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KAPITEL 1 

INLEDNING 

Redan tidigt betonade bl a många framsynta forskare det väsent

liga i att inte bara ge utrymme för tekniska hänsyn vid utform

ningen av olika sidor av arbetslivet utan att även beakta arbe

tets sociala funktion. Ändå är det först på senare år som man 

på allvar kunnat skönja ett mer påtagligt intresse från arbets

givarnas sida (och här gäller det inte bara privata företag) 

för resursen "personal" som annat än en produktionsfaktor i täm

ligen teknisk bemärkelse. Denna något "nymornade" medvetenhet 

har knappast heller vuxit fram frivilligt utan snarare fram

tvingats dels av värderingsförändringar i det omgivande samhäl

let, dels av nödvändigheten att bättre och mer mångsidigt ut

nyttja den i många avseenden allt dyrbarare tillgången "perso

nal". Som resultat finner man ett växande antal lagar och för

ordningar till skydd för individen i arbetslivet och företagen 

gör också själva - åtminstone i ett historiskt perspektiv -

långtgående försök med nya former för arbetsorganisation, med-

inflytande etc. Konsekvenserna av den eftersläpning, som på 

detta område trots allt förekommit och förekommer, är dock svå

ra att bedöma, men man blir utan tvekan något betänksam, när man 

inser att det snart är 30 år sedan Nayo (1945, s 23) påpekade att: 

"the consequences for society of the unbalance between the 

development of technical and social skill have been disastrous". 

Nu finns det givetvis vissa typer av personalproblem, som av 

olika skäl sedan länge visats ett betydande intresse. Vanligt

vis har dock detta intresse begränsats till sådana problem, som 

sett ur företagens synvinkel varit förenade med höga och till 

synes "onödiga" kostnader. Så har exempelvis,särskilt i tider 

av hög efterfrågan och ett högt kapacitetsutnyttjande, varje 

störning i tillflödet av olika produktionsresurser upplevts som 

mycket effektivitetshämmande. Detta har helt naturligt också 

medfört att problem, som sammanhänger med att de anställda till-
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fälligt eller definitivt uteblir från arbetet, ägnats stor upp

märksamhet. Frånvaro och personalomsättning är med andra ord 

exempel på problemställningar, som man knappast från något håll, 

varken nu e ller tidigare, förnekat betydelsen av att komma till 

rätta med. Även här är emellertid behovet av ytterligare forsk

ning mycket stort och det finns, som vi senare skall se, många 

aspekter som fortfarande är uppenbart förbisedda. 

Samtidigt ökar emellertid intresset för andra typer av problem, 

som rör den ömsesidiga anpassningen mellan individ och arbete. 

Om man exempelvis anknyter till figuren 1.1 ned an, i vilken 

Flower & Hughes (1973) sammanfattar en diskussion kring varför 

den anställde stannar i eller slutar sitt arbete, skulle man 

kunna säga att de två högra fälten representerar problemområden, 

som först på senare år hamnat mer i centrum för såväl företagens 

som forskarnas intresse. 

Figur 1.1. Varför slutar/stannar den anställde i sitt arbete? 

(Flower & Hughes 1973, s 51) 

Job satisfaction 
Reasons to terminate 

OD en -p 
c • 
g 4-3 

C CD s § 
> S 
C Q) 
LU ER 

Reasons to stay 
* 

The turn-overs: 
they will leave 

The tum-ons: 
they will stay 
because they 
want to 

The turn-offs: 
they will stay 
because they 
have to 

The tum-ons-plus : 
they will stay 
because they 
want to 
plus they have to 
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Till det övre vänstra fältet hänför författarna personalomsätt

ningsproblemen, medan rutan närmast därunder representerar si

tuationer, som kan tänkas ge upphov till olika former av s k 

"okynnesfrånvaro". Gränsdragningen mellan de båda senare grup

perna är svår att göra, särskilt om man också vill inordna be

greppet psykisk personalomsättning (jmf Herzberg et al 1959) 

i klassificeringen. Psykisk personalomsättning - dvs den an

ställde önskar, överväger, planerar etc ett byte av anställ

ning, men kan av olika skäl inte ta detta steg - torde dock i 

huvudsak uppstå under likartade betingelser, som de som ten

derar att framkalla ett mer eller mindre tillfälligt fysiskt 

undandragande, frånvaro, från arbetet. Resultatet blir då, 

att det övre vänstra fältet i figur 1.1 renodlat kommer att 

representera s k fysisk personalomsättning, dvs fall, där den 

anställde faktiskt och definitivt lämnar sin anställning. 

