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Abstract 

This thesis is based on a qualitative study of managers in public administration, and what 

influences them to resign from their organization. Research about commitment and 

motivation has mainly been developed and applied to employees in private organizations. 

This is one of the reasons why this view was chosen for the thesis. The empirical case 

was one of the largest municipalities in Sweden. The managers came from the social care 

departments of elderly and functional disability that had resigned during the year of 2012. 

Stories of situations and factors that were behind their decision to resign were collected 

during interviews. These were analyzed on the basis of established motivation- and 

commitment theories. 

The results showed that statements collected from the interviews were supported in Allen 

and Meyers commitment theories and reasons for resignation. Several of the managers' 

dimensions of commitment had changed during their employment. The commitment had 

not been constant throughout the whole period of employment, and the study also showed 

that it was of importance if the commitment was directed towards the organization, 

business/operations or employees.  

The language of this study is Swedish. 

 

 

 

Keywords: Management, Public Sector, Commitment, Motivation, Hygiene, Manager, 

Municipality 

 



 

II 

Sammanfattning 

I denna uppsats har en kvalitativ studie genomförts angående chefer i offentlig 

förvaltning och vad som påverkat dem att säga upp sig. Forskning som redan finns 

angående motivation och åtagande är till stor del framtagen och applicerad i privata 

organisationer och företag, vilket var en av motiveringen till denna infallsvinkel i 

uppsatsen. Empirin har hämtats från en av Sveriges största kommuner, där alla deltagare 

tidigare arbetas som chefer men avlutat sin anställning under 2012. För att belysa ett 

fenomen med hög chefsomsättning har semistrukturerade intervjuer genomförts med 

chefer som arbetat i områdena äldrevårdsomsorg och funktionshinder. Data i form av 

information och uttalanden samlades in från deltagarna angående vad som påverkat deras 

beslut om uppsägning. Dessa har analyserats utifrån etablerade motivations- och 

åtagandeteorier. 

Resultatet visade att orsaker till uppsägning som framkom under intervjuerna fann stöd i 

Allen och Meyers teorier om åtagande. Det framkom även starka antydningar av att flera 

av respondenternas dimensioner av åtagande av olika anledningar ändrats under deras 

anställning och varit mycket låg i slutet. Det visade sig också vara av betydelse om 

åtagandet var riktat gentemot organisation, verksamhet eller medarbetare. Åtagandet hade 

inte varit konstant under anställningen och studien visade även att det var av betydelse 

om åtagandet var riktat gentemot organisationen, verksamheten eller personal. 
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1. Inledning 

1.1. Introduktion 

“Omsättningen av kommunala chefer är stor och svårigheterna att rekrytera nya, 

kompetenta blir allt större. De ständiga chefsbytena leder till oro och sjukskrivningar 

bland de anställda.” (Lundquist 2010) 

Under senare tid har det påvisats en tendens där kommunala chefer i allt större 

utsträckning säger upp sig. Problemet återfinns i flera kommuner och tydligast 

återspeglas det i äldreomsorgen (Lundquist 2010; Frisk 2013; Sternljung 2012). Detta är 

ett relativt nytt fenomen då chefer i kommuner tidigare vanligtvis suttit länge på sina 

poster. Den stora chefsomsättningen har negativa konsekvenser för organisation, 

verksamhet, anställda och brukare. Kontinuiteten blir sämre, kunskap och kompetens går 

förlorad, ledarskapet kan bli otydligt och kännas nyckfyllt (Lundquist 2010). Det är inte 

vida utrett vilka faktorer som ligger bakom chefers beslut att avsluta sina tjänster i 

kommunal sektor.  

Chefsuppdraget beskrivs som komplext och för en chef i en offentlig förvaltning 

tillkommer extra utmaningar (Grönblad 2011; Muhonen 2010; Grensman, 2012; Lind, 

Ivarsson & Westerberg, 2011). Brandsma (2012) skriver i Cheftidningen om den 

stressbringande situationen för chefer i kommunal verksamhet, höga krav och hög 

arbetsbelastning.  Det är också vanligt i kommunal vård och omsorg att chefer har många 

underställda, vilket kan leda till försvårat ledarskap, bristande kvalitetsutveckling, mer 

administration och litet utrymme för innovation och meningsfullt utbyte med övriga 

anställda (Axelsson 2013; Stott 2009). Detta kan leda till att anställda upplever en dålig 

relation med sin chef (Blick 2013; Andersson Åkerblom 2013) vilket också påverkar 

kvaliteten på vad verksamheten levererar (Beecroft, Dorey & Wenten 2008). 

Forskare och organisationer har intresse av att vet om varför anställda slutar och 

uppsägningarna går att förutse. Åtagande gentemot en organisation eller arbetsplats kan 

studeras utifrån bland annat motivation, tillfredställelse, engagemang och åtagande 

(Herzberg 1959; Allen & Meyer 1996; 1997).  Forskningen i denna genre är främst 

framtagen utifrån privata medarbetare och chefer (Allen & Meyer 1997; Meyer, Allen & 

Smith 1993; Meyer, J. & Parfyonova, N. 2010). Hur chefers tendens att stanna i offentlig 

verksamhet går att koppla till åtagande och motivation är inte vidare omskrivet, det finns 

därmed en lucka i forskningen. Chefer i kommunal verksamhet är en svårdefinierad 

grupp, speciellt inom vårdyrket där många av cheferna har grundutbildning inom vården 

och därefter utbildat sig vidare (Brandsma 2012; Skagert, Dellve & Ahlborg 2012). Det 

har påståtts att chefer i den offentliga sektorn är mindre kompetenta och bidrar mindre till 

organisationerna i stort. Detta har bevisats fel och chefer i den offentliga sektorn är 

snarare mer kompetenta än sina kollegor i den privata sektorn. Detta gör att de blir 

attraktiva på arbetsmarknaden och har ofta många möjligheter vid vilja att byta tjänst, 

både externt och internt (Chefer i offentlig sektor mer begåvade 2010). Eftersom det finns 

skillnader mellan chefer och arbetare, bland annat gällande uppdrag, ansvar och 

utbildning, kan de faktorer som påverkar åtagande gentemot organisationen eventuellt 
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skilja sig åt. Vilket är en av orsakerna till att det är av intresse att studera den stora 

rörligheten utifrån åtagande- och motivationsteorier. 

Det finns mycket omskrivet angående chefskap och olika faktorer som anses innebära 

svårigheter med chefskapet, vilket kan röra sig om omständigheter i organisationen 

(Brandsma 2012, Axelsson 2013; Muhonen 2010; Skagert, Dellve & Ahlborg 2012) men 

också ledarrollen i sig (Smircich & Morgan 1982; Fowler 2011). 

Organisationsförändringar kan innebära risker och som i sin tur kan leda till att anställda 

väljer att säga upp sig (Allen & Meyer 1997). Med bakomliggande faktorer såsom 

förändrade uppdrag och att de som kommer från den mindre organisationen vid en 

sammanslagning, kan både anställda och chefer uppleva att de hamnar i kläm i den nya 

organisationen (Allen & Meyer 1997). Chefskapet påverkas av flera olika 

omständigheter, några exempel är höga krav, konflikter mellan de egna och 

organisationens moraliska och etiska principer, samt åsikter och kunskap om 

organisationen (Grensman 2012, Grönblad 2011; Skagert, Dellve & Ahlborg 2012). Vid 

byte av chef påverkas både organisation och medarbetare och det blir svårt att 

upprätthålla ett förtroende gentemot chefer som endast stannar en kort period (Fowler 

2011; Smircich & Morgan 1982). 

Det är viktigt att belysa vad som gäller för chefer inom offentlig verksamhet, vad de 

värdesätter och hur de tänker kring att lämna en organisation och ett chefskap. Forskning 

belyser bakomliggande faktorer till att somliga anställda säger upp sig samt vad som gör 

att andra stannar och trivs (Allen & Meyer 1997; Skagert et al. 2012). Kopplingen mellan 

uppsägning, motivation samt åtagande till arbetsplatsen är utgångspunkten i denna 

uppsats, då det kan ses som en avgörande faktor om anställda väljer att stanna i en 

organisation (Beecroft, Dorey & Wenten 2008; Stordeur, D’Hoore & the NEXT-Study 

Group 2006; Meyer, Allen & Smith 1993). En viss frivillig rörlighet bland anställda är 

bra för en verksamhet eftersom organisationen vill ha kvar motiverad personal som är 

engagerad i verksamheten, det anses vara ett problem när dessa anställda slutar (Allen & 

Meyer 1997). Det framgår från både media och vetenskapliga verk att det finns en 

ansträngd situation kring chefer i allmänhet, samt att många av de lägre cheferna i 

kommunen väljer att avsluta sina anställningar. Faktorerna som beskrivs kring fenomenet 

är många, men vad är egentligen som påverkar chefernas bristande vilja att stanna på sina 

uppdrag?    

Vidare är syftet med uppsatsen att belysa varför kommunala chefer i allt större 

utsträckning säger upp sig och vad som påverkar deras val utifrån motivations- och 

åtagandeteorier. Eftersom teorierna främst tillämpats på anställda i privata organisationen 

är det intressant att se hur de går att tillämpa på chefer i offentlig sektor och om teorierna 

kan användas för att studera hur motivation och åtagandet gentemot arbetsplatsen har 

varit för chefer som valt att avsluta sina tjänster i kommunal verksamhet. 

Utifrån syftet med uppsatsen vill vi besvara följande frågeställning:   

Kan chefers beslut att säga upp sig förklaras utifrån teorier om åtagande gentemot 

organisationen och motivation? 
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Vilka faktorer framträder förklara beslutet att säga upp sig? 

1.2. Disposition 

Efter att i inledningskapitlet presenterat bakgrund, syfte och problemställning presenteras 

tidigare forskning, med liknande utgångspunkt som denna uppsats. Denna översikt leder i 

sin tur fram till teorikapitlet som klargör analysverktyget för uppsatsen, vilket utgår från 

Allen och Meyers tredimensionella modell om åtagande. Herzbergs Motivations och 

hygienteori används för att förklara flera av de resultat som påvisas i den 

tredimensionella modellen.  Därefter presenteras empiri och data som har samlats in i 

form av intervjuer med kommunala chefer men som valt att säga upp sig. Efter det visas 

de resultat som framkommit ur empirin kopplat till analysverktygen.  I diskussionen 

analyseras resultaten från intervjuerna och sedan beskrivs slutsatsen samt frågor för 

vidare forskning. 

2. Tidigare forskning 

I kommande avsnitt presenteras bland annat tidigare forskning inom området om hur 

anställda och chefers tillfredsställelse för arbetet och åtagande gentemot arbetsplatsen i 

förhållande till uppsägningar. Motivation och åtagande inför sin arbetsplats har studerats 

både i privat- och offentlig sektor (Matz, Wells, Minor & Angel 2013; Ike-Elechi 2008; 

Yücel 2012). Studier har främst bedrivits med anställda som deltagare, men även 

anställda med chefsuppdrag har studerats (Baek-Kyoo & Sunyoung 2009). Forskning 

utifrån dessa teorier har främst fokuserats kring anställda i privat sektor (Tett & Meyer 

1993; Aydogdu, Asikgil 2011; Kondratuk, Hausdorf, Korabik & Rosin 2004), Svensk 

offentlig sektor framstår ha belysts från andra perspektiv (Skagert et al. 2012). Därmed är 

det intressant att studera utifrån teorier om åtagande till arbetsplatsen och motivation och 

se om teorierna kan tillämpas på chefer i offentlig sektor. Mer specifikt saknas forskning 

angående den ökade externa rörligheten bland chefer i en svensk kommun, som dessutom 

härleds till frivilliga uppsägningar. Nedan presenteras forsking om anställda i privat 

sektor, offentlig sektor samt chefer i privat sektor. 

Åtagande gentemot organisationen handlar om psykologiska band mellan den anställde 

och organisationen. Enligt Allen och Meyer (1997) innefattar åtagande tre olika 

dimensioner, de innebär att den anställde känner att de ”vill”, ”måste” eller ”bör” arbeta i 

organisationen. Därtill om den anställde ska stanna och trivas bör denne känna en viss 

tillfredställelse och inte missnöje på arbetsplatsen (Herzberg 1959; Sachau 2007). Frågan 

om hur en organisation bäst behåller anställda, framförallt de som är värdefulla för 

organisationen, har länge varit intressant för både organisationer och forskare (Herzberg 

1959; Meyer, Allen & Smith 1993; Skagert et al. 2012). Utifrån hypotesen att 

arbetstillfredsställelse påverkar åtagande gentemot organisationen och avsikten att säga 

upp sig, studerade Yüsel (2012) fabriksanställda. I studien framkom att upplevd 

tillfredställelse hade en positiv effekt på alla tre dimensionerna av åtagande gentemot 

organisationen. Det sågs också ett negativt samband mellan otillfredsställelse och 

avsikten att säga upp sig, då missnöje oftast var den avgörande faktorn som orsakade att 

åtagandet försvagades och anställdas valde att säga upp sig. Organisationer bör enligt 
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Yüsel (2012) vara uppmärksamma angående anställda som har ojämn tillfredställelse i 

kombination med hur deras åtagande gentemot organisationen ser ut.  

