kunderna man får ta emot och sådär 
asså det ser inte likadant ut men arbetsuppgifterna skiftar inte mycket. 

Intervjuare: Hur ser du på dina arbetsuppgifter? Alltså om du tycker dem är, vad 
känner du? 

Respondent: Asså när dem säger vad jag ska göra eller? 

Intervjuare: Ja, tycker du dem är roliga eller? 
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Respondent: Asså jag personligen tycker inte att det är så kul att jobba i köket, men 
det är ju bara vad jag tycker. För det blir väldigt enformigt för till exempel om man 
står på en station i köket så skiftar man bara mellan två olika hamburgare och då kan 
man stå där i några timmar och det blir väldigt mycket samma. Det är när man står 
där framme vi kassan då får man oftast, det finn såhär mer att göra för om man är 
fast i köket för om man står där framme kan man få hjälpa till i matsalen eller i driven 
så det blir mer annorlunda så det tycker jag är roligare om någon säger att jag ska 
stå i kassan en dag så vet jag att det kommer skifta mer i mina arbetsuppgifter.  

Intervjuare: På vilket sätt kan du påverka dina arbetsuppgifter? Om du kan det? 

Respondent: Alltså man har ju lite att säga till om men om någon säger åt mig, om 
den som är ansvarig säger åt mig så är det ju inte så jätteofta jag säger att: kan jag få 
göra det i stället. Utan man kommer man gör det man blir tillsagd.  

Intervjuare: Har du timlön eller månadslön? 

Respondent: Timlön. 

Intervjuare: Tycker du att din lön är rättvis i förhållande till dina arbetsuppgifter?  

Respondent: Alltså till viss del. Sedan finns det sådana här, det finns ibland tycker 
man att dem kräver mycket så får man inte lika mycket det kräver lite för mycket och 
så får man för lite betalt för det, Och till exempel om man är utbildad handledare till 
exempel, det får jag ju inget extrabetat för. Men om jag då ska ha en utbildning och 
jag börjar samtidigt och ska komma före och utbilda så får jag ju ingen mer betalt för 
att utbilda. Då är jag ju inte instämplad eller någonting och de här extra små 
ansvaren som ändå för en annan blir ganska stora fast de ser ganska små och dem 
får man inget extra betalt för så på så sätt få man lite betalt det ansvar man får. 

Intervjuare: Så dem räknar med att ni ska komma in och göra saker utöver 
arbetstiden 

Respondent: Ja. Och sen är du ändå det, du är ändå produktionsledare, du är ju 
ändå serviceledare och då är man då är man ändå skiftledarens högra hand men det 
får man ju inget extra betalt för eller någonting. Dem säger det att du ska bli utbildad 
till de och det, dem säger det typ som att det är en ära. Men att jag ska få bli det men 
egentligen så lägger det bara på massa extra krav och stress när man jobbar.  

Intervjuare: Hur ser relationen ut till dina medarbetare? 

Respondent: Jag har ändå väldigt bra relation till dem jag jobbar med. Dem flesta, vi 
är ändå ganska många som umgås på fritiden, vi är ungefär 10-15 stycken som är 
väldigt tighta. Så på så sätt har jag kommit in väldigt bra på arbetsplatsen och så.  

Intervjuare: Hur ser relationen till din chef ut?  
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Respondent: Alltså den är inte dålig men asså hon är väldigt ung. Och det känns 
som vissa tillfällen är hon såhär att hon är väldigt svår. Asså man vet inte riktigt vad 
man kan säga och vad man inte kan säga. För att det är jättesvårt att veta vad hon 
tycker, det känns som att hon dömer väldigt mycket, asså hon är en väldigt svår 
person. Så jag skulle inte säga att den är bra men vi bråkar ju inte eller något sånt 
där liksom. 

Intervjuare: Hur regelstyrda är dina arbetsuppgifter?  