Som redan tidigare nämnts är behovet av ytterligare forskning 

inom dessa mer traditionella problemområden fortfarande mycket 

stort. Inte minst problemet "personalomsättning" har fortfaran

de stor aktualitet och intresset i föreliggande rapport har 

också helt riktats mot olika, delvis nya, aspekter av denna 

problemställning. Jag har emellertid ändå inledningsvis velat 

visa på hu r de frågeställningar, som behandlas i den fortsatta 

framställningen, kan och bör ses i anknytning till det vidare 

intresse som numera börjar skönjas för allt fler sidor av ar

betslivets problem. 

1.1 Tidigare forskning - en kort åt erblick 

Personalomsättning har alltså sedan länge upplevts som ett både 

svårbemästrat och effektivitetshämmande problem. Redan före 

första världskriget började man också i de högst industrialise

rade länderna rikta sina ansträngningar mot att utveckla metoder, 

med vars hjälp man skulle kunna reducera de anställdas avgångs

benägenhet (Hedberg 1967). Denna typ av studier utfördes av 
1 ) 

bl a Bernays (1910) , och i exempelvis Mayo (1924) kan man åter
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finna en tidig analys av personalomsättningen inom textilin

dustrin. Senare under 1900-talet har en mängd forskningsrappor

ter publicerats inom det aktuella problemområdet. I bl a Hed

berg (1967), Knowles (1964), Schuh (1967) och Stegemann (1965) 

finner man också omfattande sammanställningar över forskning, 

som från vitt skilda utgångspunkter varit inriktad på att söka 

belysa olika aspekter av problematiken kring företagens perso

nalomsättning. Han kan grovt schematiskt hänföra denna tidigare 

forskning inom området till tre skilda beskrivningsnivåer. 

På den högsta beskrivningsnivån återfinns alla de studier, i 

vilka bl a ekonomer sökt belysa hur det allmänna ekonomiska 

läget och därmed sammanhängande förhållanden (t ex arbetsmark

nadssituationen) påverkar personalomsättningens storlek. Under 

senare år har också statistik över personalrörligheten i olika 

nationer regelbundet sammanställts av internationella organi

sationer, som exempelvis ILO och OECD. Därvid har man vanligt

vis också korrelerat statistiska serier över personalomsätt

ningen med bl a arbetslöshetstal, konjunkturläge etc (Hedberg 

1967). 

Till den mellersta nivån kan man sedan hänföra forskning 

- ofta bedriven av socialpsykologer, sociologer och organisa

tionsforskare - som sökt förklara det enskilda företagets per

sonalomsättning genom att hänvisa till förhållanden, som åter

finns i företaget och/eller i dess direkta omgivning. I vissa 

fall har man här behandlat problemet personalomsättning som 
2 ) 

en relativt isolerad företeelse, medan man i andra fall valt 

att se personalomsättningen som en integrerad del av organisa-
3 ) 

tionens totala beteende. Den senare ansatsen ger givetvis 

problemet en mer allsidig belysning och är därför också natur

ligt nog mer användbar, då det exempelvis gäller att utröna 

vilka effekter i vid bemärkelse, som kan förväntas av olika 

åtgärder i syfte att påverka personalomsättningen. 

Slutligen kan man på den l ägsta beskrivningsnivån återfinna 

viss psykologisk forskning, som bl a studerat tänkbara samband 
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mellan en persons benägenhet att lämna sin anställning och oli

ka individualpsykologiska egenskaper. Ofta går ansträngningar

na här ut på att finna samband, som kan utnyttjas för att för-
4 ) 

utsäga avgångsbenägenheten för olika personlighetstyper 

- forskningsresultat, som sedan antas vara användbara bl a för 

det enskilda företaget i samband med anställning av ny per so

nal. Syftet kan t ex vara, att genom olika testförfaranden vid 

anställningstillfället försöka välja ut individer med en av

gångsbenägenhet, som företaget av olika skäl bedömer som lämp-

lig-

Nu kan givetvis inte individens egenskaper ses isolerade från 

de företagsinterna och företagsexterna förhållanden, som bl a 

forskningen på hö gre beskrivningsnivåer kunnat visa påverkar 

personalomsättningens storlek - förhållanden, som tvärtom pa

rallellt måste kartläggas, analyseras och åtgärdas om man vill 

ändra de anställdas avgångsbenägenhet i en eller annan riktning. 