Den anställdes attityd är enligt Podsakoff, LePine och LePine (2007) avgörande för 

dennes upplevelse och förmåga att hantera stress. Podsakoff et al. (2007) talar om en 

utmanande positiv stress som visade sig ha positiv inverkan på arbetsstillfredställelse, 

åtagande gentemot organisationen och var mindre trolig att leda till uppsägning. Den 

negativa stressen sågs som hindrande och medförde mindre arbetstillfredställelse, svagare 

åtagande, ett mer passivt beteende. Dessutom ledde det till ökad avsikt att säga upp sig 

och fullföljd uppsägning (Podsakoff et al. 2007). Nasr (2012) genomförde en studie, med 

Allen och Meyers åtagandemodell, på anställda i medelstora privata företag. 

Undersökningen påvisade hur anställdas relation till organisationen påverkar dem i deras 

arbete och hur deras åtagande och arbetsinsats påverkades. Undersökningen var enligt 

Nasr motiverad att genomföras då anställda idag förflyttar sig på arbetsmarknaden i större 

utsträckning än tidigare. I undersökningen framgick att det finns ett starkt samband 

mellan personal i företag som väljer att säga upp sig och svagt åtagandet gentemot 

organisationen (Nasr 2012).  

I både offentlig och privat sektor har det genomförts många studier gällande 

sjuksköterskor och uppsägningar. Hög personalomsättning och brist på sjuksköterskor 

leder till ökade risker gällande säkerhet och hälsa för patienter (Beecroft et al. 2008; De 

Gieter, Hofmans, Pepermans 2011). När nyutexaminerade sjuksköterskor studerades 

visades det att tendensen att stanna kvar på arbetet ökade om de kände 

arbetsstillfredställelse, var nöjda med lönen och kände åtagande gentemot organisationen 

(Beecroft et al. 2008).  

Ytterligare en studie angående personalomsättning på sjuksköterskor genomfördes under 

ett år på sjukhus i Europa (Stordeur, D’Hoore, the NEXT-Study Group 2006). Tre 

sjukhus som hade mycket låg personalomsättning gällande sjuksköterskor jämfördes med 

tre andra sjukhus som hade mycket hög. I den attraktiva gruppen (de med låg omsättning) 

ingick två offentliga och ett privat sjukhus, den andra gruppen bestod av två privata och 

ett offentligt sjukhus. I den mindre attraktiva gruppen var det två sjukhus och i den 

attraktiva gruppen hade samtliga genomgått en organisationsförändring under 

mätningsperioden. Resultaten från enkätundersökningarna visade att skillnaden mellan de 

två grupperna hade förklaring i hur de anställda upplevde organisationen, inte i 

organisationens faktiska struktur. I de attraktiva sjukhusen hade sjuksköterskorna lägre 

upplevelse av utsatthet, höga känslomässiga krav, otydlighet och konflikter kring roll och 

förväntningar samt konflikter på arbetsplatsen. De upplevde inte heller missnöjdhet kring 

arbetet samt obalans mellan prestationer och ersättning. I sjukhusen med hög 

personalomsättning framkom att sköterskorna upplevde sämre förhållande till sina chefer, 

arbetsförmågan, arbetstid, schema samt överlämningar vid skiftbyten, än de i de 

attraktiva sjukhusen. I de attraktiva sjukhusen var arbetsstillfredställelsen och nivån av 

åtagande starkare och det var mindre vanligt med utbrändhet och önskan om att lämna 

organisationen. För att behålla sjuksköterskor framträder organisationens karaktär som 

avgörande. Därmed anser Stordeur et al. (2006) att lösningen på hög personalomsättning 

är att organisationerna ska bli mer attraktiva som arbetsgivare och erbjuda en fungerande 

och hälsosam arbetsplats. 
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Något som kan påverka den anställdes upplevelser på arbetsplatsen är relationer på 

arbetsplatsen. Morrison (2009) utförde en internationell studie med deltagare från olika 

organisationer gällande negativa relationer på arbetsplatsen och dess påverkan på 

tillfredsställelse samt åtagande och avsikt att säga upp sig. I Morrisons (2009) studie 

framkom att de som planerade att lämna sitt arbete hade minst en negativ relation på 

arbetsplatsen. Deltagare framkom vara mindre tillfredställda, upplevde sämre samarbete 

med sina kollegor och var mindre engagerad i organisationen än de som inte hade några 

negativa relationer på arbetsplatsen. Morrison (2009) poängterar att en negativ relation på 

arbetet påverkade tillfredställelsen runt själva arbetet, såsom social acceptans, 

löneförhöjning och befordran, än vad det påverkar tillfredställelsen som rör 

arbetsuppgifterna i sig. En annan effekt som kan komma av dessa negativa relationer är 

stress (Morrison 2009).  

Wang (2012) studerade arbetstillfredsställelse i kombination med avsikten att säga upp 

sig. I studien jämfördes resultat från privat- och offentligt anställda i ett flertal olika 

organisationer (Wang 2012). Studien visar att de faktorer som påverkade de 

offentliganställda skiljde sig från de hos de privatanställda. De offentliganställda visade 

lägre arbetstillfredsställelse gällande till exempel löneförhöjning, befordring, social 

acceptans, samt lägre värden gällande avsikten att säga upp sig än de privatanställda. De 

offentliganställda är också mindre troliga än privatanställda, att påverkas av att 

arbetsstillfredställelse är låg. Wang (2012) anser att chefer i den offentliga sektorn bör 

arbeta med att förstärka arbetarnas tillfredställelse gällande bland annat lönen och 

befordran. Wang (2012) anser också att det kan vara hälsosamt för arbetskraften i 

offentlig sektor att byta arbete ibland (Wang 2012). 

Åtagande gentemot en organisation eller ett företag har också studerats utifrån faktorer 

som den anställdes utbildning, tendens att byta arbete och viljan att klättra på 

karriärstegen. Kondratuk et al. (2004) använde Allen och Meyers tredimensionella 

åtagandemodell i deras longitudinella studie för att se kopplingar och samband mellan 

åtagande gentemot organisationen och de anställdas flexibilitet att förflytta sig inom eller 

utanför organisationen för att göra karriär. Deltagarna tillhörde fyra olika 

professionskategorier, banksektorn, redovisning, management inom teleindustrin samt 

ingenjörsverksamhet. Deltagarna delades upp efter de som inte bytt tjänst, de som 

förflyttas inom organisationen och de som genomgått en extern förflyttning. Koundratuk 

et al. (2004) ville belysa skillnaden mellan grupperna i förhållande till teorin om åtagande 

gentemot organisationen och uppsägningar. Resultat visade att det känslomässiga 

åtagandet (att känna för organisationen och att man vill arbeta där) ökade över tid för de 

som förflyttat sig och minskade för de som inte gjorde det (Kondratuk et al. 2004). 

Studien visade att de som bytt tjänst haft svagare bibehållande åtagande (associerar att 

lämna organisationen med kostnader) än de som stannade kvar. Denna nivå var dock 

densamma efter flytten, vilket visar att anställda som är mer mobila inte associerar att 

sluta i en organisation med höga kostnader. Om den anställde kommer att vara mobil hör 

samman med om denne anser sig ha alternativ tillgängliga. När de väl bytt organisation 

kan de sedan känna en skyldighet att stanna en viss tid inom den nya organisationen. 

Koundratuk et al. (2004) fann att ju längre en person varit anställd, desto starkare 

bibehållandeåtagande tenderade de att ha. En förklaring till att de som internt bytt tjänst 
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inte visade på starkt bibehållandeåtagande, är att de trott sig ha möjligheter till att bli 

befordrad eller få ett annat uppdrag inom organisationen (Kondratuk et al. 2004). 

Baek-Kyoo och Sunyoung (2009) inkluderade 500 företag inom handels, tillverkning och 

finans i sin studie. Deltagarna bestod av nästan uteslutande män som var i 30 årsåldern, 

var antingen chef eller assisterande chef och högutbildade. I studien framkom att det 

faktorer som kunde användas för att förutsäga uppsägningar var tillfredställelse i 

karriären, kulturen lärande i organisationen (t.ex. feedback, mål för lärande) och åtagande 

gentemot organisationen. Baek-Kyoo och Sunyoung (2009) menade att tillfredställelsen i 

organisationen skulle kunnat öka om organisationen förbättrade förutsättningarna för 

lärande och arbetade mer målorienterat. Det framstår behövas mer svensk forskning kring 

chefers åtagande och motivation i förhållande till uppsägningar både i den privata och 

offentliga sektorn. 

En chef i offentlig verksamhet kan hamna i situationer som inte liknar de i den privata 

sektorn. Bland annat arbetar offentliganställda i en politiskt styrd organisation, de är strikt 

styrda av en budget i en svårpåverkad miljö (Lorden 1982). Skagert, Dellve och Ahlborg 

(2012) har utrett orsaker bakom uppsägningar av chefer inom hälso- och sjukvården och 

belyser detta utifrån koppling till deltagarnas hälsa och välbefinnande. Studien utfördes i 

Västsverige där omsättningen på cheferna i denna sektor har varit hög. De faktorer som 

kunde användas för att förutsäga om anställda skulle stanna var om de upplevt måttlig 

eller hög kontroll över sitt arbete. Ett problem var avsaknaden av stöd uppifrån och litet 

utrymme för att påverka (Skagert et al. 2012). Forskningen visade att hur utvecklingen av 

chefens hälsa och välbefinnande påverkades av individens resurser. Arbetsförhållande 

och stressnivå var det som påverkade om den anställde avsåg att arbeta kvar eller inte 

(Skagert et al. 2012). Sjukvårdsorganisationer anses komplexa och cheferna arbetar med 

motsägelsefulla mål, som att öka produktiviteten och kvaliteten men att minska 

utgifterna. Andra svårigheter var etiska dilemman, konkurrerande krav och intressen, 

samt att chefen ofta var läkare och verksam i vården. I sjukvården finns en 

organisationskultur där hög stress accepteras, men i kombination med hög stress kan det 

leda till utbrändhet. Skagert et al. (2012) menar att sjukvårdsorganisationerna skulle 

vinna på att utveckla chefers möjligheter att utöva sitt ledarskap samt försäkra sig om att 

de som är bäst lämpade för uppdraget stannar kvar i organisationen. 

En kvalitativ studie av Skytt, Ljungren och Carlsson (2007) undersökte förstalinjens 

chefer över sjuksköterskor för att utreda orsakerna till varför de slutat. I studien ingick 

både deltagare som slutat på eget initiativ och exempelvis omorganisering. Möjligheten 

att utvecklas, vidareutbildas och få stöd i sitt arbete värderades högt av cheferna. 

Otydliga förutsättningar, bristande stöd från sin chef och organisationsförändringar var 

några situationer som ansågs svåra. Skälen bakom uppsägningarna framkom varit privata, 

organisatoriska samt avsaknad av stöd och en dålig relation till ledningen (Skytt et al. 

2007). 

Det framstår finnas en akademisk lucka, där uppsägningar bland chefer i offentlig sektor 

inte studerats utifrån åtagande- och motivationsteorier. Den forskning som bedrivits i 

Sverige angående chefer och uppsägningar verkar främst ha utförts inom sjukvården, där 

deltagarna tillhört en profession (Skagert et al. 2012; Skytt et al. 2007; Rodham & Bell 
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2002) Även om det finns likheter skiljer sig den kommunala verksamhetens vård- och 

omsorgsverksamheter från landstinget, både i organisation, verksamhet och vilka som 

ingår däri.  Den offentliga sektorn är känd för att ha ett ansvar för att hushålla med 

begränsade resurser, eftersom de är skattefinansierade och har ett ansvar gentemot 

medborgare och brukare, samt att de lägre chefsposterna är kvinnodominerade (Skagert et 

al. 2012). Organisationens syfte kan ha inverkan på vad som motiverar de anställda, om 

den är serviceinriktad eller inte (Allen & Meyer 1996; 1997). En faktor som skiljer 

mellan olika organisationer, framförallt tydligt mellan om de är offentliga eller privata, är 

vilka motivationsverktyg som finns tillgängliga (till exempel bonusar, förmåner, 

erkännande, befordran) och hur den anställde känner och visar åtagande (Wang 2012; 

Allen & Meyer 1996: 1997). Därtill kan en anställd med chefsuppdrag antas ha en högre 

utbildning än anställda utan chefsuppdrag. 

3. Teori 

Anställdas psykologiska band till arbetet kan belysas genom etablerade teorier som 

påvisar den anställdes känsla av motivation, åtagande och engagemang kopplat till 

arbetsplatsen (Meyer et al. 1993). Dessa kan användas för att se hur starkt bandet mellan 

personal och organisation är, hur olika former av band ser ut och förklara hur de kan 

påverka beslut om frivillig uppsägning (Allen & Meyer 1997, s. 23). Den 

tredimensionella åtagandemodellen (threedimentional commitment model), innehållande 

affektivt, bibehållande och normativt åtagande, Meyer et al. 1993; Allen & Meyer 1997) 

har legat till grund för denna studie. Motivation och hygienteorin (Motivation – Hygiene 

Theory) av Herzberg (1959) kan förklara flera utfall från Allen och Meyers teorier om 

åtagande och är därför relevant för uppsatsen. 

I uppsatsen översätts begreppet commitment (Meyer, Allen & Smith 1993) till åtagande. 