Respondent: Väldigt regel, det känns som att det alltid har sett likadant ut och det 
finns alltid listor man ska gå efter, det är ju inte så fritt liksom. Det är så att när man 
ska stänga vet man exakt vad man kan göra för det finns listor för timme för timme 
vad man ska göra och vad man ska fylla upp och sådär. Så man vet till exempel hur 
man ska städa toaletterna för det gick man igenom när man började, hur man ska 
städa så det är alltså väldigt styrt det man får göra. 

Intervjuare: Har du någon spetskompetens? Alltså om det finns något som du är 
extra bra på? 

Respondent: Som jag själv tycker eller som dem?  

Intervjuare: Som du själv tycker?  

Respondent: Service, och sånt där. Jag tycker mer om att vara serviceledare än 
produktionsledare och det är ju att man tar kassa istället för i köket. Ja och jag är 
verifierad dvs. godkänd ledare också så det som bevis för att jag klarar av det och då 
går dem runt så finns det en lista som jag gör innan jag börjar asså som ser att allting 
finns uppfyllt och så är det någon som går med mig under ett helt arbetspass och 
kollar så att jag klarar av det som behövs för att man ska bli godkänd. Så där ha jag 
utvecklats.  

Intervjuare: Så där har du blivit godkänd med inte som produktionsledare än eller?  

Respondent: Nej inte än.  

Intervjuare: Är det dina arbetsuppgifter som du får jobba med mest? 

Respondent: Asså jag är en, ja asså mest just nu i alla fall men jag är ändå en av 
dem personerna som får hoppa runt väldigt mycket så på ett arbetspass kan jag se 
att jag alltid får stå på alla tre stationer nästan. 

Intervjuare: Är det för att du är utbildad på det flesta ställena?  

Respondent: Ja, dem vet typ att jag klarar av att stå på, dem kastar runt hur som 
helst. Det beror helt på om man säljer plus eller minus och sådär så kastar de runt 
väldigt mycket. Personaluppställningen är typ bara som en grund. Den brukar inte se 
ut som den gör när dem skriver den.  



75 
 

Intervjuare: Nu kommer jag säga två påstående så ska du svara på en skala från 1 till 
10 hur dem stämmer in på din arbetsplats, där tio betyder att du håller med och ett 
betyder att du inte alls håller med. Det är viktigt hur jag genomför mina 
arbetsuppgifter 

Respondent: Ja det är 10. Självklart. 

Intervjuare: Det är viktigt att jag uppnår målen men hur det går spelar ingen roll.  

Respondent: Jag det är väl noll då.  

Intervjuare: Hur menar du nu, är det jättefokus på resultat eller?  

Respondent: Ja verkligen.  

Intervjuare: Det var dem två påståendena. Hur belönas ni när ni når uppsatta mål? 

Respondent: Ofta får man inte, det uppskattas inte så att man hör det så mycket utan 
det förväntas man. När man det har man gjort det man ska, det är inte så ofta man 
får höra ett tack eller bra jobbat så ofta.  

Intervjuare: Hur fattas besluten på eran arbetsplats? Alltså vem fattar besluten? 

Respondent: Ja det är ju, jag tror att det är skiftledargruppen säger ganska mycket 
men jag tror att det är franshisetagaren, som är franshisetagare över tre olika 
restauranger: Jag tror det är han, han har nog väldigt mycket att säga till om så det är 
nog franshisetagaren och vår restaurangchef, som bestämmer mest hos oss.  

Intervjuare: Hur kan du fatta beslut om framtiden i företaget?  

Respondent: Ingenting skulle jag säga. Dem kanske uppskattar feedback men jag 
tror inte att det är någonting som de skulle ta upp liksom och fundera över alls.  

Intervjuare: Hur ser dina karriärmöjligheter ut inom företaget?  