De stora ansträngningar, som således gjorts och fortfarande 

görs för att på olika sätt och från skilda utgångspunkter be

lysa olika aspekter av problemet personalomsättning, skall ock

så ses mot bakgrund av vilka konsekvenser för det enskilda fö

retaget, som hög omsättning av personal vanligtvis förknippas 

med. Man betonar här som regel de negativa effekterna i form 

av höga kostnader och detta intresse avspeglar sig inte minst i 

tidigare empiriska studier på området. (Se t ex Gaudet 1960 

och Pearce 1954). Huruvida denna något ensidiga inriktning skall 

tolkas som att inga nämnvärda positiva effekter står att upp

täcka snarare än att dessa helt enkelt (i stort sett) förbi-

setts i tidigare forskning är svårt att uttala sig om. Emeller

tid vill jag hävda, att för vissa personalkategorier - kanske 

främst för befattningshavare i krävande kreativa, och/eller 

kontaktintensiva positioner - måste personalomsättningens po

sitiva sidor antas vara av den omfattningen, att de definitivt 

inte bör negligeras. Denna fråga skall också behandlas utför

ligare i kapitel 5, om än endast på en principiell/konceptuell 
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nivå (Jmf Orkan 1972). 

1.2 Problemet personalomsättning i r egional belysning 

I den på senare tid allt intensivare regionalpolitiska debat

ten har ofta de anställdas lojalitet mot det egna företaget 

framförts som ett utmärkande drag för arbetskraften i vis sa 

mindre expansiva och sysselsättningssvaga delar av landet. 

•etta innebär i sin tur att diskussionen kring företagens per

sonalomsättning på senare år tillförts en delvis ny dimension, 

nämligen regiontillhörighetens inverkan på de anställdas av

gångsbenägenhet. Frågan har emellertid sällan uppmärksammats i 

tidigare vetenskapliga arbeten på området och i de fall så 

skett, har den vanligtvis endast föranlett kommentarer i för

bigående utan mer inträngande analyser.^ 

Över huvud taget är behovet av ytterligare forskning med regio

nalekonomisk inriktning stort. Det beslutsunderlag, som skall 

ligga till grund för beslutsfattares bedömning i samband med 

olika lokaliseringsöverväganden är många gånger långt ifrån 

tillfredsställande. Svårigheterna gäller såväl frågan om vilka 

faktorer, som skall beaktas som hur respektive faktor skall 

värderas och vilken relativ vikt den skall tillmätas. Besluts

fattare på skilda nivåer (myndigheter, företagare etc) finner 

vid sina försök till rationella överväganden också föga vägled

ning i tidigare forskning på området, även om en förbättring 

definitivt kunnat skönjas under de senaste åren. Inte minst inom 

den samhällsvetenskapliga forskningen kan man i detta avs eende 

finna många väsentliga bidrag. 

Även vid den ekonomiska institutionen vid Umeå universitet, 

där alltså föreliggande rapport utarbetats, bedrivs sedan ett 

antal år en relativt omfattande regionalekonomisk forskning 

(Jmf Dahlberg 1972, Fredriksson & Lindmark 1972, Horvåth & 

Ramström 1971, Lindström 1972). Därvid är just personalomsätt

ningens regionala struktur en av de många frågor, som intresset 

kommit att riktas mot. I stora drag har det här gällt att söka 
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utröna GITI och i så fall under vilka omständigheter, som regio

nala variationer förekommer i detta avseende samt om de regio

nala skillnaderna är av den storleksordningen, att de bör till

mätas nämnvärd betydelse t ex i samband med lokaliseringsbeslut. 

Svaret på denna fråga kan sedan ingå som en av de många "bitar", 

som krävs för att åstadkomma en "lokaliseringspolitisk total

kalkyl" - en "kalkyl", som i ett flertal väsentliga avseenden, 

givetvis inte kan ges en strikt formaliserad skepnad utan ock

så måste få inslag av mer eller mindre kvalitativa övervägan

den. 

