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Att medarbetare lämnar är ofta mycket kostsamt för organisationer. 
Samtidigt kan personalomsättning ha en positiv inverkan, då till exempel 
medarbetare med bristande vilja till lärande och utveckling lämnar 
organisationen. Syftet med studien var att med utgångspunkt i meta-
analys, undersöka vilka klimatfaktorer som kan ha effekt på 
medarbetares benägenhet att lämna organisationer. Då tidigare forskning 
tyder på att intention att lämna, kan påverkas genom attityder, följde 
även avsikten att utreda vilken effekt klimatfaktorer kan ha på 
attityderna arbetstrivsel och organisationssamhörighet, samt i vilken 
utsträckning effekten av klimatfaktorer kan medieras genom dessa 
attityder. Studien genomfördes i form av enkätundersökning (n=112). 
Data analyserades med hjälp av multipel regressionsanalys. Resultatet 
visade att klimatfaktorerna rollkonflikt, rutin och autonomi kan ha effekt 
på arbetstrivsel. För medarbetares intention att lämna organisationer 
hade rollkonflikt, feedback och jämställdhet störst betydelse. Av 
attityderna hade arbetstrivsel störst inverkan. Vissa klimatfaktorer 
medierades av attityder medan andra var direkt relaterade till intention 
att lämna. Studiens resultat stödjer delvis tidigare forskning och bidrar 
till utveckling, framförallt avseende jämställdhet, där tidigare studier har 
saknats.  

 
Inledning 

 
Att medarbetare väljer att lämna organisationer kan ofta innebära problem, inte minst 
då det medför kostnader för organisationen ifråga. Beräkningar visar att kostnaden för 
att en medarbetare lämnar en organisation motsvarar mellan 93 % och 200 % av en 
årslön, beroende på kompetens och erfarenhet (Johnson, 1995). Denna kostnad kan 
vidare delas in i separationskostnader i form av till exempel avgångsintervju, 
ersättningskostnader för exempelvis annonsering och intervjuer, samt utbildnings-
kostnader då en nyanställning ofta kräver någon form av orientering i organisationen 
till exempel i form av introduktionsprogram. Dessutom bör man också ta med i 
beräkningen att det ofta tar en viss tid innan den nyanställda medarbetaren kan prestera 
lika väl som företrädaren (Cascio, 2000).   
 
Trots dessa kostnader kan personalomsättning samtidigt ha en positiv inverkan på 
organisationer. Detta är dock i hög grad beroende av vilken kompetens och motivation 
de medarbetare har som lämnar organisationen. En del medarbetare kan på grund av till 
exempel rädsla för arbetslöshet och/eller att de saknar alternativ till anställningen, 
känna sig låsta till ett arbete fastän de upplever att det egentligen inte passar honom 
eller henne. För organisationen kan detta vara problematiskt då dessa medarbetare ofta 
har bristande vilja till utveckling och lärande, vilket i sin tur också riskerar att leda till 
att de känner mindre stöd från ledare och medarbetare (Aronsson & Göransson, 1999). 
Tider med låg arbetslöshet kan därför vara gynnsamma för organisationer då det i 
allmänhet innebär fler alternativa möjligheter, vilket ökar benägenheten hos de 
medarbetare som är missnöjda med sina arbeten, att lämna organisationen (Carsten & 
Spector, 1987). Dock kan detta likväl medföra att högpresterande medarbetare lämnar 
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organisationen vilket i så fall är mycket problematiskt jämfört med om det är 
lågpresterande som väljer att lämna (Trevor, Gerhart & Boudreau, 1997).   
 
Mot bakgrund av denna ofta komplexa betydelse av personalomsättning, finner man det 
i många organisationer intressant att undersöka vad som ligger bakom att medarbetare 
väljer att lämna organisationen.  Därigenom kan möjligheter skapas för att agera med 
syftet att till exempel kunna behålla sina högpresterande medarbetare i större 
utsträckning. Detta handlingsutrymme har dock sina begränsningar. Forskning har visat 
att det är möjligt att påverka cirka hälften av personalomsättningen medan resterande 
delen rymmer sådant som står utanför organisationers makt (Mc Evoy & Cascio, 1985).  
 
Definitionsmässigt refererar personalomsättning till ett beteende som innebär att 
individer av egen vilja, permanent förflyttar sig bortom en organisations gränser (Mc 
Evoy & Cascio, 1985). Enligt Ajzen och Fishbein (1977) påverkas beteende av attityder 
genom beteendeintention. Då attityder i hög grad påverkar beteendeintention (Ajzen & 
Fishbein, 1977), kan intention att lämna, betraktas som det nästa sista steget i den 
process som kan komma att resultera i att medarbetare faktiskt lämnar organisationen. 
Enligt Steel och Ovalle (1984) är intention att lämna, det som allra bäst förutsäger 
verklig personalomsättning. Således överträffar beteendeintention attityders 
(arbetstrivsel och organisationssamhörighet) förmåga att förutsäga medarbetares 
benägenhet att lämna. Detta bekräftas av meta-analys (Griffeth, Hom & Gaertner, 2000) 
som visar en signifikant stark positiv korrelation mellan intention att lämna och 
personalomsättning, större än effekterna av såväl arbetstrivsel som organisations-
samhörighet.  
 