Nedan följer en definition av commitment: 

”the view that commitment is a psychological state that (a) characterizes 

the employee’s relationship with the organization, and (b) has 

implications for the decision to continue membership in the organization” 

(Allen & Meyer 1997, s. 11).  

Den tredimensionella modellen är i sin grundform utformad för kvantitativa studier, för 

att resultatet ska vara mätbart. Meyer et al. (1993) utgår från att engagemang och 

åtagande är ett psykologiskt tillstånd som skapar band mellan den anställde och 

organisationen. De poängterar att känslan av åtagande kan utvecklas utifrån en persons 

handling eller attityd. Det går att känna engagemang på olika nivåer gentemot 

organisation, verksamhet, yrke eller medarbetare. Om engagemang till en organisation 

inte finns kan det leda till att de anställda söker sig utanför organisationen för att se hur 

eftertraktade de är där (Allen & Meyer 1997, ss. 5-6). Åtagande kan fylla funktionen av 

att bevara ett önskat beteende hos anställda, utan att organisationen i sin tur behöver ge 

belöningar (Scholl 1981 se Allen & Meyer 1997, s. 15).  

Modellen om åtagande och engagemang består av tre dimensioner. Affektiv (affective) 

åtagande handlar om personalens engagemang och känsla för samhörighet med 

organisationen. Dimensionen som kallas bibehållande (continuance) åtagande innefattar 
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vad en anställd associerar att det kostar att lämna organisationen. Den tredje dimensionen 

av åtagande kallas normativ (normative) och innefattar den anställdes känsla för 

skyldighet och lojalitet inför att stanna kvar inom organisationen (Meyer, Allen & Smith 

1993). De tre olika formerna av åtagande inför organisationen varierar över tid för den 

anställde (Allen & Meyer 1997, s. 20). En anställd kan känna alla tre dimensioner av 

åtagande, men ofta är någon mer framträdande än en annan (Allen & Meyer 1997). 

Allen och Meyer (1997) har sammanställt omfattande forskning kring åtagande, där de 

både visar sina egna och andras studier och slutsatser. I sammanställningen poängteras att 

störst fokus har legat i det affektiva åtagandet och att resultaten i studierna främst 

kommer från anställdas egna uppfattningar om sina situationer och deras beteende (Allen 

& Meyer 1997, ss. 25, 28). Hur åtagande i allmänhet har effekt och påverkar prestationer, 

mäts utifrån den anställdes tillgång av resurser och förmåga att prestera, men den 

anställde kan inte prestera bättre än vad den har resurser till (Allen & Meyer 1997, s. 31) 

En förutsättning för att åtagande ska utvecklas och behållas är att den anställde känner en 

viss tillfredställelse med sin arbetssituation och att missnöjet är begränsat. Hur anställda 

reagerar arbetsrelaterade händelser som leder till missnöje har ett samband med nivån och 

dimensionen av åtagande (Hirschman 1970: Farrel 1983: Meyer, Allen & Smith 1993 se 

Allen & Meyer 1997 s. 36). Herzbergs motivation-hygienteori används i analysen för att 

komplettera flera av stegen i åtagandeteorin och förklara faktorer som påverkar hur 

åtagande kan stärkas eller försvagas. 

Herzberg (1959) delar upp anställdas motivationsfaktorer i två grupper. Den första kallas 

motivation och består av de faktorer som rör arbetets innehåll, dessa går att “adderas” till 

arbetet och kan vara ökat ansvar och nya utvecklande arbetsuppgifter. Utifrån 

motivationsperspektivet kan den anställde känna tillfredställelse eller icke 

tillfredställelse, dessa faktorer ses ha en långvarig effekt på den anställde. Den andra 

delen kallas, hygien (hygiene). Termen har Herzberg hämtat från sjukvården och kan ses 

som grundläggande och förebyggande åtgärder. En metafor som kan bringa klarhet till 

begreppet hygien, påvisar där sjukvården inte bota sjuka genom att hålla en god hygien, 

men det går att minska risken att sjukdomar sprids (Sachau, 2007). Hygien berör främst 

faktorer kring arbetet vilka är ökande, till exempel lön, bonus och förmåner. Dessa 

faktorer leder antingen till missnöjdhet eller icke missnöjdhet hos arbetstagaren. Hygien 

handlar alltså om att undvika missnöje och anses ha en mer kortvarig effekt än 

motivationsfaktorerna. Herzberg ansåg det viktigt att både motivationsdelen och 

hygiendelen är tillgodosedda för att arbetare ska vara motiverade (Herzberg 1959; 

Sachau, 2007). 

3.1. Affektivt åtagande 

Affektivt åtagande innebär att en anställd känner känslomässig anknytning till sitt arbete 

eller om den känner för organisationen (Allen & Meyer 1997, s. 24). Anställda med starkt 

affektivt åtagande anses vara värdefulla för organisationen jämfört med en anställd med 

svagt affektivt åtagande (Allen & Meyer 1997, s. 38).  Det som kännetecknar en anställd 

med starkt affektivt åtagande är hög närvaro samt att de är motiverade att prestera och 

leverera på arbetet. En sådan anställd arbetar hårdare och presterar bättre än en med svagt 

affektivt åtagande. Upplevelsen av att bidra till organisationen känns meningsfull och 

tillfredställande. De ledare som uppger att de har ett starkt affektivt åtagande i ett företag 
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har större benägenhet vara positivt inställda gentemot företagets värderingar (Allen & 

Meyer 1997, s. 24-28).  

Anställda med affektivt åtagande uttrycker sin attityd gentemot en organisation på olika 

sätt beroende på vilken typ av verksamhet de befinner sig i, vad som presteras och 

karaktären av arbete. Prestationer på en arbetsplats påverkas också av den anställdes 

motivation och vilja att göra arbetet, om de har begränsad tillgång till andras kunskap, 

samt tid och utrustning påverkar deras prestation oavsett avsikt, attityd eller känsla för 

åtagande (Angle and Lawson 1994 se Allen och Meyer 1997, s. 39). En anställd med 

begränsade resurser, tid och handlingsutrymme och med starkt affektivt åtagande kan då 

sakna möjlighet att prestera bättre än en med svagt affektivt åtagande. Fokus läggs då på 

uppgifter som personen kan påverka, eller genom att anta extraroll-beteende (Allen & 

Meyer 1997, s. 39).  

En otydlig roll eller roller som kommer i konflikt med varandra kan bland annat leda till 

att den anställde gör fel, trampar medarbetare på tårna eller inte lyckas fullfölja sina 

skyldigheter (Allen & Meyer 1997, s. 48). Anställda med starkt affektivt åtagande 

tenderar att kunna hantera detta bättre än de med svagt. Allen och Meyer (1997, s. 48) 

pekar på att om en organisation fortlöpande låter sina anställda arbeta med otydliga roller 

medför det att organisationen ses som att den inte stöttar sina anställda. Anställda med 

starkt affektivt och normativt åtagande, tar ofta på sig ett extraroll-beteende (Allen & 

Meyer 1997, ss. 26-27). Det innebär att den anställde engagerar sig utöver sina ordinarie 

arbetsuppgifter, de föreslår lösningar på problem, hjälper och stöttar kollegor och är 

delaktig i olika arbetsgrupper och aktiviteter kopplade till arbetet (Allen & Meyer 1997, 

ss. 33-35). I organisationer som arbetar med service återfinns extrarollbeteende i en högre 

grad.  

Missnöje och otillfredsställelse på arbetet kan påverka åtagandenivån, men också den 

anställdes beteende. I en studie med sjuksköterskor framkom att de med affektivt 

åtagande var mer benägna att föreslå förbättringar och känna acceptans till rådande 

situationer. De var också mindre benägna att dra sig undan eller ignorera de situationer 

som orsakade missnöje, de tog hellre tag i problemen och fann lösningar (Allen och 

Meyer 1997, s. 36). Åtagande påverkar den anställdes välbefinnande och beteende på 

arbetsplatsen. Studier visar att starkt affektivt åtagande minskar risken för att uppleva 

negativ stress (Begely & Czajka 1993; Jamal 1990; Oatroff & Kozolwiski 1992; Reilly & 

Orsak 1991 se Allen & Meyer 1997, s. 37). 

En studie (Romzek 1989 se Allen & Meyer 1997, s. 37) med offentliganställda sökte ett 

samband mellan åtagande och känslorna inför arbete och livet utanför. Det visade sig att 

de med starkt affektivt åtagande tillbringade mer tid åt sina barn och engagerade sig i 

större grad i aktiviteter utanför arbetet (Kirchmeyer 1992 se Allen & Meyer 1997, ss. 37-

38). Det finns alltså ett samband mellan att känna tillfredställelse i sitt arbete och på 

fritiden. Affektivt åtagande har med andra ord inte en negativ effekt på anställdas liv 

utanför organisationen (Cohen & Kirchmeyer 1995 se Allen & Meyer 1997, s. 37-38). 

Att känna stöd och att bli rättvist behandlad har bevisats vara viktigt för utvecklandet av 

affektivt åtagande (Allen & Meyer 1997, ss. 46-47). En organisation kan visa att de är 

rättvisa med hjälp av hur de arbetar med policys (Konovsky & Cropanzano 1991 se Allen 

& Meyer 1997, s.46). För utvecklande av affektivt åtagande är den anställdas upplevelse 
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av att behandlas rättvist och få stöd i sin organisation är viktigare än den personliga 

vinningen enligt (Folger & Konovsky 1989; Sweeney & McFarin 1993 se Allen & Meyer 

1997, s. 47). 

Affektivt åtagande påverkas positivt av deltagande i beslut, självständigt arbete och 

beslutande i och kring sina uppgifter och att ledningen är mottaglig för förslag (Allen och 

Meyer 1997, ss. 48-49). Anställda med affektivt åtagande uppfattar ofta sig själva ha hög 

kompetens. Om de också har stort själförtroende tar de ofta för sig större utmaningar i 

arbetet, som kan leda till prestationsbaserad befordran och belöningar (Gaertner & Nollen 

1989; Williams, Podsakoff & Huber 1992 se Allen & Meyer 1997, s. 49). En intensiv 

omorganisering kan leda till känslor av missnöje, irritation och avsikten att säga upp sig 

hörde samman med känslan av stress. Personal med starkt affektivt åtagande framstår ha 

större möjlighet att stå emot denna sorts påfrestningar (Allen & Meyer 1997, s. 37). 

Anställda som känt att de frivilligt stannat på sitt arbete har påvisat leverera till en bättre 

kvalitet än de som stannat kvar på arbetet av andra anledningar. Om den anställde 

presterar bra kommer den troligtvis få mer beröm och erkännande och därmed utveckla 

ett starkare affektivt åtagande (Allen & Meyer 1997, s. 50).  

3.2. Bibehållande åtagande 

Den andra delen i den tredimensionella åtagandemodellen kallas bibehållande och styrs 

av kostnader den anställde associerar med att lämna sin organisation (Allen & Meyer 

1997). Kostnader kan vara både lön, förmåner men också egna investeringar som tid och 

energi att nå viss status eller väntande befordran. En anställd med starkt 

bibehållandeåtagande är mer trolig att stanna i organisationen än en med svagt, då den 

associerar stor förlust vid uppsägning. 

En anställd med starkt bibehållandeåtagande känner sällan motivation och vilja att bidra 

till organisationen och känner sig ofta ofrivilligt bunden till arbetet. Vilket kan leda till en 

känsla av irritation eller ilska riktad mot organisationen vilket i sin tur kan leda till 

olämpligt uppförande på arbetsplatsen (Allen & Meyer 1997, s. 24). Upplevelsen av 

saknade valmöjligheter kan också ligga bakom negativa beteendena på arbetsplatsen. 

Seliman (1975 se Allen & Meyer 1997, s. 40) talar om inlärd hjälplöshet, vilket Allen och 

Meyer (1997, s. 40) menar kan kopplas till bibehållande åtagande. 

Det finns inga tydliga samband som talar för att bibehållande åtagande påverkar 

anställdas prestationer positivt, snarare finns indikatorer på att anställda med starkt 

bibehållande-åtagande mer sällan blir lovordade för sina prestationer, blir befordrade och 

överlag presterar något lägre än de med svagt bibehållande åtagande (Allen & Meyer 

1997, s. 38). De är också mindre troliga att anta ett extraroll-beteende (Allen & Meyer 

1997, s. 33-35). Anställdas benägenhet att dra sig undan eller ignorera situationer som 

framkallar missnöje framstår tydligare desto starkare bibehållande åtagandet de har. 

Cohen & Kirchmeyers (1995 se Allen & Meyer 1997, s 36-38) studier visade att de som 

känner bibehållande-åtagande är mer troliga att känna att arbetet påverkar deras fritid och 

upplevelser där negativt. 

3.3. Normativt åtagande 
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Normativt åtagande bygger på den anställdes känsla för plikt, lojalitet och skyldigheter 

gentemot organisationen (Meyer et al. 1993). Liksom för affektivt åtagande, finns här 

bevis för att de med normativt åtagande är mer värdefulla som anställda (Allen & Meyer 

1997, s. 38). Vissa följder från det normativa åtagandet liknar de från det affektiva 

åtagandet, som att den anställde blir motiverad att uppföra sig på ett sätt som är lämpligt 

för organisationen. Arbetsprestation, närvaro och vilja att delta och engagera sig i 

organisationen utöver sina ordinarie uppgifter hör ihop med starkt normativt åtagande. En 

känsla av skuldsättning gentemot organisationen kan dock leda till motvilja inför sina 

arbetsuppgifter, vilket kan påverka tonen på arbetsplatsen negativt (Allen & Meyer 1997, 

s. 25). 