1.3 Rapportens syfte 

Huvudsyftet med föreliggande rapport är alltså att studera 

personalomsättningens regionala variationer, varvid intresset 

i huvudsak riktas mot att söka förklara eventuella regionala 

skillnader genom att relatera personalens avgångsbenägenhet 

till förhållanden i företagens inre och yttre miljö. Detta in

nebär, att studien utförs på en relativt hög beskrivningsnivå 

- närmare bestämt på de två övre nivåerna enligt indelningen 

i avsnitt 1.1. Således kommer dels faktorer av makroekonomis k 

karaktär, dels förhållanden, som kan återfinnas inom det en

skilda företagets ram, att tas som utgångspunkt för analyser 

av personalomsättningens regionala struktur. Â andra sidan kom

mer här relativt liten vikt att läggas vid mer individualpsy-

kologiska egenskaper hos de anställda, även om dylika faktorer 

enligt tidigare beteendevetenskaplig forskning visat sig vara 
6 ) 

av betydelse för individens anpassning till arbetslivet. 

Däremot kommer givetvis sådana biografiska data, som tidigare 

påvisats vara mer eller mindre starkt korrelerade med indivi

dens avgångsbenägenhet, att diskuteras.^ 

För att uppnå det uttalade syftet är det givetvis nödvändigt 

att först utveckla en genere 11 föreställningsram kring persona 1-

omsättningens orsaker och detta av åtminstone två skäl. För det 

första bör analys och tolkning av empiriska forskningsresultat 
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alltid ske mot bakgrund av en ur tidigare teoretisk och empi

risk forskning utvecklad föreställningsram. Uppmärksamheten kom

mer på så sätt att riktas mot i sammanhanget relevanta samband 

och analysen kan lättare och med större säkerhet ge upphov till 

tentativa justeringar i tidigare teoribildningar. Det är ju 

också i huv udsak genom denna typ av växelverkan mellan empiri 

och teori, som kunskapen inom ett problemområde kan föras fram

åt . 

För det andra är det nödvändigt, att vid komparativa studier 

mellan exempelvis företag i olika branscher och/eller i skilda 

regioner hålla kontroll över sådana oberoende variabler, som 

kan antas samvariera med de i studien beroende variablerna, 

men som av olika skäl ej ingår i den vidare analysen. Genom 

att först utveckla en generell föreställningsram kring perso

nalomsättningens orsaker ökar dock möjligheterna väsentligt, 

att vid pl anläggning och analys av empiriska studier förutse 

och beakta eventuella förrädiska skensamband. Betydelsen av det 

sagda förstås lätt om man exempelvis betänker det samband, som 

kan föreligga mellan personalomsättning och företagsstorlek. 

Ett undersökningsresultat, som tyder på regionala skillnader i 

företagens personalomsättning,kan nämligen vid n ärmare analys 

visa sig förklaras av att företagsstrukturen skiljer sig mel

lan olika regiontyper. Mindre företag kan vara överrepresente

rade i vis sa regioner samtidigt som låg personalomsättning kan 
8 ) 

vara en av de s k "smådriftsfördelarna". 

Förståelsen av personalomsättningsproblemet kan dock inte bli 

fullständig om inte även personalomsä11ningens konsekvenser 

för det enskilda företaget behandlas. Rapporten syftar därför 

också till att kartlägga och analysera de olika positiva och 

negativa konsekvenser, som kan väntas följa av en viss frivil

lig personalavgång. Den empiriska forskningen på området kon

centrerar sig huvudsakligen på de negativa effekterna (jmf ovan 

s 15), medan den positiva sidan är mindre utförligt behandlad. 

Detta förhållande medför givetvis, att diskussionen kring de 
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positiva konsekvenserna inte på samma sätt som kostnadssidan 

kan förankras i tidigare forskning. Snarare kommer här fram

ställningen att anta en till viss del spekulativt problemfor-

mulerande karaktär och några försök till empiriska test görs 

inte. En annan väsentlig begränsning är, som ovan nämnts, att 

endast konsekvenserna för det enskilda företaget behandlas, 

medan diskussionen kring personalomsättningens betydelse för 

anställda och samhälle helt utelämnats. 