Respondent: Det har jag inte funderat på särskilt mycket för jag vill inte jobba kvar 
särskilt länge. Men asså dem är ju, dem vill ju ändå att man utbilda så mycket som 
möjligt men jag tror inte att skulle jag verkligen jobba kvar jätteläge och visa 
framfötterna skulle jag säkert kunna klättra uppåt men jag vet inte. Jag vet inte för jag 
har inte direkt tagit reda på det.  

Intervjuare: Men vill man finns det möjlighet?  

Respondent: Ja. 

Intervjuare: Fast du har ju ändå fått utbildning på många olika? 

Respondent: Ja precis det nästa steg är ju skiftledare, det skulle jag ju kunna bli om 
jag skulle vilja, sen efter det är det första och andra assistent sådär men det är ju en 
ganska lätt att klättra upp dit för det är ju inte så många som vill det tror jag inte. 
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Intervjuare: På vilket sätt kan du se att dina arbetsuppgifter påverkar företagets 
resultat? Känner du att om du gör någonting, kan du se?  

Respondent: Det är ju inte så att jag, nej inte så att . Det är så svårt för det känns på 
ett sätt som att man bara. Om jag gör något bra ett arbetspass så påverkar inte det 
jättemycket. Det är såklart att om jag skulle göra det varje gång så är det såklart att 
det syns typ på siffror men då blir det typ att det är inte så att mina, det jag gör syns 
extra mycket ifall att jag gör det. Så det är inte så att jag påverkar så jättemycket då 
vi är så många som jobbar och det är så mycket som spelar in så om jag gör nått 
jättebra, det krävs ändå att alla andra också gör det bra för att det ska synas.  

Intervjuare: Vad är det bästa med ditt arbete?  

Respondent: Asså det bästa med mitt arbete ju att erfarenheten man får av det, men 
det bästa som har varit med är ju att jag fått träffat alla som jag känner så bra nu men 
det är ju två olika saker. Det har ju ändå gett ganska mycket att jag jobbat där men 
det som ändå det jag tänker på mest när jag tänker på företaget är ju dem som jag 
träffat när jag har jobbat där, det är ju inte direkt så att arbetsplatsen har gett mig… 
det är ju inte så jag tänker liksom.  

Intervjuare: Jag vill sätta en fråga bara. Får dem som inte är serviceledare chans att 
påverka eller det ni?  

Respondent: Alltså dem har ju, det känns som att så många som kommer och går typ 
så dem som inte är serviceledare osv. , dem jag vet inte. Det är så konstigt för att det 
är inte så många som säger sådär utan det vet typ att dem ska lyssna på dem som 
är serviceledare och det på något sätt bankas in i huvudet att man vet det att det här 
är dem som är högre uppsatta och dem ska man lyssna på . Sen eftersom att 
arbetsuppgifterna är så styrda så säger man gör det där, och då vet dem att de ska 
göra det och eftersom att det är en massa listor och sådär kanske man tänker om ny 
när man inte har så mycket erfarenhet så kanske man tänker att amen det som ska 
göra är redan bestämt så att det inte är någon ide att koma med något nytt förslag.  

Intervjuare: Så det är alltså en ganska stark hierarki?  

Respondent: Ja.  

Intervjuare: Vem är den som är din chef?  

Respondent: På ett arbetspass är det skiftledaren för det är ju en skift ledare, en på 
morgon en tar kväll så det är alltid en serviceledare på morgonen och en på kvällen 
och sen produktions ledare lika så men det är ändå ofta en kommunikation mellan så 
man hjälper varandra så det är tre stycken man kan fråga om det är något. 

 

Intervju 2 
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Intervjuare: Vad har du för arbetsuppgifter? 

Respondent: Jag står främst i kassan och i driven, vilket är där man ger ut maten till 
gästerna. Jag jobbar alltså med service och gästtillfredsställelse. Jag är också 
utbildad serviceledare, vilket är när man är skiftledarens högra hand.  