Allen och Meyer (1997) ser att ett normativt åtagande till en del påverkar den anställdes 

prestation positivt. Dock anser de att begränsade studier av området kring den normativa 

inverkan på prestationer gör det svårt att dra några slutsatser. Det finns samband som 

visar på starkt normativt åtagande hör ihop med lägre upplevelse av arbetsrelaterad stress, 

känslomässig utmattning och avpersonifiering (Begely & Czajka 1993; Jamal 1990; 

Oatroff & Kozolwiski 1992; Reilly & Orsak 1991 se Allen & Meyer 1997, s. 37). 

Normativt åtagande har inte visat sig ha något samband med om anställda tycker att 

arbetet påverkar upplevelserna på fritiden negativt (Allen & Meyer 1997, s. 37-38). 

3.4. Övriga faktorer som påverkar åtagande och valet att 
säga upp sig 

Allen och Meyer (1997) tar även upp multidimensionellt åtagande, vilket avser att 

åtagande kan kännas för mer än en sak åt gången och att åtagande gentemot andra saker 

än organisationen bör studeras. Bland annat nämner de (Allen & Meyer 1997) åtagande 

gentemot en profession, ett fackförbund, en arbetsgrupp och att den tredimensionella 

modellen med fördel om än med några modifikationer, bör kunna tillämpas även på 

sådana områden. De nämner även att andra faktorer påverkar anställdas åtagande så som 

konflikter på arbetsplatsen, arbetstillfredsställelse, organisationens syfte samt den 

anställdes egen karaktär (Allen & Meyer 1997). Personer hanterar förändringar på olika 

sätt och kan se olika på dem utifrån om de anser att förändringarna är motiverade, rättvisa 

och känner sig välinformerade. 

Organisationsförändringar kan enligt Allen och Meyer (1997) medföra ökad risk för att 

anställda säger upp sig, där ibland de som anses kompetenta och extra värdefulla för 

organisationen. Orsaker till att uppsägningar ökar i samband med 

organisationsförändringar är om anställda anser att kollegor eller de själva blir orättvist 

behandlad, om man inte förstår syftet eller motivet med förändringen, samt dålig 

information och kommunikation. En omorganisering som innebär förändrade 

arbetsuppgifter, ökad arbetsbelastning eller upplevelsen av att få minskad kontroll är 

också situationer som kan leda till ett beslut om att lämna organisationen. 

3.5. Sammanfattning och tolkning av dimensionerna 

När det gäller anställdas tankar om att säga upp sig och steget till att faktiskt göra det, 

finns tydliga samband främst med affektivt, men också de andra formerna av åtagande 

(Allen & Meyer, ss. 25-26). Det ligger i organisationens intresse att de som arbetar där är 
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motiverade och engagerade. När de anställda som är omotiverade, inte presterar bra eller 

uppför sig störande sedan väljer att säga upp sig, ses det som positiv rörlighet för en 

organisation. Det är inte önskvärt för en organisation fokusera på att all personal ska 

utveckla ett starkt åtagande bara för att de ska stanna. Dessutom är det mycket svårt att på 

ett direkt sätt påverka eller manipulera graden av åtagande (Allen & Meyer 1997, ss. 25-

26). 

Gemensamt för alla tre former av åtagande är att då det är starkt hos den anställde är de 

mer benägna att stanna i organisationen (Allen och Meyer 1997, s. 38). Dock framträder 

de med affektivt och normativt åtagande som mer värdefulla, engagerade och bättre 

presterande än de med bibehållande åtagande. 

Om det är självvalt för den anställde att ansluta sig till organisationen är det mer troligt 

att de stannar kvar i den eller om de anser det svårt att lämna den (Allen och Meyer 1997, 

s.49). Därefter kommer den anställde att rättfärdiga att de stannar kvar i organisationen 

genom att utveckla en känslomässig anknytning till den, beskrivet av Allen och Meyer 

(1993) som det psykologiska band och kallas här åtagande.  

3.6. Teoretisk referensram 

Dimensionerna i åtagandemodellen innehåller kännetecken som kan vara uppfyllda till 

olika grader. I följande stycke redogörs de olika dimensionerna och de kännetecken de 

innehåller i punktform. Detta för att få en tydlig struktur på hur analysverktyget fungerar 

och används i redovisning av resultat och analys.  

3.6.1. Affektivt åtagande 

1. Den anställda har ett känslomässigt åtagande gentemot organisationen 

2. Låg frivillig frånvaro och är mer troliga att arbeta övertid 

3. Vill prestera bra för organisationen, de känner mening i att bidraga, om de inte 

gör det uppkommer ofta en känsla av frustation.  

4. Kan till stor del hantera en otydlig arbetsroll. 

5. Den anställde tar på sig mer uppgifter än vad arbetsbeskrivningen kräver, så kallat 

extraroll-beteende. 

6. Vid missnöje eller otillfredsställelse agerar den anställde genom att föreslå 

lösningar på problem. Drar sig inte undan situationer som frambringar missnöje 

eller otillfredsställelse utan de accepterar dem.  

7. Kan hantera negativt stress. 

8. Upplever inte att fritiden negativt i större grad. 

9. Vill känna stöd och att de blir rättvist behandlande, vara delaktiga i beslut och 

vara med att påverka. 

10. Den anställde känner att de väljer att stanna i en organisation för att de vill det 

stärker det affektiva åtagandet.  

3.6.2. Bibehållande åtagande 

1. Associerar att lämna organisationen med höga kostnader. 

2. Hög frivillig frånvaro och är mindre troliga att arbeta övertid 

3. Den anställda gör det som krävs och är mindre fokuserad på kvalitet.  
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4. Föredrar en tydlig arbetsroll. 

5. Den anställde gör vad som ingår i deras arbetsbeskrivning, är mindre troliga att ta 

på sig ett extraroll-beteende.  

6. I situationer som framkallar missnöje blir den anställde i regel passiv och drar sig 

undan. 

7. Har svårt för att hantera negativt stress. 

8. Anser att fritiden påverkas negativt på grund av arbetet. 

9. Vill känna stöd och bli rättvist behandlad.  

10. Den anställde känner att den måste stanna då valmöjligheterna är begränsade, 

eller förknippar att lämna organisationen med stora kostnader. 

3.6.3. Normativt åtagande 

1. Den anställda har ett pliktmässigt åtagande gentemot organisationen. 

2. Låg frivillig frånvaro, arbetar övertid ibland. 

3. Vill prestera bra för organisationen, känner skyldighet att bidraga, vilket kan leda 

till känsla av motvilja inför arbetsuppgifter. 

4. Föredrar en tydlig arbetsroll. 

5. Den anställde kan ta på sig mer uppgifter än vad arbetsbeskrivningen kräver, anta 

ett extraroll-beteende. 

6. Vid missnöje eller otillfredsställelse agerar den anställde ofta genom att föreslå 

lösningar på problemen. Drar sig inte undan situationer som frambringar 

missnöje eller otillfredsställelse utan de accepterar dem.  

7. Har lägre upplevelser av negativ stress. 

8. Påverkar inte tydligt upplevelser på fritiden negativt. 

9. Vill känna stöd och att de blir rättvist behandlande. Vill vara delaktiga i beslut 

10. Den anställde känner att de borde stanna i en organisation, då de känner sig 

skuldsatta eller lojala gentemot den. 

4. Metod 

 I det här kapitlet presenteras metodvalet, tillvägagångssättet för insamling av data och en 

förklaring hur data har bearbetats. Efter det följer metodreflektionen. 

4.1. Datainsamling och urval 

I studien utfördes nio intervjuer, där respondenterna arbetat som chefer inom äldreomsorg 

och funktionshinder i kommunal regi. Deltagarna hade valt att säga upp sig och lämna sin 

anställning under året 2012. Utifrån kriterier (Marshall & Rossman 2011, ss. 111-112) 

sorterades de som fortfarande var anställda i kommunen men i en annan position, avgick 

på grund av pension eller blev uppsagda bort. På grund av att kommunen inte fick lämna 

ut kontaktuppgifter till de tidigare cheferna utan deras samtycke, kontaktades de möjliga 

respondenterna först av Stadsledningskontoret med en förfrågan om att delta (Bryman 

2011, s. 433). Kommunen gav två biobiljetter till alla som hörde av sig, vare sig de sedan 

deltog eller inte. Kontaktuppgifterna till de som anmält sitt intresse av att delta i studien 

tillhandahölls därefter. Dessutom kontaktades några relevanta respondenter utöver de 

som kommunen tillgodosåg.  
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Deltagarnas år i kommunen, deras erfarenhet av chefsyrket och utbildning skiljde sig åt. 

Det gjordes inga urskiljningar gällande kön eller ålder men fick ändå en viss spridning. 

Dock är detta grundfaktorer som togs någon hänsyn till i uppsatsen då det 

yrkesverksamma området och syftet med organisationen ansågs viktigare än deltagarens 

ålder, kön och så vidare. Det urval som använts har varit målinriktat (Bryman 2011, ss. 

434-437). Deltagarna uppfyllde ställda kriterier och återspeglar till stor del den aktuella 

gruppen som under det gånga året frivilligt sagt upp sig och dess struktur. Det kan dock 

antas att de chefer som ser mindre värde i att delta i studier kring arbetsmiljö samt de som 

flyttat från regionen sedan uppsägningen inte önskade delta och därmed inte blev 

representerade i urvalet. Dock kan en planerad flytt vara en anledning till att säga upp sig 

och därmed hade denna grupp ändå sorterats bort i urvalet av respondenter. Av de 

respondenter som tillhandahölls av kommunen kontaktades inte alla, några kontaktades 

utöver det, för att öka respondenternas trygghet i att vara anonyma.  

Alla intervjuer, förutom en som var en telefonintervju, genomfördes på respondenternas 

arbetsplatser, i deras kontor eller på konferensrum i anslutning till dessa. Enligt Bryman 

(2011, ss. 432-433) anses telefonintervjuer likvärdiga med de övriga. I intervjuerna 

eftersträvades ett samtal med respondenterna, därför var frågorna främst ett underlag för 

att inte gå miste om relevant information. Intervjuerna avslutades vanligtvis med ett fritt 

samtal utifrån ämnet, följdfrågor och om respondenten hade något den ville utveckla eller 

förtydliga. Inledningsvis utfördes en övningsintervju, för att testa frågorna och se vilken 

typ av svar de kunde leda till och träna på intervjuteknik.  Efter varje intervju avsattes tid 

för att anteckna observationer, detta för att ha möjlighet att återberätta känslor och den 

stämning som infann sig under intervjun. Under intervjuerna var det viktigt att framstå 

neutrala och inte värdera respondenternas svar och samtidigt uppmuntra respondenten att 

utveckla och motivera sina svar. De åtagande- och motivationsteoretiska perspektiven 

som uppsatsen har sin grund i, låg till grund vid formateringen av de basfrågor som 

avsågs bli besvarade under varje intervju. En teoretisk mättnad anades efter att drygt 

hälften av intervjuerna var genomförda. 

När deltagarna kontaktades, samt i brevet från kommunen informerades de om att inga 

namn eller arbetsplatser återges i uppsatsen och att deltagare skulle få vara anonyma. 

Även om kommunen tog fram kontaktuppgifterna på de respondenter som lämnade sitt 

godkännande, saknade de insyn angående vilka av dessa som blev kontaktade. Detta var 

viktigt för att få ett ledigt samtal med respondenterna och ärliga svar. Intervjuerna varade 

mellan 30 och 50 minuter. Intervjuerna spelades in för möjlighet till lättare 

transkribering, under intervjuerna togs det också anteckningar som sedan sammanfördes 

med transkriberingen. 

4.2. Metodval 

Metodvalet för arbetet har varit en kvalitativ ansats. Eftersom det är respondenternas 

personliga uppfattningar och erfarenheter som är av intresse för att besvara uppsatsens 

syfte, är det kvalitativa metodvalet att föredra (Bryman 2011, s. 360-370). 

För att få fram relevant information och besvara uppsatsens frågeställning, genomfördes 

semistrukturerade intervjuer. Under intervjuerna användes en mall med frågor som 

utformades efter teorin (May 1997 s. 150-151). Intervjuer i samtalsform eftersträvades 

och därför lämnades utrymme för följdfrågor och möjlighet för respondenterna att 
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fördjupa sina resonemang (Bryman 2011, s. 206).  De semistrukturerade intervjuerna 

kartlade chefernas tankegång om deras tidigare arbetsplats och valet att lämna denna. 

4.1. Bearbetning av data 

Undersökningens utgångspunkt var att redogöra för de bakomliggande orsakerna, 

kopplade till åtagande- och motivationsteorier (ss. 12-13), varför chefer i kommunal 

verksamhet väljer att säga upp sig. Nio genomförda intervjuer tillhandagav tillräcklig 

datainsamling för att gå vidare med analys och kunna uppfylla uppsatsens syfte och 

frågeställning.  