Intresset bland organisationer att förstå vad som inverkar på medarbetares benägenhet 
att lämna, har genererat omfattande forskning kring vilka attityder som påverkar 
personalomsättning via intention att lämna. Framförallt har fokus varit på betydelsen av 
attityderna arbetstrivsel och organisationssamhörighet (Gaertner, 1999), vilka i meta-
analys visat signifikant negativa korrelationer med personalomsättning (Griffeth et al., 
2000). För att det överhuvudtaget ska vara möjligt för organisationer att påverka dessa 
attityder, krävs dock kunskap om vilka faktorer i ett arbetsklimat, som kan skapa 
arbetstrivsel och organisationssamhörighet. Tidigare forskning har bland annat 
undersökt vilken inverkan enskilda klimatfaktorer kan ha på personalomsättning, som 
exempelvis delaktighet (Wagner III, 1994) och befordran (Carson, Carson, Griffeth & 
Steel, 1985). Flera modeller har också utarbetats, framförallt bestående av 
demografiska faktorer och klimatfaktorer, som antas påverka personalomsättning 
genom mediering av attityderna arbetstrivsel och organisationssamhörighet, samt via 
intention att lämna (Steers & Mowday, 1981; Kim, Price, Mueller & Watson, 1996).  
 
Trots att det har bedrivits minst sagt omfattande forskning kring personalomsättning, 
förefaller det vara av intresse att gå vidare och se vilka klimatfaktorer som kan 
förutsäga personalomsättning i dagens organisationer utifrån vad som kan betraktas 
som de mest aktuella forskningsresultaten på området. Av detta följer att 
utgångspunkten för den aktuella studien är meta-analys av Griffeth et al. (2000), som på 
några få år blivit välciterad i forskningssammanhang. Dessutom är det av intresse att se 
hur väl meta-analysens (Griffeth et al., 2000) stämmer överens med det svenska 
arbetslivet. Studiens utgångspunkt i aktuella forskningsresultat, medför också ett 
intresse av att vidareutveckla forskningen på området. Då tidigare forskning saknas 
kring vilken påverkan jämställdhet kan ha på personalomsättning, och att det i övrigt 
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finns omständigheter som tyder på att så kan vara fallet i svenskt arbetsliv, förefaller 
även detta intressant att utforska inom ramen för denna studie.  
 
Klimatfaktorer 
Den process som kan leda till att medarbetare lämnar organisationen kan belysas genom 
att delas in i olika steg. För att kunna styra personalomsättning är det i detta första steg 
som organisationer kan agera för att försöka påverka olika klimatfaktorer.  Med 
utgångspunkt i resultat från meta-analys (Griffeth et al., 2000) ingår följande klimat-
faktorer i denna studie; leader-member exchange (LMX), arbetsgruppssammanhållning, 
överbelastning av arbetsroll, rollkonflikt, rutin, feedback, autonomi, delaktighet, 
möjlighet till befordran samt jämställdhet.  
 