Intervjuaren: Hur varierande skulle du säga att dina arbetsuppgifter är? 

Respondent: Det blir mer och mer varierande ju mer utbildning man har fått. Jag har 
väl börjat få lära mig ganska mycket nu, så då kan man börja få hoppa lite mellan vad 
man får göra. Då kan man ju till exempel få börja flippa burgare och sånt. Ingen dag 
är den andra lik, för det händer så mycket olika saker. 

Intervjuaren: Menar du då folket du möter? 

Respondent: Ja, jag tänker mig gästerna som kommer. Det är ju aldrig samma gäster 
så det blir mycket variation från dag till dag. 

Intervjuare 2: Så man kan säga att det är arbetsuppgifterna är i sig ganska lika om 
man inte har fått utbildning på olika ställen, men för en person med mindre utbildning 
blir arbetet mycket samma sak? 

Respondenten: Ja, i början till exempel stod jag bara i kassan. Då stod jag där och 
tragglade varje dag, så ju mer man lär sig desto mer varierande blir arbetet. 

Intervjuaren: Hur ser du på dina arbetsuppgifter? Känner du dig tillfreds? 

Respondenten: Hur jag ser på dom? Jag vet inte riktigt. Jag gör det jag ska. 

Intervjuaren: Men skulle du vilja ha fler olika arbetsuppgifter? 

Respondenten: Fler vet jag inte… 

Intervjuaren: Men tycker du att dom är roliga? 

Respondenten: Det är ju inte alltid roligt, men det blir ju också vad man gör det till. 

Intervjuaren: Men dom känns ok? 

Respondenten: Ja, man tänker inte så mycket på det man gör, utan man gör det 
bara. Man är ju van vid att det är det man ska göra och då gör man det bara. 

Intervjuaren: Hur känner du att du kan påverka dina egna arbetsuppgifter? 

Respondenten: Alltså jag tror att det blir lättare med tanke på att jag står under 
skiftledaren, så jag ska hålla koll på alla dom som står i kassan. Det gör att jag får 
styra lite mer. I början när jag bara stod i kassan då var det inte så lätt för mig att ha 
något att säga till om, utan då var det bara att göra. Så jag kan ju styra lite mer så. 
Jag kan ju delegera ut tråkiga uppgifter till andra, så det är klart att ju mer man lär sig 
desto mer får man styra. 
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Intervjuaren: Du får liksom bestämma vad du ska göra en dag? 

Respondenten: Nej, inte på det sättet. Vi har ju mål som vi ska uppnå varje dag, men 
jag får ju kanske styra lite mer hur och när. 

Intervjuaren: Så du bestämmer om du står i kassan? 

Respontenten: Nej, det är den som är över mig som gör det. 

Intervjuaren: Har du timlön eller månadslön? 

Respondenten: Timlön 

Intervjuaren: Skulle du säga att din lön är rättvis i förhållande till dina arbetsuppgifter? 

Respondenten: Nej, det skulle jag nog egentligen inte säga. 

Intervjuaren: Hur ser relationen ut till dina medarbetare? 

Respondenten: Jag tycker att vi har en bra relation. Vi har ju oftast väldigt roligt på 
jobbet. Är det någon dag då det är jobbigare, så försöker vi göra det roligt. Vi är ett 
väldigt bra team på det sättet. 

Det är väl det som gör hela arbetsplatsen rolig. 

Intervjuaren: Hur ser relationen till din chef ut? 

Respondenten: Den tycker jag också är bra. 

Intervjuaren: Hur regelstyrda är dina arbetsuppgifter? 

Respondenten: Vilka svåra frågor! Dom är väl så regelstyrda dom kan bli. Jag får väl 
absolut inte göra något som inte är enligt lagen. 

Intervjuaren: Finns det någon regelbok som ni har tillgång till? 