Transkriberingarna arbetades först genom enskilt och respondenternas svar kodades 

utifrån karaktärsdragen i analysverktyget. Därefter sammanställdes, jämfördes och 

diskuterades kodningarna för att sammanställa resultatet. Det system som har praktiserats 

för att analysera data från studien går att koppla ihop med den grundade teorin, som är 

vanlig förekommande vid analys av kvalitativa undersökningar (Bryman 2011, s. 513-

515). 

4.2. Metodreflektion 

Denna studie syftar till att belysa de intervjuade chefernas egna tankar och reflektioner 

angående deras val att avsluta sina tjänster i en kommun i Sverige. Den kvalitativa 

metoden är inte generaliserbar (Bryman 2011, ss. 368-370). Författarna besvarar 

frågeställningen utifrån relevanta teorier med koppling till empiri och informanter från en 

berörd verksamhet. Eftersom målet inte är att generalisera eller jämföra i stort, gav 

kvalitativa och informativa intervjuer en tydlig inblick i hur teorierna går att applicera på 

chefer i en svensk kommunal verksamhet. 

En annan faktor som ofta kritiseras i en kvalitativ analys är bristande transparens vilket 

kan leda till svårigheter att urskilja urvalsprocessen för att få fram respondenter. Det 

påvisas också ofta en oklarhet kring framtagandet av frågor till respondenterna och hur 

författarna kommit fram till slutsatserna i texten (Bryman 2011 s.370). För att undvika att 

hamna i denna fallgrop med bristande transparens redovisades hela processen vid 

framtagandet av urvalet. För att uppnå uppsatsens syfte var inte ett generaliserbart 

resultat av intresse, utan de svar som deltagare utifrån ett målinriktat urval kunde 

tillhandahålla. De grundfrågor som användes i intervjumallen var delvis framtagna 

utifrån frågor som används i liknande studier fast av kvantitativ karaktär. Frågorna 

anpassades till intervjuform och för att passa in i en undersökning av kvalitativ karaktär. 

Resultatet är ett utkast från det klimat där just dessa chefer arbetat och vad deras 

uppfattningar var vid den aktuella tidpunkten. En kvalitativ forskning är intressant ur det 

avseende att den beskriver chefernas självupplevda verklighet, ontologi (Bryman 2011, 

ss. 368-370).  

Kvalitativa studier kritiseras ofta för att de just är en reflektion över det forskarna själva 

anser vara viktigt och att det inte finns någon systematik bakom de faktorer som bör 

belysas (Bryman 2011, s. 368). Detta har undvikts genom att redan före intervjuerna ta 

fram analysverktyget som stått till grund för de frågor som ställts. 

4.3. Empiri 
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För att få insikt i en organisation som har en hög rörlighet bland chefer har två delar i en 

av Sveriges största arbetsplatser undersökts, i en kommuns verksamhetsområden 

Funktionshinder och Äldreomsorg. Ökningen i chefsomsättning har gett sig i uttryck de 

senaste åren, dock är det endast de chefer som avslutade sitt uppdrag 2012 som kommer 

att medverka i undersökningen (se bilaga 1). 

Kommunen vill uppmuntra anställda, även de i chefsposition att byta tjänst eller 

befattning inom organisationen. Men den chefsomsättning som är nu befinner sig långt 

över det de anser rimligt och det är många som valt att lämna organisationen
1
. Under år 

2012 tillsattes i snitt sex nya chefer i veckan i kommunen, eller 27 på en månad.
2
 Den 

stora omsättningen av chefer är ett problem för verksamheten och bara förra året var det 

cirka 10 000 medarbetare i förvaltningen som påverkades av fenomenet. Kommunen har 

inte utrett orsakerna till den höga chefsomsättningen och det finns därmed inga slutsatser 

dragna kring chefssituationen. 

2010 genomfördes en stor organisationsförändring i kommunen, då 21 stadsdelar slogs 

samman och blev 10. Förändringen påverkade i olika grad anställda i hela organisationen, 

även om inte alla stadsdelar genomgick en sammanslagning. Chefernas arbetssituation 

påverkades också olika utifrån vilket uppdrag och vilken befattning de hade tidigare. 

Deltagarna hade varierande bakgrund och olika lång erfarenhet av att arbeta som chef, 

allt från att de lämnat sitt första chefuppdrag till att ha haft mångårig erfarenhet. Några 

deltagare hade en bakgrund av annat yrke innan de på eget initiativ läst kurser på 

högskola, somliga hade arbetat ute i verksamheten innan de utbildat sig internt. Andra 

hade läst till bland annat socionom och direkt riktat sig till chefsyrket. Deltagarna 

arbetade som chefer i en kommuns verksamhetsområden Funktionshinder och 

Äldreomsorg, där de varit framförallt enhets- eller verksamhetschefer. 

5. Resultat 

Följande del och analyskapitlet (kap 6.1) presenteras utifrån de tio stegen i 

analysverktyget. De tio stegen är kopplat till de tre dimensionerna, affektiv bibehållande 

och normativ åtagande. Var och ett av stegen som presenteras i analysverktyget (kap 

3.5) hör samman, trots att de är presenterade separat. Alltså steg 1 handlar om vad den 

anställde associerar med att lämna organisationen eller med att arbeta kvar under alla tre 

rubriker, affektiv bibehållande och normativ. 

1. Att lämna organisationen 

Det flesta respondenterna visade på ett känslomässigt åtagande för verksamheten och 

dess syfte samt till sin personal. En före detta chef i Göteborgs Stad beskriver en av 

drivkrafterna med att arbeta som chef, ”Att se de anställda utvecklas och våga ta nya 

steg, vilket också gäller för mig som chef… Det är människor man jobbar med och de 

mänskliga kontakterna. Det tycker jag är viktigt” Det var dock inte lika tydligt att de 

kände för organisationen. De chefer som hade arbetat länge i Göteborgs Stad och de som 

haft högre chefsposition visade starkare känslomässigt band till organisationen. Många 

                                                 
1
 Kerstin Olsson Chefsförsörjning HR-utveckling Göteborgs Stad, intervju den 13 februari 2013 

2
 Kerstin Olsson Chefsförsörjning HR-utveckling Göteborgs Stad, intervju den 13 februari 2013 
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respondenter uppgav att de i början av sina anställningar hade känslomässigt åtagande för 

organisationen, men det framkom att det försvagats under deras tjänstgöring och då 

främst under den sista tiden på arbetsplatsen. Det som påverkat förändringen i deras 

attityd, gentemot organisationen, framgick grunda sig i olika faktorer och förväntningar 

som inte blivit tillfredsställda eller uppfyllda. Återkommande var att villkor och 

förutsättningar för att utföra deras arbete förändrades under anställningen. 

Återkommande hos de chefer som intervjuades var att de kände att de hade mer att vinna 

än förlora på att lämna sin tjänst. Två uppgav att de frivilligt gått till en tjänst där de fick 

en lägre befattning än tidigare. Det var dessutom två respondenter som valt en tjänst med 

lägre lön än den de hade under sin tidigare anställning. Återkommande var kommentarer 

om att lönen i kommunal verksamhet inte är särskilt konkurrenskraftig, men att den rörda 

kommunen legat något lägre än kranskommunerna. Alla antydde dock att de accepterat 

sin lönenivå, men hade olika åsikter om deras ingångslön, löneutveckling och de ansåg 

att lönerna borde vara högre. En respondent som tidigare arbetade inom kommunen 

återberättade sina tankar om sin lönesättning, ”Jag hade ansvar för ungefär en 35 stycken 

heltidsanställda, runt 100 timavlönade och hade verksamhetsansvar. Då tjänade jag som 

en rörläggare. Nu säger jag inte att rörläggare ska ha så mycket mindre lön. Men det 

sätter det i perspektiv. Dom tjänar ganska bra rörläggare och bilersättning har de 

också” avslutade respondenten med ett lättsamt skratt. Många av respondenterna ansåg 

att lönen var viktigt för motivationen men att den inte vägde upp ett arbete med onåbara 

krav eller en arbetssituation men många brister.  

Bortsett från en respondent var det ingen som angav att de associerade att lämna 

organisationen med att det skulle kosta dem mer än vad de tjänade på det. En annan 

respondent angav dock att hon investerat mycket tid och energi i sin verksamhet och flera 

projekt där och sörjde att behöva lämna dem. Utöver detta var det inga av cheferna som 

uttryckte någon större oro avseende att finna ett nytt arbete om de sade upp sig. Det var 

två som tvekade inför deras säkerhet att hitta ett nytt arbete, två andra uppgav tydligt att 

de inte varit oroliga inför en kort period av arbetslöshet. Överhängande såg de alla att de 

hade goda förutsättningar att hitta nytt arbete med liknande eller bättre förutsättningar. 

Tre respondenter uttryckte att det tagit emot att säga upp sig eller att de fortfarande tänkte 

på sin tidigare arbetsplats för att de kände en viss skuld gentemot sin personal. 

2. Övertid och frivillig frånvaro 

Uppfattningen var vanlig att det i chefuppdraget ingick uppgifter och ansvar som inte 

kunde överlämnas till någon annan om de var frånvarande. Därför valde en del att gå till 

arbetet eller arbeta hemifrån trots att de mådde dåligt eller var sjuka. En av cheferna 

beskriver situationen följande: ”När en enhetschef är sjuk, då ligger man och spyr. Det 

är då man är sjukskriven. Men om man är förkyld, har feber och är hemma, då jobbar 

man ändå.” Arbetet hemifrån kunde bestå av att lösa situationer, problem eller ”arbeta 

undan”. Även om möjligheten att arbeta hemifrån kan ses som en förmån var det sällan så 

det beskrevs eller upplevdes. Återkommande berättade cheferna att de fick ta med sig 

arbetet hem eller arbeta övertid för att de inte hann med att utföra arbetsuppgifterna på 

ordinarie arbetstid. En respondent beskrev sin tidigare arbetssituation, ”Du jobbar mer än 

40 timmar i veckan kan man säga. För att du överhuvudtaget ska ro iland det.” En annan 

chef kände att det inte gick att utnyttja möjligheten att arbeta hemifrån, då det ofta var 
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möten eller liknande. Två av respondenterna angav dock att de sällan arbetade övertid, 

annars var det vanligt förekommande bland respondenterna.  

3. Prestation och kvalitet  

De flesta cheferna verkade ha känt för verksamheten som de arbetade med och velat göra 

ett bra arbete. Den verksamhetsnära delen kändes meningsfull, men gällande 

organisationen och chefernas plats i den framstår det som att de flesta kände att 

förutsättningarna till att utföra ett bra arbete inte fanns. Många återgav att de levererade 

något värdefullt för verksamheten, personal och brukare, men upplevde inte alltid att 

organisationen värdesatte det.  Inte heller att deras del i organisationen prioriterades eller 

gavs hög status. De uppgav att tidsbrist, begränsade resurser och handlingsutrymme som 

anledningar till att de inte kunde leverera till önskad kvalitet. ”Personalfrågorna fick 

stryka på foten för att vi hela tiden var så styrda av budgeten.” En av de tidigare cheferna 

pekade på att mycket av de kvalitativa frågorna angående personal ofta fick 

bortprioriteras. 

En före detta enhetschef beskriver situationen med pressat tidsschema: ”De som jag var 

chef över arbetade på tio olika arbetsplatser, detta medförde att jag var tvungen att åka 

ut till någon av dessa arbetsplatser varje dag, ibland bara en och ibland uppåt tre 

stycken på en dag, för att kunna träffa mina anställda. Sen var det tillbaka in på kontoret 

och fortsätta med mina övriga arbetsuppgifter.” Den tidigare chefen fortsatte att beskriva 

en situation där arbetsuppgifterna var alltför stora och tid inräknat till att hinna träffa sina 

anställda egentligen inte var inräknad. Flera av respondenterna berättade att de kände en 

viss motvilja gentemot en del av sina arbetsuppgifter. Detta gällde främst uppgifter som 

var av rent administrativ karaktär och tog tid ifrån den del av verksamheten de önskade 

ägna tid till, som personalfrågor och verksamhetsutveckling. Dock kände de en 

skyldighet att utföra uppgifterna, vilket de gjorde men resulterade i mindre tid ute i 

verksamheten. 

4. Rollbeskrivning 

En del av respondenterna uppgav att deras rollbeskrivning var otydlig. Andra menade att 

den var tydlig men att den innefattade många olika uppgifter. Vad som ingick i deras 

uppdrag verkade också öka allt mer, vilket ledde till en del missnöje. En respondent 

angav behov av en tydlig arbetsroll, andra respondenter uppgav att rollen kunde göras 

tydligare men att det inte var ett särskilt betydande skäl till varför de slutade. Rollen var 

alltså ofta otydlig men sågs som en del i chefskapet. Dagarna ser olika ut och en chef 

behöver kunna hantera och lösa många olika situationer. Som mellanchef eller första 

linjens chef så måste man också kunna hantera krav och förväntningar både uppifrån och 

nerifrån. Att alla uppgifter inte hann lösas inom ramen för arbetstiden var för många 

respondenter en verklighet. Som återgetts tidigare så reagerade många av cheferna på det 

genom att arbeta övertid, hemifrån eller att inte ta ut sin flextid. 