Enligt Gaertner (1999) påverkar stöd från ledare till medarbetare både arbetstrivsel och 
organisationssamhörighet positivt. En teoriinriktning som fått stort genomslag inom 
ledarskapsforskning, fokuserar på LMX. Det speciella med LMX jämfört med andra 
ledarskapsteorier är dess fokus på ömsesidigheten i relationen mellan ledare och 
medarbetare (Gerstner & Day, 1997). Enligt Liden och Maslyn (1998) bör LMX 
betraktas som ett multidimensionellt begrepp vilket kan indelas i följande aspekter; 
bidragande, lojalitet och affekt. Olika ledare utövar ledarskap på olika sätt vilket 
innebär att dessa aspekter varierar i betydelse. Innebörden av bidragande är den 
utsträckning i vilken medarbetare genom sitt arbete, bidrar till att nå de mål som både 
han eller hon och ledaren är ömsesidigt beroende av. Med lojalitet avses i vilken 
utsträckning medarbetare och ledare ger stöd åt och ställer upp för varandra. Vidare 
handlar affekt om hur den känslomässiga relationen ser ut mellan ledare och 
medarbetare, enkelt uttryckt, hur mycket de uppskattar varandra. Relationer mellan 
medarbetare och ledare som präglas av dessa aspekter, det vill säga ömsesidigt 
förtroende och inflytande, respekt och uppskattning, har en hög grad av LMX vilket kan 
ge upphov till en rad positiva effekter. Bland annat kan det skapa en starkare 
benägenhet hos medarbetare att ställa upp och engagera sig för organisationen (Settoon, 
Bennet & Liden, 1996). Att LMX kan ha positiv effekt på organisationssamhörighet 
bekräftas i meta-analys av Gerstner och Day (1997). Utöver detta pekar också resultaten 
från denna meta-analys på att LMX är positivt för medarbetares trivsel med ledarskap 
och även arbetstrivsel. Vad gäller medarbetares benägenhet att lämna organisationen 
verkar LMX vara negativt relaterat till intention att lämna organisationen (Gestner & 
Day, 1997).  
Arbetsgruppssammanhållning karaktäriseras framförallt av vänskaplighet, att 
medarbetarna har ett positivt förhållningssätt gentemot varandra, och till de arbets-
uppgifter gruppen ansvarar för att utföra. Vidare värderas vanligen tillhörigheten till 
gruppen högt av medarbetare såväl i som utanför gruppen (George & Bettenhausen, 
1990). Forskning tyder på att arbetsgruppssammanhållning har en positiv påverkan på 
arbetstrivsel (Steel, Shane & Kennedy, 1990) och organisationssamhörighet (Steel et 
al., 1990; Wech, Mossholder, Steel & Bennett, 1998). Att arbetsgruppssammanhållning 
kan ge upphov till organisationssamhörighet stöds av meta-analysen av Mathieu och 
Zajac (1990). Mot bakgrund av detta verkar det vara rimligt att en arbetsgrupp med god 
sammanhållning kan vara så pass betydelsefull att detta kan inverka på medarbetares 
benägenhet att lämna organisationer. Detta antagande bekräftas av Steel och Shane 
(1990), som funnit att arbetsgruppssammanhållning kan ha en negativ inverkan på 
intention att lämna organisationen. Till detta kan läggas att resultatet från meta-analysen 
av Griffeth et al. (2000) visade en svag negativ korrelation med personalomsättning.  
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Faktorer som på olika sätt är relaterade till stress kan påverka arbetstrivseln negativt 
(Gaertner, 1999) och därigenom öka en medarbetares benägenhet att vilja lämna 
organisationen. Två klimatfaktorer som kan påverka medarbetares upplevelse av stress 
är överbelastning av arbetsroll och rollkonflikt. Överbelastning av arbetsroll innebär att 
mängden arbete överstiger vad som är rimligt att hantera för medarbetare i förhållande 
till den tid och ansträngning som krävs. Detta kan få som konsekvens att medarbetare 
presterar sämre och löper risk för oro och depression (Ngo, Foley & Loi, 2005). Vidare 
tyder meta-analys på att överbelastning kan öka medarbetares benägenhet att lämna 
organisationen, med en signifikant positiv korrelation till personalomsättning (Griffeth 
et al., 2000). Med rollkonflikt menas att förväntningarna på en arbetsroll är oförenliga 
(Rizzo, House & Lirtzman, 1970) och kan uppstå då en medarbetare har  
arbetsuppgifter eller direktiv som innebär att de motsäger varandra. Rollkonflikt kan 
leda till minskad arbetstrivsel och organisationssamhörighet (Ngo et al., 2005), och har 
ett signifikant positivt samband med personalomsättning i meta-analysen av Griffeth et 
al. (2000). 
Sammansättningen av medarbetares arbetsinnehåll kan ha inverkan på arbetstrivsel, 
vilket som följd kan påverka medarbetares benägenhet att lämna organisationer 
(Trembley & Roger, 2004). Detta antyder också meta-analysen av Griffeth et al. (2000) 
som visar en svag negativ korrelation mellan arbetsinnehåll och personalomsättning. 
Arbetsinnehåll är ett mångfacetterat begrepp och indelas vanligen i flera aspekter 
(Oldham, 1976), så även här. En mängd studier har visat att arbetsuppgifter som är 
varierande och mer komplexa både ger större arbetstrivsel (Steers & Spencer, 1977) 
och organisationssamhörighet (Mathieu & Zajac, 1990). Det förefaller därmed rimligt 
att anta att graden av rutin, det vill säga i vilken utsträckning arbetsuppgifter är 
enformiga och upprepar sig (Currivan, 1999), ökar medarbetares benägenhet att lämna 
organisationer. Detta antagande stöds av meta-analysen av Griffeth et al. (2000), som 
visar en signifikant svag positiv korrelation mellan rutin och personalomsättning. 
Vidare betraktas även autonomi som en betydelsefull aspekt av arbetsinnehåll. Med 
detta begrepp menas hur stora möjligheter medarbetare har att utöva inflytande på sitt 
arbete (Oldham, 1976). Även feedback ses som ytterligare en aspekt av arbetsinnehåll 
(Oldham, 1976). Enligt Rosen et al. (2006) kan feedback beskrivas som den 
(tillgängliga) information i organisationen som indikerar hur väl medarbetare möter de 
mål som han/hon ska. Genom feedback kan organisationen också förmedla vilka 
beteenden som är önskvärda hos medarbetare.  Enligt teorier om betydelsen av 
arbetsinnehåll för arbetstrivsel, förhåller det sig så att ju mer feedback, autonomi och 
variation ett arbete innehåller, desto större blir medarbetares arbetstrivsel. Det kan dock 
tilläggas att forskning antyder att betydelsen av arbetsinnehåll i denna bemärkelse, kan 
skilja sig åt beroende av medarbetares utvecklingsbehov. För medarbetare som anser 
det viktigt att utvecklas i sitt arbete är arbetsinnehåll mer centralt för att trivas än för de 
med lägre utvecklingsbehov (Oldham, 1976; Loher, Noe, Moeller & Fitzgerald, 1985).  
Delaktighet omfattar olika strategier för att i högre grad involvera medarbetare i arbetet 
och organisationen. Det är således ett mångfacetterat begrepp vilket innebär att det, 
enligt Cotton, Vollrath, Froggatt, Lengnick-Hall och Jennings (1988), bör förstås som 
olika former av delaktighet. I en översiktsartikel av samma författare, framträder 
delägarskap och informell delaktighet, det vill säga delaktighet som uppstår i relationer 
mellan medarbetare och ledare utan att föregås av formella initiativ, som mest effektiva 
för att skapa delaktighet. Båda dessa former visade sig ha signifikant positiva samband 
med arbetstrivsel (Cotton et al., 1988). Genom exempelvis delaktighet i beslutsfattande 
och problemlösning, kan medarbetare i större utsträckning påverka sin arbetssituation 
(Wagner III, 1994) vilket i sin tur kan leda till större arbetstrivsel och 
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organisationssamhörighet. Detta kan i sin tur ha en positiv effekt på 
personalomsättning. En studie av Allen, Shore och Griffeth (2003) bekräftar denna 
relation, då resultatet visar att delaktighet i beslut delvis genom organisations-
samhörighet, minskar medarbetares benägenhet att lämna en organisation.     
Befordran kan vara betydelsefullt i organisationer, bland annat för att bidra till att 
uppmuntra till goda prestationer och skapa en positiv attityd hos medarbetare gentemot 
arbetet och organisationen (Johnston, Griffeth, Burton & Carson, 1993). Genom att 
organisationer erbjuder utvecklingsmöjligheter kan medarbetare också känna sig 
förpliktade att återgälda detta vilket kan bidra till att förstärka organisations-
samhörighet, vilket i sin tur kan minska benägenheten att lämna organisationen (Allen 
et al., 2003). Detta samband antyds även i meta-analysen av Griffeth et al. (2000), där 
möjlighet till befordran korrelerade svagt, dock ej signifikant, med personalomsättning. 
Sammanfattningsvis kan sägas att tidigare forskning har gett skiftande bilder av vilken 
betydelse befordran har för personalomsättning, från svaga till starka samband 
(Johnston et al., 1993). Meta-analys av Carson, Carson, Griffeth och Steel, (1994) visar 
svaga ej signifikanta korrelationer mellan möjlighet till befordran och 
personalomsättning, medan starkt negativa signifikanta samband erhölls mellan verklig 
befordran och personalomsättning.  
Med jämställdhet avses här ”lika rätt för kvinnor och män i fråga om arbete, 
arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter” (Granberg, 2003, sid. 201) På politisk nivå 
har man i Europaparlamentet uppmärksammat relationen mellan jämställdhet och 
personalomsättning, då man menar att jämställdhet kan leda till minskad 
personalomsättning (Förslag till betänkande om jämställdhet mellan kvinnor och män i 
Europeiska unionen 2007, 2007). I det svenska arbetslivet finns tecken som tyder på en 
tendens att lägga ökad vikt vid jämställdhet, eller i alla fall ett växande intresse för att 
mäta jämställdhet. Ett exempel på det är Nyckeltalsinstitutet som i samarbete med 
JÄMO, har utarbetat ett jämställdhetsindex för att mäta jämställdhet i organisationer. 
Indexet lanserades under 2006 (Jämställdhetsindex JÄMIX, 2007) 
  