Respondenten: Alltså vi har ju en tjock pärm där det står vad vår policy är och den är 
också baserad på olika åldrar. Är du till exempel under sexton år finns de saker du 
inte får jobba med.Det är vi bra på att hålla oss till. Tycker i alla fall jag.  

Intervjuaren: Finns det mycket regler för vad ni ska göra och hur det ska göras? 

Respondenten: Ja, det finns det. Det är ju inte så att det går att fuska med någonting. 
Ska vi följa en lista ska den göras uppifrån och ner. Fuskar man får man skäll, så det 
är viktigt att den görs på rätt sätt 

Intervjuaren: Har du någon spetskompetens? 

Respondenten: Nej, alltså just på mitt yrke skulle jag svara service. Det är också det 
jag tycker är roligast, så det är det jag blivit bäst på. 

Intervjuaren: Är det också det du får utöva mest? Det som har med service att göra? 
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Respondenten: Ja, jag kan ju fler stationer, men det är väl just där jag är bäst och får 
stå mest. 

Intervjuaren: Nu kommer jag att säga två påståenden där du ska svara utifrån en 
skala på 1 till 10 huruvida dessa stämmer överens på din arbetsplats. 1 är där du inte 
håller med och 10 är där du verkligen kan hålla med. 

Intervjuaren: Det är viktigt hur jag utför mina arbetsuppgifter. 

Respondenten: Ja, det är ju i alla fall på en högre skala. Gör man inte rätt så tar det 
väldigt lång tid och allt man gör ska ju vara tidsbesparande. Så ja, det är väl upp 
emot en tia där. 

Intervjuaren: Det är viktigt att jag uppnår målen, men hur jag gör spelar inte så stor 
roll. 

Respondenten: Mitt emellan. Det är viktigt att jag uppnår målen, men kommer jag på 
nya sätt som funkar så är det ju alltid bra. Det uppskattas om man kommer med 
invändningar om man har förslag på hur något kan göras på ett bättre sätt. Det är på 
en skala mitt emellan så en femma där. 

Intervjuaren: Hur belönas ni när ni når uppsatta mål? 

Respondenten: Det är lite olika. Är det något väldigt speciellt brukar vi bli belönade 
med biobiljetter. 

Är det bara en vanlig dag, så kan det snarare vara en klapp på axeln och att någon 
säger att man jobbat bra. Då får man mer kommentarer. 

Intervjuare 2: Händer det ofta? 

Respondenten: Jag tycker ändå att vi är ganska bra på det sättet. Vi försöker peppa 
varandra. Är jag en person som ger schyssta kommentarer till mina medarbetare, så 
får jag tillbaka det av dem senare. Sen är det ju klart att när det kommer från 
skiftledare eller restaurangchef så blir man extra stolt. 

Intervjuaren: Är det för att det inte händer så ofta? 

Respondenten: Det är inte självklart. Jag kan inte säga att jag får uppskattning 
speciellt ofta av personer på en högre nivå. Det är mer de som jobbar samma skift 
som man försöker peppa. 

Intervjuaren: Hur fattas besluten på eran arbetsplats? 

Respondenten: Är det något viktigt så är det skiftledare och restaurangchef. Jag som 
sådan är väl inte med och påverkar speciellt mycket, men kan ge kommentarer om 
det är något speciellt. Ju högre upp man är desto mer kan man påverka. 

Intervjuaren: Hur kan du påverka beslut om framtiden i organisationen? 
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Respondenten: Vi har ju undersökningar då och då där vi får säga vad vi tycker. Det 
är väl för att vi ska kunna påverka lite. Sen beror det ju på. Är det något som 
verkligen tynger mig och jag går och pratar med min restaurangchef så måste hon 
verkligen ta tag i det, för annars kan det ju leda till att jag slutar. Vi har väl vissa sätt 
att påverka, men inte så mycket. 

Intervjuaren: Hur ser dina karriärmöjligheter ut? 