En respondent uppgav att kompetensen togs väl till vara på. En annan berättade att 

kompetensen togs till vara på genom medverkan i ett projekt i kommunen. Alla ansåg att 

de hade kompetens som kommunen tog tillvara på men de fick inte tillräckligt med tid 

och utrymme för att ta tillvara på allt. 

5. Extraroll-beteende 
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Respondenterna uppgav att de försökte göra vad som krävdes av dem, många visade även 

på att de skulle ta på sig fler arbetsuppgifter om de kände att det skulle behövas för de 

anställda eller verksamheten. Ofta var det denna faktor som först hamnade i kläm med 

överväldiga arbetsuppgifter. De respondenter som uppgav sig som mer missnöjda med 

sin arbetssituation mot slutet av deras arbetstid tenderade att återge ett minskat extraroll-

beteende.  

Respondenter menade att en stor del av anledningarna till att de valt att arbeta som chefer 

var att de ville vara med och påverka och att vara delaktiga i beslut, utveckling av 

verksamheten såg som något viktigt och deras förhoppning innan var att stor del av 

arbetet skulle innehålla just detta. Detta blev också sanning för flera av de chefer som 

intervjuades, men andra berättade att de hade blivit besvikna och att deras förväntningar 

inte hade införlivats. Som ovan nämnt uppgav flera att de kände stöd från sin närmsta 

chef men inte från organisationen i helhet. Efter organisationsförändringen eller i 

efterdyningarna av de, uppgav dessutom flertalet av de respondenter som hade varit 

berörda av den att de kände sig orättvist behandlande.  

En respondent angav att arbetet inneburit för mycket ansvar, kommit med svårigheter och 

situationer som respondenten saknade erfarenhet och kompetens för att hantera. En annan 

enhetschef hade speciella kunskaper om sitt verksamhetsområde som denne uppgav inte 

togs tillvara på, snarare togs flera av uppgifterna bort och gavs till andra som saknade 

kompetensen. 

6. Beteende vid missnöje 

Viljan från många chefer att föreslå lösningar på problem framkom som stor. 

Återkommande från respondenterna var att de ville arbeta just som chefer för att de var 

intresserade av verksamhetsutveckling och personalfrågor, men att de inte fick tillräckligt 

med utrymme för detta. Många av cheferna kände sig hörda när de kom med idéer men 

att det tog lång tid innan de blev genomförda, om de blev det alls. Flera kände sig hörda 

när de vände sig till sin närmsta chef, men efter det tog det stopp.  En av respondenterna 

beskriver situationen: ”Jag fick ju gehör till mina chefer angående min arbetssituation 

men högre upp nej. Man är ganska ensam när man arbetar i Göteborg. Neråt är man ju 

också styrd, till stor del av budgeten. Och det är en anledning till att jag bytte jobb, man 

kände sig inte tillfredsställd med sitt arbete och jag var inte nöjd med det som jag hade 

möjlighet att prestera.” Återkommande för många respondenter var att de kände stort 

missnöje gentemot sin arbetssituation i organisationen, hur de värdesattes och 

behandlades i den.  

Det skedde en stor förändring i organisationen som framkallade en del av missnöjet som 

respondenterna återgav. De flesta kände att de förstod syftet med 

organisationsförändringen och var positivt inställda till det men att själva genomförandet 

och resultatet framkallade missnöje. Missnöjet grundade sig i olika andledningar, såsom 

ökad arbetsbörda, dålig kommunikation och att deras gamla arbetsätt inte tog till vara 

utan att de blev ”överskörda” En respondent som tidigare arbetade i en av de stadsdelar 

som påverkades av sammanslagningen berättade: ”Det var 21 stadsdelar från början, och 

så slog man ihop så det blev 10, istället för att tänka helt nytt att vi skulle skapa våra 

egna nya rutiner. Kom nästan alla chefer från en stadsdel och tog överhanden, vi blev 

aldrig den nya stadsdelen som vi skulle bli. Det är så här jag uppfattade det. Inför 
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chefrekryteringarna hade det känts bra om det kom någon helt utifrån, inte helt utifrån 

men ingen från de berörda stadsdelarna. Då hade alla blivit nya tillsammans.” Många av 

de chefer som sagt upp sig återberättade att de vid flera tillfällen försökt att påverka den 

nya situationen utan framgång och detta ledde till att det kände sig maktlösa, uppgav det 

som en av orsaker till uppsägning. Det var dock inte alla respondenter som intervjuades 

som berördes av denna organisationsförändring. 

7. Hantering av negativ stress 

Cheferna beskrev stressade situationer som en del av deras vardag och att de var vana att 

hantera denna sorts stress. Men återkommande var att de uppfattat en ökning av 

arbetsbelastningen och sällan fick arbeta under stressfria förhållanden. En respondent 

beskriver hur det var att arbeta som chef i organisationen såhär: ”Har ni sett reklamen 

där det sitter en anställd på ett kontor och det hela tiden flyger ner papper från taket? Så 

var det att arbeta som chef. Hela tiden fick man fler och fler uppgifter som staplades på 

hög utan att det fanns tid att åtgärda dem.” 

I intervjuerna berättades om två typer av stress. Den ena var framförallt kopplad till 

arbetsuppgifter vilken respondenterna till stor mån var skickliga på att reda ut och arbeta 

i. Den andra typen visade på stressfaktorer som uppstod från att vara chef över allt större 

arbetsgrupper och mer administrativt arbete. Efter organisationsförändringen kände 

många att de fick mindre inflytande i deras arbete och att det därför blev svårare att 

påverka stressnivån. Större arbetsgrupper innebar att ännu mer tid behövde läggas på 

administrativa sysslor och tiden till att träffa och leda sina anställda minskades kraftigt. 

Detta såg många chefer som frustrerande, då en stor del i ledandet är se sin personal och 

leda dem rätt i deras arbete. Att stressnivå ökar vid organisationsförändringar var vida 

känt hos flera responderande, fast den nya stressnivån blev konstant efter förändringen 

och de kunde inte se att det enbart var i övergångsperioden som den höga stressnivån var 

vanlig. En respondent uttalade sig angående att det ständigt var många projekt och 

förändringar igång och att det påverkade både stressen och oförmågan att kontrollera 

levererad kvalitet. ”… det fanns ingen hänsyn till att vi som arbetade där faktiskt var 

människor och behövde tid för att avsluta, för att smälta.” 

8. Arbetets inverkan på fritiden 

Flera respondenter återberättade att de upplevde att deras arbete påverkade deras fritid. 

Det framgick att respondenter med många fritidsintressen kunde hantera situationen 

under längre tid. ”Det var tur att jag hade fritidsintressen kan jag säga. För annars hade 

jag gått under, med hull och hår” Flera av respondenter återgav att de inte såg något 

vidare problem med att arbetet till viss grad påverkade deras fritid då arbetet ses som en 

stor del av ens liv.  Att aldrig kunna släppa sina arbetsuppgifter gjorde att mångas 

situationer blev svår att vara iklädd.  Dock berättade många chefer att situationen på 

deras förra arbete påverkade deras fritid i för hög grad. Några anledningar var: mycket 

övertid, långa arbetsdagar, mycket tid gick till resande till och från arbetet och kunde inte 

sluta tänka på arbetet när de var lediga. 

9. Stöd och rättvis behandling 

På grund av den stressade situationen var det många som kände att de eller deras kollegor 

inte hade tid för att ge varandra stöd. Andra angav att de var ensamma där de arbetade 
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och hade dålig kontakt med kollegor. Uppfattningen om stöd från de närmsta cheferna 

var olika, många berättade att de hade god kontakt med dessa. En respondent återgav att 

cheferna ofta byttes ut, ”Under tiden jag arbetade som chef i kommunen (2,5år) hade jag 

tre olika chefer”. Angående organisationen och den politiska styrningen var det ingen 

som angav att de kände ett starkt stöd därifrån eller fick gehör när det gällde frågor de 

ville lyfta kring deras verksamhetsområde. ”När jag arbetade i kommunen fick man 

nästan slåss för sin plats gentemot andra delar av kommunens övriga uppdrag…” Den 

stora organisationsförändringen kommunen genomförde några år tidigare hade påverkat 

deras uppfattning av hur stöttande och rättvis organisationen var. Många var missnöjda 

med genomförandet och även de som inte själva direkt påverkats av sammanslagningen 

hade uppfattningen om att den inte gått helt rätt till och att de hade kollegor i kommunen 

inte behandlats rättvist. 

Tiden de varit anställda i organisationen och utbildningsnivån var olika för 

respondenterna. Tre personer uppgav att det var deras första chefsuppdrag som de lämnat. 

Det var en av dessa och två andra respondenter som valt att inte arbeta som chef på sitt 

nästa arbete. Den ena respondenten medgav dock att detta berodde på hennes 

privatsituation och att hon såg fram emot att arbeta som chef igen. Denna respondent var 

genomgående positiv gentemot organisationen och sin dåvarande arbetssituation. 

Respondenten återgav sig upplevt en situation med tillräckliga resurser och möjlighet att 

påverka. En annan respondent uttryckte det såhär: ”Var som chef tvungen att hantera 

situationer på ett sätt som man kanske inte velat göra” och syftade till att möjligheten att 

påverka och resurserna som fanns att tillgå inte var som förväntat, och ansåg dem 

otillräckliga. 

10. Anledning till fortsatt tjänst 

Eftersom alla respondenterna valt att sluta har de med andra ord inte känt att kostnaderna 

för att lämna organisationen varit för stora. Pliktkänslan gentemot organisationen var inte 

framträdande mer hos den respondent som lämnat organisationen av privata skäl. Dock 

kände en del en skyldighet gentemot sin personal, kollegor eller sin efterträdare. Andra 

uppgav att de inte hade några problem med att snabbt lämna det arbetet bakom sig. Tre 

respondenter angav att de skulle kunna tänka sig att arbeta i organisationen som de 

lämnat igen. Men en av dem poängterade att det då skulle behöva vara under andra 

förutsättningar. Situationen av att inte få använda sig av sin kompetens som ledare var 

återkommande hos de flesta och de uttryckte en hel del missnöje angående detta.  

5.1. Övriga faktorer som påverkar åtagande och valet att 
säga upp sig 

Det framkommer i intervjuerna organisatoriska skäl till deras avslut. Den 

organisationsförändring som genomfördes ledde till förändrade uppdrag, otydligare 

organisation, merjobb, men framförallt missnöje utifrån dåligt genomförande, 

kommunikation och stöd och rättvis behandling. 

Flera av cheferna som sagt upp sig har gått vidare till andra chefsjobb, men i andra 

organisationer så som grannkommuner. Den drivkraft och det intresse för att arbeta med 

personal och ha verksamhetsansvar var för flera varför de från början velat arbeta som 

chef. Arbetet beskrevs av ett par respondenter som otacksamt, att de saknade erkännande 
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och belöningar. Den uppmärksamhet som verksamhetsområdena får är oftast kopplade 

till en mycket negativ bild i media. En bristande kommunikation, dålig information och 

missförstånd kan vara förödande, samtidigt som en chef utrycker sig, att som chef kan 

man inte komma undan. Och i sin tur yttrycker flera av respondenterna ett behov av att ha 

bra kommunikation med och känna förtroende för sin närmsta chef men även högre upp i 

organisationen. Vilket flera uppgav inte hade varit deras upplevelse på det tidigare 

arbetet.  

6. Diskussion  

6.1. Analys 

1. Att lämna organisationen 

De tre olika formerna av åtagande handlar om hur den anställde känner inför sin 

organisation och arbetsplats, om denne ”vill, måste eller borde” arbeta där. I resultatet har 

vi presenterat svaren från cheferna som deltagit i intervjuer. Återkommande i intervjuerna 

är en beskrivning av förväntningar på deras arbetsroll som chefer och en vilja att vara 

drivande, en ledare, utveckla och förbättra verksamheter. Syftet med organisationen, 

påverkar vilka som söker sig dit, vilka personlighetstyper som är vanligare och deras 

driv, att det är en mjuk organisation som undersökts har stor inverkan på detta. Många 

känner för verksamheten, för sin personal och deras brukare. Vilket visar på ett starkt 

affektivt åtagande gentemot verksamheten och personalen (Allen och Meyer 1997).  

Däremot visades inte samma känslomässiga åtagande gentemot organisationen bland 

flera tillfrågade, vilket tyder på att denna del av det affektiva åtagandet inte är uppfyllt. 

Respondenterna beskrev ett normativt åtagande gentemot organisationen, många av 

respondenterna påvisade att ett arbete med människor, i det här fallet vårdtagare medför 

skyldigheter i arbetet. Det bibehållande åtagande till organisationen var inte tillräckligt 

starkt då all de chefer vi intervjuade redan hade sagt upp sina tjänster. Allen och 

Meyer(1997) beskriver anledningar för de anställda att stanna i organisationen, om inte 

någon av de tre åtagande delarna inte är helt uppfylld eller att de brister i graden av 

uppfyllnad på flera punkter är det troligt att en anställd lämnar organisationen. 