Attityder 
Nästa steg i den process som kan leda till att medarbetare lämnar organisationer, är 
attityder som kan formas hos medarbetare genom inverkan av klimatfaktorer. Attityder 
fungerar på så sätt att de speglar individers värderingar rörande en viss företeelse och 
påverkar beteende genom beteendeintention (Ajzen & Fishbein, 1977). I detta 
sammanhang innebär det att attityder som arbetstrivsel och organisationssamhörighet, 
kan inverka på personalomsättning genom intention att lämna (Kim et al., 1996) 
 
Arbetstrivsel definieras vanligtvis som den utsträckning i vilken medarbetare har en 
positiv uppfattning om arbetet och organisationen (Smith, Kendall, Hulin, 1969). Hur 
medarbetare trivs med sitt arbete har visats kunna påverka benägenheten att lämna 
organisationen, vilket ges stöd i meta-analysen av Griffeth et al. (2000), med 
signifikanta, knappt medelstarka, samband med personalomsättning. Som begrepp 
används arbetstrivsel både globalt för att beskriva medarbetares arbetstrivsel överlag, 
och för att beskriva olika aspekter av arbetstrivsel som exempelvis ledarskap och 
arbetsbelastning (Cook, Hepworth, Wall & Wall, 1981 refererad i Curry et al., 1986). 
Vad gäller undersökningar kring arbetstrivsel, kan påpekas att forskning tyder på att det 
till stor del mäter hur väl medarbetare trivs med själva arbetsinnehållet (Mathieu & 
Zajac, 1990). 
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Att organisationssamhörighet kan påverka att medarbetare lämnar organisationer, har 
ett starkt stöd i meta-analys (Griffeth et al., 2000; Mathieu & Zajac, 1990). Den mest 
vedertagna definitionen av organisationssamhörighet, är förmodligen den av Porter, 
Steers, Mowday och Boulian (1974). Denna kan sammanfattas med i vilken 
utsträckning medarbetare identifierar sig med och involveras i organisationen. Vidare 
rymmer begreppet enligt denna definition tre olika aspekter; en stark tro på och 
acceptans av organisationens mål och värderingar, en vilja att ställa upp för 
organisationens bästa, samt en stark önskan att vilja fortsätta som medarbetare inom 
organisationen. Organisationssamhörighet är ett mångdimensionellt begrepp som 
omfattar olika typer av bindningar mellan medarbetare och organisationer. Den som 
vanligen studeras och som i meta-analys har visat sig vara mest betydelsefull, är den 
affektiva dimensionen. Denna innebär en emotionell identifikation med organisationen, 
vilket har visat starkast negativa effekter på personalomsättning (Meyer, Stanley, 
Herscovitch & Topolnytsky, 2002). 
 
Den aktuella studien 
Syftet med denna studie var att undersöka vilka klimatfaktorer som kan ha effekt på 
medarbetares benägenhet att lämna organisationer. Av detta följer även avsikten att 
utreda vilken inverkan klimatfaktorer kan ha på arbetstrivsel och organisations-
samhörighet, samt i vilken utsträckning effekten av klimatfaktorer kan medieras genom 
dessa attityder.   
 
Då utgångspunkten för studien var meta-analysen av Griffeth et al. (2000), förefaller 
detta vara väsentligt att i korthet kommentera. Meta-analysen (Griffeth et al., 2000) 
bygger på en ansenlig mängd demografiska faktorer, klimatfaktorer samt attityder, 
vilket medför att vissa överväganden har gjorts. Det kan tilläggas att denna studie tagit 
hänsyn till klimatfaktorer som i meta-analysen korrelerar såväl signifikant som icke-
signifikant med personalomsättning. Detta mot bakgrund av att det ter sig mer 
problematiskt och begränsande, att avfärda faktorer på grundval av detta, än att vidga 
fältet av faktorer.  
 
Vidare har det stora antalet faktorer medfört förekomsten av begreppsligt överlapp 
mellan en del klimatfaktorer. Så är till exempel fallet med feedback, rollklarhet och 
instrumentell kommunikation.  Närvaron av feedback i en organisation tenderar att 
minska osäkerhet och måloklarhet genom att vägleda, motivera och belöna medarbetare 
(London, 2003, refererad i Rosen, Levy & Hall, 2006). Dess innebörd har en påtaglig 
likhet med bristande rollklarhet, vilket avser att medarbetare saknar tydlig information 
om vad som förväntas av henne eller honom (Ngo et al., 2005). Instrumentell 
kommunikation handlar om hur effektivt organisationer kommunicerar dess mål till 
sina medarbetare (Mueller & Price, 1989), vilket likaså förefaller vara nära förknippat 
med feedback. Det kan tilläggas att rollkonflikt, däremot inte mäter detsamma som 
rollklarhet (Schaubroeck, Cotton & Jennings, 1989). Konsekvensen av överlapp mellan 
olika begrepp, är att vissa klimatfaktorer har lämnats utanför studien.  
 