Sammanfattningsvis kan således syftet med föreliggande studie 

sägas vara: 

- att med hjälp av tidigare teoretisk och empirisk forskning 

utveckla en föreställningsram, användbar vid planering 

och tolkning av empiriska studier kring regionala varia

tioner i företagens personalomsättning 

- att presentera, granska och analysera empiriska undersök

ningar (egna och andras), som belyser sambandet "personal

omsättning och regiontillhörighet" 

- att ge en översikt över och diskutera personalomsättningens 

konsekvenser för det enskilda företaget. 

1.4 Värderingsproblemet 

Även om man ständigt strävar efter att i sitt forskningsarbete 

sätta objektiviteten i förgrunden bör man komma ihåg Myrdals 

(1969, s 16) påpekande att: 

"En opartisk samhällsvetenskap har aldrig existerat och 

kan av logiska skäl aldrig komma att existera". 

Redan det faktum att föreliggande rapport utarbetats inom en 

vetenskaplig institution, som i s itt forskningsarbete visar 

och i sin verklighet finner intresse och engagemang för olika 

regional- och "företagspolitiska" problemställningar, innebär 

vissa "risker" för objektiviteten. Värderingsstrukturen bland 
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en del av forskarna vid den ekonomiska institutionen, Umeå uni

versitet, kan alltså - på gott och ont - i ett eller annat av

seende ha påverkat rapportens innehåll och utformning. Åtminsto

ne i ett avseende är det ju för övrigt uppenbart att en sådan 

påverkan skett, nämligen vid valet av problemområde, som allt

så ligger väl i linje med tidigare och pågående forskning vid 
9 ) 

institutionen. Dessutom har, som tidigare nämnts, huvuddelen 

av alla analyser skett med intresset riktat mot företagens 

prob lem i samband med personalomsättning. 

Värderingarna kan givetvis också verka styrande på andra och 

mer allvarliga sätt. Valet av föreställningsram för forsknings

arbetet kan exempelvis komma att påverkas,och detta gäller då 

såväl valet av i studien ingående variabler som det sätt, var

på de ssa operationaliseras. Även vid urvalet av den litteratur, 

som styr den teoretiska föreställningsramens uppbyggnad, kan 

värderingarna göra sig gällande. Det är dock min definitiva 

övertygelse att så ej skett i föreliggande fall. Ingen av de 

författare, som varit vägledande för studiens uppläggning och 

genomförande, kan sålunda påstås ensidigt och onyanserat före

språka t ex vissa lokaliseringspolitiska lösningar eller före

träda speciella regioner. 

Slutligen finns givetvis risken att värderingarna kan göra sig 

gällande vid och påverka tolkningen av det empiriska materia

let. Medvetenheten om denna risk torde emellertid i sig till 

stor del motverka dylika tendenser och risken är kanske snarare 

att befogade slutsatser, som ligger i linje med forskarens eg

na värderingar, inte dras eller att detta sker med en alltför 

stor och obefogad försiktighet. 

Då emellertid läsaren nu har en antydan om vilka värderingar, 

som medvetet eller omedvetet kan prägla delar av den forsk

ningsmiljö, där jag är verksam, torde eventuella skevheter vid 

bl a tolkningen av det empiriska materialet vara lättare att 

upptäcka och korrigera för läsaren. För som Myrdal (1969) på
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pekar : 

"... det enda sättet att sträva efter 'objektivitet' i teo

retisk analys är att lyfta fram värderingarna i fullt dags

ljus, göra dem medvetna, specifika och explicita och öppet 

klarlägga hur de bestämmer den teoretiska forskningen". 

1.5 Rapportens principiella uppläggning och disposition 

Rapportens disposition avspeglar väl uppläggningen av det bak

omliggande forskningsarbetet. Sålunda utarbetades först en 

tämligen vid och generell föreställningsram kring personalom

sättningens orsaker (kapitel 2). Det primära syftet var här 

att söka klargöra vilka egenskaper i företaget och i dess om

givning, som kunde tänkas bidra till att förklara de anställ

das avgångsbenägenhet. 

Ett stort antal orsaksvariabler kom därvid att diskuteras. Det 

visade sig, att personalomsättning ofta kan orsakas av för

hållanden i och kring det egna arbetet, vilka verkar via den 

mellanliggande variabeln "arbetstillfredsställelse". En dis

kussion kring vilka faktorer, som påverkar den anställdes ar

betstillfredsställelse, kom sålunda att uppta en stor del av 

den konceptuella föreställningsramen i kap itel 2. 