Även de som associerade att lämna organisationen med kostnader hade i det här fallet 

slutat, vilket tyder på att synen av dessa kostnader överskuggades av andra faktorer. Detta 

går att koppla till Herzbergs motivations teori, och påvisar att tillfredställelsen var låg och 

motivationsfaktorerna att arbeta kvar i organisationen inte övervägde möjligheten att söka 

nytt arbete. De chefer som var med i undersökningen påvisade flera gånger att lönen inte 

var en övervägande faktor till att byta arbeten och att bonusar eller högt värderade 

förmåner inte spelade in då flera av respondenterna återberättade att de inte fanns. Detta 

visar på att Herzbergs hygienfaktorer angående ersättningar inte hade större inverkan på 

chefernas beslut (Sachau 2007). Cheferna hade en acceptans angående lönenivåen då den 

var liknande för alla men att de efterfrågade en ökning på chefers löner överlag i 

kommunal verksamhet.  

Det fanns ett par förmåner, men de befann sig på en nivå som cheferna hade vant sig vid 

och många tog de givet och såg det inte längre som en förmån. Ett undantag var en 
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förmån, i form av bilersättning, som flera beskrev som liten, men framkallade missnöje 

när den försvann. Detta tyder på andra hygienfaktor som istället för att ligga på en 

accepterad nivå skapade missnöje i och med att den försvann (Bassett-Jones och Lloyd 

2005). 

2. Övertid och frivillig frånvaro 

Alla utom en respondent beskrev att övertid var vanligt förekommande och att de ibland 

arbetade hemifrån. Detta passar in både på det normativa och det affektiva åtagandet. En 

gjorde inte det vilket stämmer in mer på hur en anställd med starkt bibehållande agerar 

(Allen och Meyer 1997). Anledningarna för att arbeta övertid framstod ha grund i en 

pliktkänsla och skyldigheter att bli klar, hur tid prioriterades och personalfrågor. Men 

incitamenten för det var ingen ersättning utan möjligheten att ta ut det i ledighet, vilket 

enligt många av de tillfrågade beskrev som svårt. Även detta påvisar att Herzbergs 

hygienteori går att applicera här. Incitamentet för att arbeta övertid var lågt levde inte upp 

till flera av respondenternas förväntan och kan ses enligt teorin som en anledning till 

missnöje (Sachau 2007).  Enligt beskrivningen att gå till arbetet även om den anställde är 

sjuk, visar på starkt affektivt eller normativt åtagande (Allen och Meyer 1993). 

Intervjuerna gav inte tillräckligt med underlag för att påvisa om den frivilliga frånvaron 

varit hög eller inte, men de personer som beskrev att de gått till arbetet trots att de mått 

dåligt eller arbetat hemifrån vid sjukdom visar på att de inte haft en hög frivillig frånvaro. 

3. Prestation och kvalitet 

De begränsade resurserna, handlingsutrymmet och tiden beskrevs av flera som ledande 

faktorer till varför de inte kunde leverera till den kvaliteten de ville. Detta visar på 

affektivt åtagande, men också normativt. Att leverera och vara nöjd med kvaliteten 

framstod av alla som viktigt, vilket också visar på affektivt eller normativt åtagande. Som 

beskrivet i teorin är det viktigt för dem med de typerna av åtagande att vara nöjda med 

vad de presterar. Här beskrev flera chefer en stor frustration och otillfredsställelse, vilket 

stämmer överens med Herzbergs beskrivning av motivationsfaktorer i sin teori.  

4. Rollbeskrivning 

Behovet av en tydlig rollbeskrivning framstod inte centralt för anställda för att kunna 

utföra sitt arbete, eftersom flera ansåg att chefsrollen just är väldigt otydlig. Även om 

arbetsbeskrivningen var tydlig innebar uppdraget och rollen många olika delar att den 

ändå sågs som otydlig. Detta rimmar illa för en person som känner bibehållandeåtagande, 

medan de med affektivt kan hantera det bättre. Någon menade att rollen var tydlig men 

att förväntningarna på vad som skulle klaras av var orealistiska. Ett chefuppdrag i en 

kommunal förvaltning innebär ett ansvar att följa de politiska direktiven, vilket i sin tur 

smalnar av handlingsutrymmet för cheferna i denna sektor (Grensman 2012). Detta 

återgav flera chefer inte var något problem då de såg det som en utmaning att följa dessa 

och kunde göra arbetet mer intressant. Flera återgav att de var mycket spända inför varje 

val för att se vilka förändringar i den politiska sammansättningen som skulle påverka just 

dem. 

5. Extraroll-beteende 

Eftersom rollbeskrivningen inte alltid var tydlig, eller snarare innefattade mycket är det 

svårt att avgöra vad respondenterna ansåg var att utföra uppgifter utöver deras ordinarie 
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uppdrag. Flera beskrev situationer där de stöttade kollegor, anstängde sig för att träffa 

personal varje dag och en chef tog samtal från personal som var oroliga även efter att de 

slutat på den arbetsplatsen. De flesta visade på att de ville bidra på bästa sätt till 

verksamheten, detta är ett fenomen som ligger i förgrund till ett extrarollbeteende, men 

inte de hade tiden på sin sida. Detta tyder på en viss mån av extraroll-beteende som också 

är ett tecken på starkt affektivt åtagande. En studie gjord på sjuksköterskor bekräftar att 

anställda med starkt affektivt åtagande, men också normativt, ofta antog ett extraroll- 

beteende (Allen och Meyer 1997).  

 6. Beteende vid missnöje 

De flesta av respondenterna återgav att de kände stor frustation när de inte fick vara med 

och bidra till organisationen i den grad de hade velat. Beskrivningar av att bland annat bli 

frustrerad över att inte bli hörd angående förändringar eller andra förslag. Detta kunde 

bidra till att chefen i sin tur kände sig orättvist behandlad. Att hängivenhet till 

arbetsplatsen och hög arbetsmoral till stor del beror på stämningen på arbetsplatsen (Ike-

Elechi Ogbas 2008).  En chef som känner sig illa berörd av omständigheterna kan dra ner 

stämningen i hela underverksamheten och i sin tur skapa dålig arbetsmoral hos anställda. 

Det är alltså av stor vikt att chefer känner tillfredställelse på arbetsplatsen, kanske till och 

med i större utsträckning än att medarbetarna gör det (Ike-Elechi Ogbas 2008).  Flera 

chefer påvisade under intervjuerna att de kände stark vilja att vara med och förändra, höja 

tillfredställelsen och minska missnöjet på deras arbetsplatser men saknade tillräckliga 

förutsättningar för att påverka. 

Till en början var det flera respondenter som hade ambitioner att vara med och påverka, 

de var öppna med om de kände missnöje med något på arbetsplatsen och försökte visa på 

lösningar till berörda situationer. Beroende på vilket gehör de fick på sina förslag ledde 

detta till olika utfall. De som inte kände sig hörde kände snart att det blev olönsamt att 

försöka påverka detta, medan de som blev hörda fortsatte att försöka påverka sin egna 

och andra anställdas arbetssituationer. Därmed visade de som blev hörda på 

tillfredställelse, även om det var otillfredsställande om de uppfattade att det sedan tog 

stopp och inte ledde till någon förändring eller genomförande. De som inte kände sig 

hörda blev otillfredsställda direkt, vilket kunde leda till frustration. De chefer som visade 

på en mättnad i att vara med och påverka och slutade med detta kan ses som anställda 

som i början av deras anställningar innehaft ett affektivt åtagande men att det affektiva 

har övergott till ett åtagande av mer bibehållande karaktär (Allen och Meyer 1993) 

Det affektiva åtagandet är starkt sammanlänkat med vilken tillfredställelse den anställde 

känner gentemot sitt arbete. I en undersökning genomförd i Pakistan där 151 

marknadschefer på privata banker blev tillfrågade kunde man se en stark koppling mellan 

hur chefers affektiva åtagande gentemot en organisation och verksamheten var kunde 

kopplas till både rollbeskrivningen och hur tillfredställande deras arbete var i helhet 

(Malik, Waheed och Malik 2010).  

7. Hantering av negativ stress 

Respondenterna i stort sett införstådda med att arbetet som chef infattar mycket stress, 

men att arbetssituationen förändrades, stressen ökade och blev i mångas fall för mycket. 

Situationer beskrevs där stressnivån ständigt eskalerade eller var hög allt för länge.  
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8. Arbetets inverkan på fritiden 

Helgerna kunde ses som återhämtning för att orka med nästa arbetsvecka. Liksom 

beskrivet ovan angående missnöje visar detta på ett affektivt åtagande som försvagades 

och det bibehållande förstärktes (Allen och Meyer 1997). I många fall påverkades även 

privatlivet på ett negativt sätt. 

9. Stöd och rättvis behandling 

Herzberg beskriver att den sociala kontakten med medarbetare är viktigt för en anställd. 

Det sociala nätverket och möjligheten att utbyta idéer och frågor med likasinnade 

medarbetare ar en stor del i teorins motivationsfaktor, detta för att uppnå tillfredställelse 

på sin arbetsplats (Sachau 2007). I intervjuerna återberättades i många fall att 

respondenterna hade en bra relation med sina kollegor och kunde få stöd från dem och 

reflektera över olika situationer tillsammans. De som inte haft en god kontakt med 

kollegor och meningsfullt utbyte där visade på stor otillfredsställelse. En bra relation med 

sin närmsta chef var också vanligt men det fanns fall där denna relation var mindre bra. 

En av respondenterna berättade att under 2,5 år byttes den närmsta chefen tre gånger, det 

var därför svårt att bygga upp ett bra utbyte i det här ledet. Respondenterna såg ofta att 

även de här cheferna hade stor belastning och en respondent visade på detta när det 

återberättades att kontakten med den närmsta chefen var mycket opersonlig. Stöd från 

ledningen och kollegor sågs som något mycket viktigt och de respondenter som inte hade 

detta kände sig frustrerade.  

Rättvisbehandling är mycket centralt i teorin, återkommande under intervjuerna visade på 

att även om de inte själva kände att de blivit orättvist behandlade i organisationen kunde 

de uppleva organisationen som orättvis om deras kollegor hade blivit orättvist 

behandlade. Detta återspeglades i största grad i samband med organisationsförändringen. 

Om kollegor som en anställd har känslomässiga band till, erfarit någon form av illa 

behandling under organisationsförändring kan förstärka uppfattningen om att 

organisationen inte är rättvis eller inte stöttar sina anställda (Allen & Meyer 1997). Detta 

överensstämmer med hur en del chefer beskrivit deras upplevelser i organisationen. Det 

framkom även att de under sin tid i organisationen upplevt att de inte fått stöd och att 

organisationen agerat rättvist så som de önskat, vilket enligt Allen och Meyer (1997) 

stämmer överens med en negativ uppfattning av organisationen i samband med 

organisationsförändringar. 

10. Anledning till fortsatt tjänst 

Det finns flera anledningar till att en anställd känner att de vill fortsätta en tjänst, detta 

medför också att det finns flera olika anledningar till att sluta. De respondenter vi har 

pratat med har som redan uppgetts, avslutat sina tjänster och visar därför på fall där 

anledningarna att sluta har övervägt anledningarna att stanna kvar på arbetsplatsen. 

Cheferna har beskrivit individuella orsaker till att de har slutat på sina förra arbeten men 

flera likheter kan ändå återfinnas. I och med att många av respondenterna har innehavt en 

hög utbildning är deras krav gentemot organisationen högre, detta medföljer att 

kostnaderna att lämna en organisation sällan blir höga då de har möjligheten att hitta 

annat arbete som tillgodoser deras krav. Det är svårare att attrahera personal under en 

längre tid till ett arbete där de känner sig missnöjda. Herzberg (1959) påvisar att både 

hygien och motivationsfaktorerna till stor grad bör uppfyllas. I och med att flera anställda 
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har valt att lämna en kommunal anställning till en annan är inte Herzbergs hygienfaktorer 

lika relevanta då löneläget i kommunerna ofta ligger på en liknande nivå. Det är alltså 

motivationsfaktorer som inte har givit tillfredsställelse till cheferna, till exempel känslan 

av utveckling och att de anställda blir stimulerade.  

Även chefer som inte påverkades av organisationsförändringarna beskrev att deras 

förväntningar inte tillfredställdes. De chefer som uppgav att de hade trivts med sina 

arbetsuppgifter och känt sig tillfredställda med dem, visade att de hade haft 

känslomässigt åtagande under sin arbetstid där. Respondenter som beskrev hur de kände 

att deras kompetens inte tagits till vara på, uttryckte otillfredsställelse kring detta. Vilket 

kan leda till en känsla av att inte uppskattas eller bli understimulerad. Känslan av 

skyldighet gentemot organisationen har påvisat flertal gånger i uppsatsens analysdel varit 

låg. Detta förtydligar att faktorerna som tyder på starkt normativt åtagande inte heller har 

varit tillfredställande för de chefer som har slutat.  

6.2. Slutsats 

Syftet med denna uppsats var att belysa vilka faktorer som inverkar när chefer väljer att 

säga upp sig, då chefsomsättningen i kommunal verksamhet ökat och om detta kunde 

förklaras utifrån teorier om åtagande och motivation. Teorierna som använts är främst de 

av Allen och Meyer (1997) och Herzberg (1959). De var till stor del användbara och 

tillämpbara även för chefer i den offentliga sektorn.  

Chefers val att lämna organisationen påverkades starkt av motivationen att arbeta där och 

om de hade upplevt otillfredsställelse eller missnöje. Detta kan förklara den försvagning 

av åtagandet gentemot organisationen som påvisades under intervjuerna och som i sin tur 

lett till uppsägning. Åtagandenivån hade inte i alla fall försvagats utan framstod varit 

svag redan tidigare, då respondenterna av olika anledningar kanske aldrig utvecklat det. 