Ett annat övervägande som gjorts, har att göra med ett av antagandena bakom denna 
studie, som handlar om riktningen på relationerna mellan klimatfaktorer, attityder och 
intention att lämna. Klimatfaktorerna antas påverka attityder och därigenom få effekter 
på intention att lämna och faktisk personalomsättning (Gaertner, 1999). I meta-analysen 
ingår även klimatfaktorer som har en mer komplex relation till personalomsättning, 
däribland prestation. Forskning tyder på att prestation både kan ha en positiv och 
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negativ effekt på personalomsättning (Schwab, 1991) vilket medfört att denna studie ej 
omfattar denna faktor.  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Modell över relationen mellan (demografiska och) klimatfaktorer, attityder och 
benägenhet att lämna organisationen via intention att lämna 
 

Metod 
 
Studiens  kontext  
Studien utfördes genom enkätundersökning som omfattade samtliga medarbetare inom 
Strålfors i Nacka. Verksamheten hade vid tillfället medarbetare i produktionen och på 
tjänstemannasidan.  
 
Idag har Strålforskoncernen en personalomsättning på ca 6 %. I Strålfors Sverige ligger 
densamma på ca 3 % vilket begränsar förnyelsen inom organisationen. Enligt HR - 
ledningen är målsättningen att hitta en bättre balans i personalomsättningen. Detta då 
nya medarbetare för med sig ett nytänkande vilket kan skapa förnyelse inom 
organisationen. En något ökad personalomsättning kan med andra ord vara positivt för 
organisationen. Idag är det framförallt yngre medarbetare med högre utbildning som 
lämnar Strålfors, medan personalomsättningen bland äldre med lång erfarenhet inom 
organisationen, är mycket låg. Detta kan delvis bero på motsättningar mellan den äldre 
etablerade kulturen inom organisationen och yngre medarbetares synsätt. Genom ökad 
förnyelse inom organisationen är förhoppningen att minska dessa skillnader och 
utveckla en mer förändringsbenägen organisation. 
 
Undersökningsdeltagare och procedur  
Enkäten delades ut till samtliga medarbetare (n=112) på Strålfors i Nacka. Med enkäten 
följde två brev, ett från författaren och ett från Strålfors, i vilka medarbetarna 
informerades om studiens syfte och förutsättningar. Det framgick bland annat att 
deltagandet var frivilligt och att inga arbetsgivarrepresentanter skulle få tillgång till 
undersökningsmaterialet. Enkäterna var ej kodade vilket innebar att deltagarna var helt 

Arbetstrivsel 

Organisations-
samhörighet  

Intention att 
lämna 

Personal-
omsättning 

Demografiska faktorer: 
Kön 
Ålder 
Utbildningsnivå 
 
Klimatfaktorer: 
LMX 
Arbetsgrupps-
sammanhållning 
Överbelastning 
Rollkonflikt 
Rutin  
Autonomi 
Feedback 
Delaktighet 
Möjlighet till befordran 
Jämställdhet 
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anonyma. En låda placerades i företagets reception där medarbetarna lämnade enkäterna 
i kuvert. Efter två veckor skickades en påminnelse ut via e-post. Då en del av 
medarbetarna i produktionen saknar e-post, sattes en lapp upp i produktionslokalen som 
påminnelse. Totalt inlämnades 67 fullständigt ifyllda enkäter, vilket gav en 
svarsfrekvens på 60 %. Ofullständigt ifyllda enkäter räknades ej.  
 
I studien deltog 21 kvinnor och 49 män. Fördelningen av undersökningsdeltagare 
avseende ålder, anställningstid och utbildningsnivå anges i tabell 1.   
 
Tabell 1. Fördelning av undersökningsdeltagare avseende ålder, anställningstid samt 
utbildningsnivå.  
 Ålder  Anställningstid Utbildningsnivå 
1 (>25)         4% (>2)            11% (folk/grund)   10% 
2 (26-34)     17% (2-5)   25% (yrkes) 7% 
3 (35-44)     29% (6-10)   25% (gymn) 41% 
4 (45-54)     27% (11-15)        3% (akadem) 41% 
5 (55>)        22% (16-20)       17%  
6  (20>)    19%  
 
Mätinstrument 
Varje klimatfaktor mättes i enkäten med hjälp av tre olika frågor. Då undersökningen 
omfattar ett tämligen stort antal faktorer, har skalor med fler än tre frågor, minskats ned 
till tre. Genom att på så vis begränsa enkätens omfattning var förhoppningen att öka 
svarsfrekvensen. Detta verkade särskilt viktigt då företaget vid samma tidpunkt 
genomförde en koncerngemensam medarbetarundersökning i form av skriftlig enkät.  
 
Frågorna mättes med femgradiga svarsalternativ, mellan 1= stämmer ej alls, till 5= 
stämmer helt.  I de få fall skalornas svarsalternativ varit annorlunda, har dessa ändrats 
till samma struktur. Syftet med enhetliga svarsalternativ var att underlätta för 
medarbetarna att besvara enkäten.  
 
För att öka studiens användbarhet innefattade enkäten tre demografiska faktorer; ålder, 
kön och utbildningsnivå. Variablernas svarsalternativ indelades i enlighet med de 
intervall som företaget vanligen tillämpar vid medarbetarundersökningar. Detta för att 
underlätta eventuella framtida jämförelser mellan olika undersökningsmaterial inom 
företaget.  
 
Tabell 2 visar källor, exempelfrågor samt reliabilitet för de klimatfaktorer och attityder 
som ingick i undersökningen. I tabell två presenteras en bivariat  korrelationsmatris och 
deskriptiv statistik för samtliga av studiens variabler.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

Tabell 2. Källor, reliabilitet samt exempelfrågor för studiens klimatfaktorer.   
 