Respondent: Det finns ju en karriärstege. Man börjar längst ner och kan jobba sig 
uppåt. Det finns alla möjligheter. Det går att sluta som restaurangchef om man vill 
det. 

Intervjuaren: På vilket sätt kan du se att dina arbetsuppgifter påverkar 
organisationens resultat? 

Respondenten: Det är väldigt viktigt att jag arbetar på rätt sätt för att det sa vara 
lönsamt. Att man arbetar på rätt sätt så drar man ju in mer pengar.  

Intervjuare 2: Är det därför det blir extra viktigt att följa alla listor som ni har? 

Respondenten: Det är ju därför listorna finns. Det är för att vi ska arbeta på ett 
effektivt sätt och då dra in mer pengar. 

Intervjuaren: Vad är det bästa med ditt arbete? 

Respondenten: Mina kollegor och de dagar då det är en bra dag och man får 
uppskattning av gästerna. Att man får beröm av gästerna. 

Intervjuare 3: Är det när man får uppskattning av chefer eller kunder? 

Respondenten: Jag tycker att det är roligast att få beröm av gästerna för det är ju 
ändå det som är viktigast. Då blir dagen bättre, Är en gäst arg så drar det ner väldigt 
mycket.  

 

Intervju 3 
Intervjuare: Vad har du för arbetsuppgifter? 

Respondent: Jag är områdesledare, det är min titel och handledare. På företaget är 
det lite hierarki där man klättrar i trappsteg. Som handledare är man ganska högt upp 
och då utbildar man de nya som kommer. Som områdesledare, då ska man vara 
skiftledarens högra hand ungefär. Annars har jag uppgifter som alla andra, utöver det 
då. 

Intervjuare: Vad är det för uppgifter då? 
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Respondent: Det kan vara olika beroende på, det finns olika stationer. Antingen är du 
i köket eller så är du i driven där bilarna kommer eller så är du i kassan så det beror 
på vilket skift du har. 

Intervjuare: Tycker du att dina arbetsuppgifter är varierande? 

Respondent: ja det är de. 

Intervjuare: på vilket sätt då? 

Respondent: mm, alltså om man kan allt på företaget finns det mycket olika saker att 
göra. Det som kan hända på företaget är att om du kan en sak bra så kan du få stå 
där väldigt mycket. Det förekommer, att jag till exempel är i tvåan, i driven, som ger ut 
maten, där står jag väldigt mycket. Alltså ibland kanske man vill stå i köket och så.. 
Men ja, då är det mer att de tänker kortsiktigt än långsiktigt. Istället för att utbilda alla 
på alla stationer och göra alla jämnbra så sätter de bäst person på rätt plats på en 
gång. 

Intervjuare: Hur ser du på dina arbetsuppgifter? 

Respondent: Utveckla frågan, om jag tycker de är roliga eller inte? 

Intervjuare: Ja, lite i den stilen 

Respondent: Ja, alltså jag är väl en serviceminded person och tycker det är kul att ha 
kontakt med gäster och så, men jag kan tycka att jag kanske inte är super exalterad 
av att gå till jobbet. Det kan jag inte säga. 

Intervjuare: Hur kan du påverka dina egna arbetsuppgifter? 

Respondent: Jag kan alltid be skiftledare att placera mig någon annanstans, alltså 
önska det. Då kanske jag kan byta plats och göra något annat. Men det beror på hur 
det ser ut också. 

Intervjuare: Har du timlön eller månadslön? 

Respondent: Jag har timlön 

Intervjuare: Tycker du att din lön är rättvis i förhållande till dina arbetsuppgifter? 

Respondent: Nej. Jag tycker det är ganska dåligt att lönen är åldersbaserad istället 
för prestationsbaserad. Så en som är 20-22 som gör mindre uppgifter än jag och som 
har mindre ansvar än jag får mer i lön. 

Intervjuare: Hur ser din relation ut till dina medarbetare? 