Tillfredställelsen har stark koppling till motivationsfaktorerna och hygienfaktorerna har 

strak koppling till känsla av missnöje. De flesta av de chefer som intervjuades hade flera 

motivationsfaktorer och hygienfaktorer som inte var uppfyllda, vilket leder till att de känt 

både otillfredsställelse och missnöje gentemot kommunen där de arbetade tidigare. Att 

hygienfaktorerna inte uppnåddes kan delvis förklaras då det är en offentlig organisation 

som de arbetat i, då kommuner inte arbetar med prestationsersättningar på samma sätt 

som privata företag. Löneförhöjningarna är dock av prestationskaraktär, men detta 

framstod inte i större grad bidra till missnöje om motiveringen bakom ansågs rättvis. 

Om traditionen i den miljö som studien bedrivits tidigare har innefattat ett starkt åtagande 

riktat mot organisationen, sågs i denna studie en tendens till att detta har förändrats. Här 

kan finnas en del av förklaringen till den ökade chefsomsättningen, att åtagande inte 

främst känns gentemot organisationen utan riktas mot andra delar knutna till arbetet, så 

som kollegor, verksamheten eller dess syfte.  

När bland annat engagemang till en organisation inte uppfylls till den grad en anställd 

eller i det här fallet chef önskar, kan det orsaka att denne söker sig utanför organisationen 

för att se hur eftertraktade de är på arbetsmarkanaden (Allen & Meyer 1997, ss. 5-6). De 

chefer som sagt upp sig och deltog i undersökningen, var alla välutbildade och hade bra 

erfarenheter. Detta tyder på att de var eftertraktade och påvisar en anledning till att de 

faktiskt såg en möjlighet att söka sig utanför organisationen. 
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Tidigare forskning har visat på att de med starkt åtagande gentemot en organisation 

stannar kvar inom den och de med lågt söker nya vägar och erfarenheter utanför. 

Kondratuk et al. (2004)  bekräftade just detta i sin studie, vilket styrker teorins och denna 

studies slutsats, att anställda med högt åtagande gentemot organisationen har stannat kvar 

och de som avgått är just de med lågt åtagande. Detta kan vara en av anledningarna till att 

många av respondenterna tros haft lågt åtagande när de arbetade på sin förra arbetsplats. 

Skagert et al. (2012) som har utfört en studie på chefer i en liknande miljö som denna 

uppsats. Studien visade även att åtagandet, avsikten att stanna, påverkas starkt om 

anställda får vara med att påverka både sin arbetssituation samt andra faktorer rörande 

arbetet (Skagert et al. 2012). Även flera av de respondenter som deltog i denna uppsats 

ansåg sig ha liten möjlighet att påverka vilket också är en anledning till missnöje. Skagert 

et al. (2012) påpekar även i sin studie att stressnivå och välbefinnande på arbetsplatsen 

påverkar hur länge en chef arbetar kvar. En upplevd hög stressnivå var också 

återkommande i denna studie. Skytt, Ljungren och Carlsson (2007) uppgav bristande stöd 

från sin chef, otydliga förutsättningar och organisationer som orsaker till missnöje. 

Likheter med de resultaten framkom i denna uppsatsens studie. Samband mellan missnöje 

samt otillfredsställelse och uppsägningar framträder tydligt. Detta förklarar orsaker 

bakom försvagat eller bristande åtagande hos cheferna i kommunen.  

I organisationer med prestationsinriktat fokus har det setts att personal med starkt 

affektivt åtagande, har uttryckt det genom att prioritera uppgifter de tror att 

organisationen anser viktiga och värdesätter samt de uppgifter där de kan påverka utfallet 

(Allen & Meyer 1997, s. 30-31). Verksamheterna inom Äldreomsorg och 

Funktionshinder kan inte kallas prestationsinriktade i den meningen, men kraven på att 

prestera är höga. Det ingår i chefernas uppdrag att hålla budget, se till att verksamheten 

lever upp till ställda krav, att arbetsmiljön för personalen är bra och att verksamheten 

levererar tjänster av kvalitet till brukare. Deltagare beskrev flera situationer där de 

tvingades prioritera och det som värdesattes av organisationen sattes ofta i fokus. Detta 

kunde leda till frustration. 

En omständighet som visat sig ha negativa konsekvenser för anställdas känsla för 

åtagande är större organisationsförändringar, framförallt om den anställde inte upplevt sig 

rättvist behandlad (Allen & Meyer 1997). Därmed är slutsatsen rimlig att den 

stadsdelssammanslagning som kommunen genomfört påverkat flera chefers beslut att 

lämna organisationen. Detta trots att flera av respondenterna förstod syftet med 

sammanslagningen och var positivt inställda till syftet bakom den. Genomförandet blev 

inte som förväntat för en del av respondenterna, samt att de inte kände sig delaktiga, kan 

ha förstärkt deras känsla av besvikelse och att organisationen inte var stöttande och 

rättvis. För utvecklande av åtagande är den anställdas upplevelse av att just behandlas 

rättvist och få stöd i sin organisation viktigare än den personliga vinningen enligt (Allen 

och Meyer 1997, s. 47). Allen och Meyers tredimensionella modell innehöll flera 

karaktärsdrag för de olika dimensionerna, dessa faktorer har i flera fall inte blivit 

tillfredställda i den grad att cheferna känt sig nöjda. 

Arbetet har starka praktiska implikationer då det berör ett befintligt problem med många 

chefer som säger upp sig i en av de största kommunerna i Sverige. I och med att de flesta 

tendenser påvisas i de stora kommunerna först, kan detta mycket väl vara ett fenomen i 

spridning. Ett problem uppstår när alltför många chefer känner att de inte har ett starkt 
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åtagande gentemot en organisation där de arbetar och väljer att sluta. Detta är inte bara ett 

problem i förhållande till att organisationen förlorar kompetent arbetskraft, utan även i 

den mening att det kostar mycket pengar för en organisation att nyanställa personal. Det 

är därför viktigt att vara en attraktiv arbetsplats, där både chefer och personal är 

tillfredsställda och nöjda. Detta kan uppnås genom att de anställda får förutsättningar att 

utveckla åtagande, då främst det affektiva åtagandet medför värdefull, motiverad och 

engagerad personal.  

Allen och Meyer (1997) skriver att det utförts mest forskning kring det affektiva 

åtagandet och att det finns mer att lära om bibehållandeåtagandet och det normativa. En 

större studie skulle kunna bringa fler svar till vad som motiverar chefer att stanna på sin 

arbetsplats. Då denna studies deltagare alla redan valt att lämna organisationen i fråga, 

vore en det intressant att i fortsatt forskning belysa de skillnader mellan de som under 

samma eller likande omständigheter valt att stanna kvar i organisationen och de som valt 

att avsluta sina tjänster. 

En öppning för vidare forskning skulle kunna vara om det utfördes en större och 

longitudinell studie i organisationen. Detta för att se hur åtagandet förändras över tid. Det 

vore intressant att se om det finns skillnader mellan chefer och anställda och deras 

dimensioner av åtagande. En liknande studie som Kondratuk et al. (2004) gjort skulle 

med fördel kunna genomföras i en eller flera kommunala verksamheter. Eftersom denna 

studie är av kvalitativ karaktär och endast haft deltagare som redan avslutat sina 

anställningar vore det intressant och tillföra forskningen ytterligare viktig kunskap om 

hur chefer i offentlig sektor motiveras att stanna i en organisation och vilka faktorer som 

är avgörande.  
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A 

 

 

Bilaga 1: Respondenter 

Intervju: Kön Intervjuplats Datum 
Tid, 
min 

Utbildning, 
chefsinriktade 

1 M På Restaurang, lunch 6/4-2013 35 Annan examen 

2 K I respondentens kontor, nuvarande arbetsplats 7/5-2013 30 
Annan examen, 
intern utbildning 

3 M 
I konferensrum på respondentens nuvarande 
arbetsplats 7/5-2013 49 

Läst kurser på 
högskola/universitet 

4 K Respondentens kontor, nuvarande arbetsplats 10/5-2013 45 Högskoleexamen 

5 K Respondentens kontor, nuvarande arbetsplats 13/5-2013 43 Högskoleexamen 

6 K Respondentens kontor, nuvarande arbetsplats 13/5-2013 39 
Universitetsexamen, 
samt KY 

7 K Över telefon 13/5-2013 30 
Högskoleexamen, 
samt kurser 

8 M Respondentens kontor, nuvarande arbetsplats 15/5-2013 39 Intern utbildning 

9 K Respondentenskontor, nuvarande arbetsplats 16/5-2013 40 
Annan examen samt 
kurser 

 

  



 

B 

 

Bilaga 2: Intervjumall 

1. Datum: 2013-05-_____Respondent nr: ___ 

2. Allmänna frågor om anställningen 

1. Vad har du för bakgrund?                                             

Tex utbildningsnivå, eftergymnasial utbildning på tre år eller längre? 

 

2. Jobbat som chef eller liknande innan du började i Göteborg?  

 

3. Hur länge arbetade du i GBG-stad? 

 

4. Kan du beskriva en typisk arbetsdag på ditt arbete i Gbg-stad?  

För att få en inblick på arbetssituationen, belastning mm 

 

5. Var det någon del av arbetet som du tyckte mycket om? Vilken? 

Som var lite extra rolig eller stimulerande?  

a. Hur mycket av arbetstiden kunde du ägna dig åt denna/dessa uppgifter? 

b. Hade du önskat att det var mer? 

c. Varför tror du att den här uppgiften inte fick mer tid? 

 

 

6. Kände du vid några speciella tillfällen att du hade presterat något extra, något som du var 

extra nöjd med? 

a. Kan du beskriva något av dessa tillfällen? 

b. Kom denna känsla ofta? Varför/varför inte? 

 

7. Var ditt uppdrag och din roll tydlig? 

 (politisk styrning, nätverkande, socialt och yrkesrelaterat?) 

 

8.  Vad är din nuvarande sysselsättning? Fortfarande chef eller liknande position? 

3. Känslan inför arbetet 

1. Kände du att du hade tillräckliga resurser och handlingsutrymme i ditt arbete? 

a. Kan du ge några exempel på situationer där det var så? En bra och en dålig? 

 (hade/saknade: förtroende, stöd uppifrån, relation till anställda) 

b. (Innebar jobbet stress osv?) 

 

2. Kände du att du utvecklades du på ditt förra arbete?  

(lära dig mer, förstå mer? Vara kreativ?) 

a. Som privatperson? 

b. I ditt yrke? 

 

3. Kände du att din kompetens togs till vara på?  



 

C 

 

Håll koll kan redan ha svarat på denna! 

 

4. Blev du hörd ?  

dina åsikter/eventuella förändringar, både uppifrån och nerifrån 

 

5. Vad hade du oftast för känsla när du gick hem för dagen? 

 

6. Hur var den sociala situationen?  

Hade du bra kontakt med medarbetare? Fanns tid för det? 

 

7. Skulle du kunna beskriva ett par saker som gjorde att du trivdes eller kände 

tillfredställelse i jobbet? 

 

8. Kan du beskriva ett par saker som kunde göra att du inte trivdes eller kände 

tillfredställelse i jobbet? 

 

4. Nu tänkte vi prata om din ersättning på ditt förra arbete och vi är inte 

intresserade av summor! 

1. Hade du några förmåner från arbetet på din gamla arbetsplats? (öppenfråga)? 

a. Vilka? 

 Tex presentationsersättning, företagsbil eller annan så kallad belöning? 

Erkännande, uppskattning? status? 

b. Hade dessa förmåner någon koppling till om du presterade bra på arbetet?  

 

2. Var du nöjd med ingångslönen på arbetet? 

a. Kände du att din löneutveckling var tillfredställande? 

b. Tyckte du att löneutvecklingen var kopplad till din arbetsinsats?  

 

3. Hur kände du inför kompensation om du tex jobbade övertid? 

a. Fick du ta med arbetet hem? Kunde släppa det när du gick? (kompensation?) 

5. Commitment 

1. Hur kände du inför din arbetsplats? 

a. (Kände du samhörighet, tillhörighet med) 

i.  din arbetsplats 

ii. med kollegor 

iii. dina närmsta medarbetare?  De som arbetar på golvet 

iv. Med organisationen Göteborgsstad? 

 

2. Hur kändes du inför att lämna anställningen? Organisationen? (costs!!) 

Kände du att du skulle vinna eller förlora på det?  

 

3. Innan du bestämde dig för att sluta, hur kände du att inför att gå till arbetet?  

 

4. När du lämnade din förra arbetsplats, kunde du släppa ditt gamla arbete helt och lägga det 

bakom dig?  



 

D 

 

(Ansvar och skyldigheter inför arbetsplatsen och organisationen) 

a. Varför tror du att du reagerade så?  

6. Avslutningsvis: 

 

1. Uppfyllde anställningen dina förväntningar? 

2. Saknar du något på din gamla arbetsplats? 

 Kollegor, arbetsuppgifter organisationen som helhet mm (hör till comittment, 3e typen) 

 

3. Har du något du vill tillägga eller förtydliga 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 

På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 

Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 

Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 

Eleni
Stämpel