Klimatfaktorer Källor Exempelfrågor Reliabilitet 

(Alpha) 
Utbyte mellan ledare och 
medarbetare (LMX) 

Liden & Maslyn 
(1998) 

Jag tycker mycket om 
min närmaste 
arbetsledare som person 

.76 

Arbetsgrupps-
sammanhållning 

Nystedt (1992) Vi har god 
sammanhållning i den 
arbetsgrupp jag tillhör 

.70 

Överbelastning  Beehr, Walsch & 
Taber (1976) 

Jag har ofta för mycket 
att göra på arbetet 

.81 

Rollkonflikt  Rizzo, House & 
Lirtzman (1970) 

Det händer ofta att jag får 
instruktioner eller 
direktiv som motsäger 
varandra 

.67 

Rutin  * Jag upplever ofta att mitt 
arbete är enformigt 

.78 

Autonomi Sverke & Sjöberg 
(1994)  

Jag kan själv bestämma 
hur jag ska lägga upp mitt 
arbete 

.65 

Feedback 
Hackman & Oldham 
(1975) 
 

Jag får som regel veta hur 
tillfredsställande mina 
arbetsinsatser är 

.83 

Delaktighet Gaertner & Nollen 
(1989) 

Jag har möjlighet att 
påverka beslut som rör 
mitt arbete 

.41 

Möjlighet till befordran 
Warr & Routhledge 
(1969) 

Möjligheterna till 
befordran är goda inom 
Strålfors 

.65 

Jämställdhet  * Män och kvinnor 
behandlas lika inom 
Strålfors 

.83 

Attityder 
Arbetstrivsel 

 
Hellgren, Sjöberg & 
Sverke (1997)  

Jag känner mig nöjd med 
det arbete jag har 

.93 

Organisationssamhörighet 
(Affektiv)   

Allen & Meyer 
(1990) 
 

Jag tycker om att berätta 
för vänner och bekanta 
att jag arbetar på Strålfors 

.76 

*frågor konstruerade för denna studie  
I enkäten ingick tre frågor/ klimatfaktor, skala 1-5.  
 
 
Dataanalys 
Data analyserades med hjälp av multipel regressionsanalys. Detta för att undersöka 
effekten av klimatfaktorer på attityder, respektive intention att lämna. Dessutom 
undersöktes den relativa betydelsen av klimatfaktorer och attityder på intention att 
lämna. Syftet med detta var således att ta reda på om effekten av klimatfaktorer 
medierades genom attityderna. 
 
För att undersöka om och i så fall i vilken grad som effekten av klimatfaktorer 
medierades av attityder, prövades detta enligt Baron och Kennys (1986) kriterier för 
mediering. Vid mediering uppvisar klimatfaktorerna signifikanta korrelationer med 
intention att lämna. Till exempel att autonomi (förväntas) ha en negativ effekt på 
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intention att lämna. Vidare ska de oberoende variablerna, klimatfaktorerna, visa 
signifikanta effekter på den beroende variabeln, intention att lämna. Effekten av 
klimatfaktorer upphör att vara signifikant vid mediering, det vill säga då attityder ingår 
i analysen. Partiell mediering förekommer då effekten av klimatfaktorerna kvarstår, 
dock i lägre grad, i förhållande till intention att lämna.  
 
 

Resultat 
 
Korrelationsmatrisen i tabell 3 visar starka respektive medelstarka signifikanta 
korrelationer mellan samtliga klimatfaktorer och attityder, med undantag för belastning. 
Vad gäller de demografiska faktorerna uppvisades en signifikant stark negativ 
korrelation mellan ålder och personalomsättning, och en medelstark signifikant positiv 
korrelation till organisationssamhörighet.  
 
Tabell 4 visar resultat av regressionsanalys. I kolumnerna arbetstrivsel och 
organisationssamhörighet, åskådliggörs den relativa effekten av demografiska faktorer 
och klimatfaktorer på dessa attityder. Tre av klimatfaktorerna; rollkonflikt, rutin samt 
autonomi bidrog signifikant till arbetstrivsel. Rollkonflikt och rutin hade en negativ 
effekt på arbetstrivsel medan autonomi var positivt relaterat. Tillsammans medverkade 
faktorerna till att förklara 68 % av variansen i arbetstrivsel. Detta kan jämföras med 
organisationssamhörighet, som inte visade någon enskild signifikant effekt av varken 
demografiska eller klimatfaktorer. Andel förklarad varians var för denna attityd 46 %.  
 
Vidare visar kolumnen intention att lämna i tabell 4, effekten av klimatfaktorer 
respektive attityder, på intention att lämna.  Första steget, där mediering av arbetstrivsel 
och organisationssamhörighet ingår, visar att rollkonflikt och feedback var positivt 
respektive negativt relaterade till intention att lämna. I steg två har demografiska och 
klimatfaktorer samt attityder, effekt på intention att lämna direkt (utan mediering). 
Resultatet visar att rollkonflikt och feedback även här var signifikant relaterat till 
intention att lämna. För rollkonflikt var dock effekten något mindre, vilket tyder på viss 
mediering genom arbetstrivsel. Dessutom var även jämställdhet och arbetstrivsel 
signifikant relaterat till intention att lämna. Innebörden av detta är att de som upplevde 
brister i jämställdhet och arbetstrivsel, var mer benägna att lämna organisationen. 
Sammanfattningsvis kan sägas att resultaten av medieringsanalysen visade en partiell 
mediering av attityderna då andel förklarad varians var mindre i första (51 %) än i andra 
steget (59 %). Således bidrog attityderna i andra steget, till att förklara ytterligare 8 % 
av variansen i intention att lämna.  
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.11 
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.01 
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 1 
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.49** 
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Tabell 4. Relativa effekter av klimatfaktorer på attityder och intention att lämna 
(standardiserade regressionskoefficienter) 
 