Respondent: Den är faktiskt bra. Det finns ju såklart vissa man inte kommer överens 
med, men här känns det ändå som man får ett band med alla man jobbar med för det 
är ju väldigt stressigt och man måste ta sig igenom det och då kan man inte hålla på 
och bråka. Men blir ofta bra vänner med dom man jobbar med. 
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Intervjuaren: Ja, jag kan tänka mig det eftersom man måste samarbeta så mycket. 

Respondent: Ja, exakt 

Intervjuaren: Hur ser relationen ut till din chef?   

Respondent: Den är faktiskt mer vänskapligt än professionell alla gånger. Det är inte 
att hon är dålig men ibland är hon mer som en vän än en chef. Det kanske är för att 
jag är lite högre upp än en vanlig medarbetare, för jag har mer kontakt med henne. 

Intervjuare 2: Hur tror du att dom som inte har samma utbildning som dig, hur tror du 
att dom uppfattar henne? Alltså kan det vara skillnad? 

Respondent: jo så kan det nog vara. För det är lite som så att det är hierarki. Och är 
du utbildad och kan lite mer saker än dom andra då ska dom andra se upp till dig och 
gör som du säger. 

Intervjuare: Hur regelstyrda är dina arbetsuppgifter? 

Respondent: hmm, regelstyrda… Om man tänker på rutiner man måste utföra är dom 
väldigt.. kan man säga… Sedan om man följer dom eller inte det är en annan sak. 
Men vad vi SKA göra är väldigt styrt. Då tänker jag på matsäkerhet och om man är i 
köket och om man är i front och rutiner. Man ska ju följa en viss procedur och inte gå 
utanför den ramen. Oavsett hur stressigt det är och så. 

Intervjuaren: Du var inne lite på det här tidigare.. Har du någon spetskompetens? 

Respondent: på företaget? Ja det är väl i sådana fall att jag ska vara en andra hand 
till skiftledare och styra och ställe och även utbilda dom som kommer till 
arbetsplatsen. Sedan ska jag tillägga att jag är precis utbildad handledare så jag har 
inte hållit i någon riktigt utbildning än men det är meningen att jag ska göra det. 

Intervjuare: Är det då den arbetsuppgiften som du utövar mest? 

Respondent: Det är mer så att jag ska göra allt som alla medarbeta gör men jag ska 
utöver det göra dom uppgifterna. Visst om jag har en utbildning, då är jag 
handledare. Men det dom menar på företaget är att man ska vara en medarbetare 
men du är alltid handledare och områdesledare. Det innebär till exempel att du aldrig 
får gå förbi ett fel så det innebär väl att man ska ha den rollen hela tiden så fort man 
jobbar. 

Intervjuare 3: Men det du sa om då när du stod i driven, sa inte du att du fick göra det 
då, alltså det du var bäst på? 

Intervjuare 2: Så du står i tvåan då? 

Respondent: Ja exakt. 



83 
 

Intervjuaren: Nu kommer vi säga två påståenden, och du ska svara på en skala från 
1 till 10 huruvida dessa stämmer in på din arbetsplats, där 10 betyder att du håller 
med och 1 att du inte alls håller med: 

Det är viktigt hur jag genomför mina arbetsuppgifter 

Respondent: 10. 

Intervjuare: Kan du utveckla? 

Respondent: Alltså, om jag tänker på service så det jag gör och det mina 
medarbetare gör ju att gästen får en bra upplevelse om jag och alla andra utövar allt 
på rätt sätt kommer gästen få en bra upplevelse. Och det är det som man vill 
uppnå… företaget vill uppnå.. Och som alla som jobbar borde vilja uppnå också för 
att om vi kollar på lång sikt kommer de komma tillbaka och restaurangen gå med 
vinst och bli ett lönsamt företag. 

Intervjuaren: Det är viktigt att jag uppnår målen men hur det går till spelar ingen roll 

Respondent: 1. 