Analyserna utmynnade dock inte förrän i samband med de empi

riska studier, som senare utfördes, i direkta försök till 

operationaliseringar. I detta skede stod det emellertid också 

klart, att en mängd i och för sig betydelsefulla variabler 

och samband inte explicit kunde beaktas. Detta innebär, att 

det slutliga urvalet av beroende och oberoende variabler inte 

enbart kom att styras av teoretiska överväganden utan även be

tingades av praktiska, forskningsekonomiska hänsyn. Samtidigt 

gjordes ansträngningar för att vid studiernas uppläggning i 

möjligaste mån indi rekt hålla övriga variabler under kontroll. 

Det är bl a mot denna bakgrund man skall se exempelvis den 

avslutande diskussionen i kapitel 2 kring olika variabler, som 
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i tidigare forskning visat sig vara starkt korrelerade med olika 

mått på företagens personalrörlighet, och som därför eventuellt 

också kan ge upphov till förrädiska skensamband. 

I kapitel 3 "transformeras" sedan den i kapitel 2 utvecklade 

generella teorin om personalomsättningens orsaker till en före

stå 1 lningsram för analys av personalomsättningens regionala 

struktur (Jmf s 91). Här ingår då också en genomgång av. några 

av de tidigare empiriska undersökningar, som bidragit till att 

belysa personalomsättningens regionala variationer. Kapitlet 

avslutas så med en diskussion kring de olika svårigheter av me

todologisk karaktär, som är förknippade med denna typ av regio

nala jämförelser. 

Rapporten bygger alltså på den teoretiska föreställningsram, som 

utvecklas i de två närmaste kapitlen. Här behandlas ett stort 

antal variabler, som ger uttryck för olika egenskaper hos före

taget och dess omgivning, och som visat sig kunna påverka per

sonalomsättningens storlek. Vissa "yttre" individkarakteristika 

(ålder, kön, civilstånd etc) tas också upp till diskussion, me

dan mer individualpsyko logi s ka egenskaper lämnas utanför ana

lysen. Även ömsesidiga beroendeförhållanden mellan variabler på 

olika nivåer (individ - I, företag -F och omgivning -0) kommer 

att diskuteras och relateras till personalomsättningsproblemet. 

Nedan i tabell 1.1 ges en schematisk översikt över var i kapit

len 2 och 3, som dessa olika delar av den teoretiska föreställ

ningsramen kan återfinnas. 

Tabell 1.1. Schematisk översikt över innehållet i kapitlen 2 

och 3 

Variabler som ^ 
hänför sig till 

F 0 I ~ F I «• 0 F « G 

Återfinns i 2.5.1 2.3 2.4 2.3 2.4 2.4 
avsnitt 

2.5 2.5.2 3.1 
avsnitt 

2.5 2.5.2 3.1 2.5.3 

bil 1 2.5.4 3.2 3.1 

3.2 bil 2 3.2 

bil 2 bil 2 
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I kapitel 4 presenteras och analyseras sedan ett par empiriska 
1 0 ) 

studier som jag utfört. Analysen syftar inte minst till att, 

mot bakgrund av den tidigare presenterade teoretiska föreställ

ningsramen söka förklaringar till mindre väntade resultat. 

Personalomsättningens konsekvenser ägnas huvudintresset i 

kapitel 5. De negativa konsekvenserna är tämligen utförligt 

behandlade i tidigare forskning och dessa diskuteras mot bak

grund av förekommande empiriska undersökningar. Mindre ofta 

riktas intresset mot personalomsättningens positiva konsekven

ser - sett ur det enskilda företagets synvinkel - OLh i den 

senare delen av kapitlet behandlas denna fråga. 

Kapitel 6 innehåller en sammanfattning av rapporten och dess

utom diskuteras här, mot bakgrund av den tidigare framställ

ningen, frågan om behovet av vidare forskning. 

Det skall också påpekas, att i bilagorna 1 och 2 presenteras 

ett par mindre empiriska studier, som kan ytterligare belyda 

vissa intressanta delar av den teoretiska föreställningsramen. 