 Arbetstrivsel Organisations-

samhörighet 
Intention att lämna 
organisationen 

 
Demografiska faktorer 

  Steg 1 Steg 2 

-.06 -.27 
-.10 -.03 
.14 .10 

  
  

-10 .00 
  

.09 .05 
  

-.04 -.11 
.35** .26* 

.05 .18 

Kön 
Ålder 
Utbildningsnivå 
 
Klimatfaktorer 
Utbyte mellan ledare 
och medarbetare 
Arbetsgrupps-
samhörighet 
Belastning 
Rollkonflikt 
Rutin 
Autonomi 
Feedback 
Delaktighet  
Möjlighet till 
befordran 
Jämställdhet 
 
Attityder 
Arbetstrivsel  
Organisations-
samhörighet 
 
R2 adjusted  
∆ R2  

.05 

.11 
-.07 

 
 

.18 
 

-.06 
 

-.14 
-.18* 
-.26* 

.41*** 
.02 
.15 
-.03 

 
-05 

 
 

 
 
 

 
.68*** 

-  

.11 

.15 
-.09 

 
 

.13 
 

-.09 
 

-.03 
-.14 
-.06 
.13 
.25 
.15 
.18 

 
.11 

 
 

 
 
 
 

.46*** 
-  

-.02 
-26* 
-09 
-.15 

 
-.21 

 
 
 
 
 
 

.51*** 
-  

.21 
-.25* 
.00 
-.17 

 
-.23* 

 
 

-.54** 
 

-.03 
 

.59** 

.08**  
*p <.05; **p <.01; ***p <.001    
    
    
 
 
 

Diskussion  
 

Intresset av att förstå vad som ligger bakom att medarbetare lämnar organisationer, har 
gett upphov till ett stort antal studier. Motivationen bakom att genomföra denna studie, 
var att undersöka giltigheten av aktuell forskning i form av meta-analys (Griffeth et al., 
2000), tillämpat på svenskt arbetsliv. Studiens syfte var att utifrån tidigare forskning i 
form av meta-analys, (Griffeth et al., 2000) undersöka vilka klimatfaktorer som kan 
påverka medarbetares benägenhet att lämna organisationer.  Då studien ämnade pröva 
resultat från meta-analys på det svenska arbetslivet, medförde detta även ett intresse av 
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att vidareutveckla befintlig forskning. Detta ledde fram till att studien även syftade till 
att utforska vilken eventuell betydelse jämställdhet kan ha för personalomsättning.  
 
Effekten av klimatfaktorer på arbetstrivsel och organisationssamhörighet 
Studiens resultat visade att klimatfaktorerna rollkonflikt, rutin samt autonomi var 
signifikant relaterade till arbetstrivsel. De medarbetare som upplevde inflytande över 
sitt arbete hade en större arbetstrivsel, medan de som uppfattade sitt arbete som 
rutinartat, eller att deras arbetsroll innehöll motstridiga förväntningar, hade en mindre 
arbetstrivsel. Detta stämmer väl överens med tidigare forskning där man funnit att rutin 
och rollkonflikt hade en negativ inverkan på arbetstrivsel (Kim et al., 1996; Ngo et al., 
2005), och att autonomi kan ge upphov till en ökad arbetstrivsel (Loher et al., 1985). 
Däremot visade studien inga signifikanta effekter av klimatfaktorer på organisations-
samhörighet, vilket strider mot resultat från tidigare forskning (Mathieu & Zajac, 1990). 
Vad gäller de demografiska faktorerna, visades ingen signifikant effekt på vare sig 
arbetstrivsel eller organisationssamhörighet. Dock kan möjligen vissa tendenser 
urskiljas, så som att medarbetare med högre utbildning hade en lägre arbetstrivsel och 
organisationssamhörighet, och större benägenhet att lämna organisationen, vilket 
stämmer överens med Mathieu och Zajacs studie (1990).  
 
Effekten av klimatfaktorer och attityder på intention att lämna  
Då klimatfaktorerna medierades genom attityder, visade studien att rollkonflikt och 
feedback kunde förklara medarbetares intention att lämna. Medan rollkonflikt var 
positivt associerat med intention att lämna, var feedback negativt associerat. Detta 
finner även stöd i tidigare forskning (Loher et al., 1985; Ngo et al., 2005). Till skillnad 
mot full mediering, som innebär att effekten av klimatfaktorer blir icke-signifikanta vid 
inflytande av attityder, och således betyder att intention att lämna helt kan förklaras av 
dessa, visade resultatet att effekterna av klimatfaktorer minskade men fortfarande var 
signifikanta. Vidare var intressant nog jämställdhet negativt relaterat till medarbetares 
benägenhet att lämna organisationen. Detta tycktes dock inte ha sin förklaring genom 
mediering. Istället antydde resultaten att jämställdhet kan påverka medarbetares 
intention att lämna direkt, utan effekt på attityder.   
 
Vidare visade studien att av attityderna var det endast arbetstrivsel som hade signifikant 
effekt på intention att lämna. Detta motsäger resultaten från meta-analysen av Griffeth 
et al. (2000), och även annan forskning på området (Kim et al., 1996) som istället visat 
att organisationssamhörighet, är den attityd som bäst förutsäger medarbetares 
benägenhet att lämna organisationer. Samtidigt bör inflikas att skillnaden i effekt på 
personalomsättning mellan dessa attityder, var tämligen liten i meta-analysen (Griffeth 
et al., 2000). Det finns också forskning som givit resultat i linje med denna studies, 
bland annat fann Tett och Meyer (1993), att arbetstrivsel kunde förklara intention att 
lämna i större utsträckning än organisationssamhörighet.  
 