Intervjuaren: Du var lite osäker? 

Respondent: Ja, jag tänkte på vad det egentligen betydde. Men jo, för att du kan ju 
fuska dig igenom målen som sätts upp men då har dom ju inte uppnåtts. En dålig 
jämförelse är om du t.ex. gymmar.. Om du tar 100 kg i bänkpress men inte gör inte 
övningen på rätt sätt så då tar ju inte 100 kg, så det blir lite så. Visst du kanske 
uppnår målet men.. gör du verkligen det? Gör du rätt? 

Intervjuare: Hur belönas ni när ni når uppsatta mål? 

Respondent: Med en prick på en utbildningstavla som säger att du är godkänd. 
Sedan kan vi ha olika tävlingar och då kan man vinna en värdemeny på företaget. 
Sedan får vi hemliga gästbesök två ggr i månaden. En i driven och en i instore. 

Intervjuare: Vad gör de? 

Respondent: De kollar servicen och att maten håller bra kvalité och rena toaletter och 
att medarbetarna är trevliga och ser prydliga ut. Men om man är med på ett pass och 
sätter ett sådant besök med noll fel så får man en biobiljett. Det är de grejerna jag 
kommer på. 

Intervjuaren: Hur fattas beslut på er arbetsplats? 

Respondent: Hmmm. Jag tror att… vår franchisetagare är högst. Under han har vi en 
person som är restaurangchef. Sedan har vi en skiftgrupp, så alla som är skiftledare 
sitter i en grupp och har möten ibland och de diskuterar ibland och så men det är väl 
framför allt Stefan som tar de stora besluten. Och de mindre besluten tar nog 
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restaurangchefen där hon inte behöver kontakta franchisetagaren. Och är det något 
beslut som är akut under skiftet är det ju skiftledaren som har ansvar. 

Intervjuare: Om det uppstår något oväntat till exempel? 

Respondent: Ja precis. 

Intervjuare: Hur kan du påverka beslut om framtiden i organisationen? 

Respondent: Hmm... Ja, alltså de enda är att lyfta mina idéer till en skiftledare som 
tar med sig det till deras möte. Men en vanlig medarbetare som inte klättrat på 
stegen så tror jag det är ganska svårt att få inflytande i det som borde ske. Och det 
kanske vore bra eftersom de som är på golvet och sliter vet hur det verkligen är. Det 
är ju inte han som sitter på kontoret. Så det är viktigt men det förekommer nog inte 
just nu. 

Intervjuare: Hur ser dina karriärmöjligheter ut inom företaget? 

Respondent: Alltså företaget skyltar med karriär. Och jag tror man kan göra det 
också men att det är krävande. Att dra skift och ha ansvar tror jag skulle vara väldigt 
påfrestande. För jag har sett vänner som sprungit in i väggen för de pallar inte. Så 
jag ser inte arbetsplatsen som ett företag där jag vill göra karriär överhuvudtaget utan 
jag ser det mer som språngbräda för framtiden. 

Intervjuaren: På vilket sätt kan du se att dina arbetsuppgifter påverkar företagets 
resultat? 

Respondent: När man ser att man har suttit en hemlig gäst så får man veta det och 
veta att man gjort något bra. Och det är kanske ända gången man får bekräftelse för 
at man gör, att de leder till något bra. Och om man jobbar och det går bra för teamet 
så .. och går det bra så blir servicen bra, maten blir god och upplevelsen bra för 
kunderna. Men går det dåligt känner man direkt att man inte kommit tillbaka om man 
var kund. Så man känner väl hur det går på skiftet. 

Intervjuaren: Vad är det bästa med ditt arbete? 

Respondent: Alltså jag måste säga medarbetarna. Utan tvekan. Just att man blir så 
bra vän men de som jobbar där. Utan dom hade man nog inte gått till jobbet. 

 