Studiens begränsningar och vidare forskning 
Denna studies begränsningar tycks framförallt vara relaterade till den begränsade 
stickprovsstorleken och den relativt omfattande mängd klimatfaktorer som ingick i 
studien. Kombinationen av dessa två aspekter har med stor sannolikhet medfört 
svårighet att nå signifikanta effekter, vilket givit studien ett relativt magert resultat 
jämfört med tidigare studier (Griffeth et al., 2000; Loher et al, 1985; Matheiu & Zajac, 
1990). Flera aspekter ter sig avvikande i denna studies resultat. Bland annat avsaknaden 
av signifikanta effekter mellan klimatfaktorer och intention att lämna, samt även bristen 
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på betydelse av organisationssamhörighet i förhållande till intention att lämna. Studiens 
resultat visar även tendenser som motsäger den förväntade effekten av autonomi på 
intention att lämna. Det senare kan sannolikt ha sin förklaring i så kallad statistisk 
supressoreffekt, vilket kan uppkomma som följd av ett förhållandevis litet stickprov i 
kombination med åtskilliga klimatfaktorer som sinsemellan korrelerar i hög 
utsträckning. Detta antagende förefaller rimligt då resultaten från korrelationsmatrisen 
visade på en positiv relation medan regressionsanalysen gav en motsatt bild.  Då många 
faktorer ”tävlar” om samma varians kan detta få till följd att riktningen på effekter blir 
omvända. Resultatet i korrelationsmatrisen med höga korrelationer mellan i stort sett 
samtliga klimatfaktorer, talar för denna tolkning.  
 
Då denna studie hade sin utgångspunkt i resultat från meta-analys (Griffeth et al. 2000), 
och således omfattar ett stort antal variabler, medförde detta begreppsligt överlapp 
mellan olika klimatfaktorer. Detta uppkommer som följd av bristande kunskap om hur 
varje klimatfaktor unikt bidrar till att förklara intention att lämna (Maertz Jr & Griffeth, 
2004).  För denna studie har detta medfört att klimatfaktorer utelämnats, samt att ett 
visst begreppsligt överlapp mellan de ingående klimatfaktorerna ej kan uteslutas. I 
anknytning till detta bör också framhållas vad som i tidigare forskning på området 
flitigt har diskuterats, nämligen att man ej med säkerhet kan fastslå orsak-verkan 
samband mellan klimatfaktorer, attityder och medarbetares benägenhet att lämna 
organisationer. Dock tyder åtskillig tidigare forskning på att klimatfaktorer som 
rollkonflikt och feedback, samt attityden arbetstrivsel har betydelse för medarbetares 
benägenhet att lämna (Griffeth et al, 2000; Kim et al. 1996; Loher et al., 1985).    
 
Antalet klimatfaktorer samt den förmodade inverkan av företagets egna medarbetar-
undersökning, var motivet bakom att enkäten innehöll tre frågor per klimatfaktor. Detta 
kan ha bidragit till att öka svarsfrekvensen, samtidigt kan det ha inverkat negativt på 
studiens reliabilitet och validitet. Faktoranalys och reliabilitetsanalys av samtliga frågor 
gav emellertid resultat i nivå med vad som vanligen betraktas som godtagbart, frånsett 
klimatfaktorn delaktighet. Att delaktighet visade svaga resultat i detta avseende, kan 
sannolikt förklaras av att det är ett omfattande och mångdimensionellt begrepp (Cotton 
et al., 1988). Detta anknyter till meta-analysens (Griffeth et al., 2000) höga 
abstraktionsnivå, vilket rimligen kan ses som både metodens för –och nackdel, och kan 
medföra att omfattande begrepp ingår som enskilda klimatfaktorer.  
 
Mot bakgrund av studiens resultat förefaller det vara av stort intresse att i vidare 
forskning, utgå från ett betydligt större stickprov. Detta bör förhindra uppkomst av 
supressoreffekter, och sannolikt ge en djupare och mer uttömmande förståelse för 
vilken effekt klimatfaktorer kan ha på medarbetares benägenhet att lämna 
organisationer. Dessutom kan det vara intressant att vidga fältet av faktorer som 
undersöks bortom de klimatfaktorer som ingår i denna studie, och även undersöka hur 
till exempel ersättningsrelaterade faktorer som lönenivå, kan påverka medarbetares 
benägenhet att lämna organisationer.  
 
Slutsatser  
Trots vissa begränsningar understryker studiens resultat särskilt vikten av att 
organisationer uppmärksammar klimatfaktorerna rollkonflikt, feedback, och 
jämställdhet och betonar betydelsen av attityden arbetstrivsel för att minska 
medarbetares benägenhet att lämna. Resultatet pekar samtidigt på att klimatfaktorer kan 
ha effekt på medarbetares attityder, och att arbetstrivsel således är centralt för förståelse 
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av personalomsättning. Detta bör på samma gång betraktas som en uppmaning till 
organisationer i svenskt arbetsliv, att se över hur detta hanteras och fungerar idag, det 
vill säga, i vilken utsträckning medarbetare får tillräcklig återkoppling och arbetar 
utifrån klart definierade roller utan att uppleva konflikt mellan oförenliga förväntningar. 
Vad gäller jämställdhet är kanske effekten av denna faktor särskilt tankeväckande, då 
tidigare förankring i forskning saknas på detta område, samtidigt som denna studie 
tyder på att jämställdhet kan vara viktigt för om medarbetare stannar kvar eller lämnar 
organisationer. Kanske är detta utmärkande för svenskt arbetsliv, där 
jämställdhetsarbete har fått förhållandevis stort genomslag internationellt sett, vilket 
kanske kan förklara både avsaknaden av tidigare studier och samtidigt dess betydelse i 
denna studie. Av detta följer rimligen ett stort intresse och behov av att fortsatt studera 
hur jämställdhet kan påverka personalomsättning, och förstås inte minst att 
organisationer lägger ökad vikt vid att arbeta för ökad jämställdhet, inte minst för att 
behålla sina medarbetare.  
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