Här har metodansatsen varit av praktikfallskaraktär och stu

dierna kan bl a av den anledningen synas avvika från rappor

tens övriga uppläggning. Det har också varit svårt att inord

na dessa, i mitt tycke, viktiga "bitar" i den löpande fram

ställningen. Huvudskälet till att studierna nu lagts i bi lagor 

är emellertid ett annat. Studiernas uppläggning och innehåll 

kan nämligen ha ett bredare intresse, varför det bör vara möj

ligt att ta del av dem fristående från den övriga framställ

ningen. 



Noter till kapitel 1 

24 

1) Bernays (1910) refereras i Hed berg (1967). 

2) Som exempel på denna inriktning, som alltså helt koncentre

rar intresset till problemet "personalomsättning", kan näm

nas Burton & Parker (1969), Farris (1971), Schuh (1967) och 

Stoikov & Raimon (1968). 

3) Här märks exempelvis Narch ä Simon (1958) och Lawler (1971). 

4) Schuh (1967) presenterar en översikt över ett antal studier, 

som belyst samband mellan personalomsättning å ena sidan 

och t ex personlighet, intelligens, intresseinriktning etc 

å den andra sidan. 

5) Se t ex Hedberg (1967, s 74). 

6) Jmf t ex Hindus ( 1 969 ). 

7) Jmf avsnitt 2.5.1 i ka pitel 2. 

8) För en utförligare diskussion kring olika s k "smådrifts-

fördelar" se Ramström (1970). 

9) Jmf t ex Dahlberg (1972), Fredriksson & Lindmark (1972), 

Horvåth & Ramström (1971) och Lindström (1972), som samt

liga behandlat problemställningar med regionalekonomisk 

anknytning. 

10) Studierna har, liksom huvuddragen i den teoretiska föreställ

ningsramen, presenterats tidigare i delvis annan form (Orkan 

1972). 
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KAPITEL 2 

PERSONALOMSÄTTNINGENS ORSAKER - EN GENERELL FÖRESTÄLLNINGSRAM 

Kapitlet inleds med en diskussion kring själva begreppet per

sonalomsättning och av de mer eller mindre operationella defi

nitioner, som kan återfinnas hos olika författare på området. 

Därefter studeras ett antal faktorer i och kring det enskilda 

företaget, vilka enligt tidigare forskning visat sig mer el

ler mindre direkt påverka företagets personalomsättning. Kapit

let avslutas med en redogörelse för några ytterligare faktorer, 

som utan att kunna sägas orsaka personalomsättning, befunnits 

samvariera med denna. 

2.1 Begreppet personalomsättning 

Hög rörlighet på arbetsmarknaden har sedan länge betraktats 

som nödvändig, för att den "fulla" sysselsättningen skall 

kunna upprätthållas. Inte minst i samband med den allt snab

bare strukturomvandlingen inom näringslivet har kravet på ökad 

rörlighet kommit att accentueras (Jmf Meidner & Niklasson 1970, 

s 32 f). De arbetskraftsomflyttningar, som därav följer, kan 

givetvis beskrivas från helt olika utgångspunkter. Sålunda kan 

intresset - allt efter beskrivningens syfte - riktas mot en el

ler flera av de alternativa dimensioner, som Hedberg (1967, s 9) 

tar upp, nämligen geografiska, sociala och industriella omflytt

ningar samt förändringar av arbetstagarens befattning. Som yt

terligare en dimension nämner Hedberg (1967) de anställdas flytt

ningar mellan olika företag ("interplant-mobili ty"), vilket är 
1 ) 

vad vi vanligtvis betecknar som personalomsättning. Därvid 

uppstår givetvis ofta också förändringar i någon eller några av 

de övriga dimensionerna. Så ger exempelvis en arbetstagare, som 

slutar sin anställning, upphov till personalomsättning för det 

enskilda företaget, och om ny anställning sedan erhålls hos ar
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betsgivare på anna n ort, uppstår även en geografisk rörlighet. 

Begreppet personalomsättning betecknar alltså en typ av rörlig

het på arbetsmarknaden och innebär att en anställd slutar sin 

anställning antingen för att övergå till annan arbetsgivare, 

eller för att lämna arbetsmarknaden tillfälligt (på grund av 

militärtjänst, graviditet etc),eller definitivt (på grund av 

dödsfall, pensionering etc). De flesta författare tycks också 

vara relativt eniga om begreppets konceptuella innebörd, något 

som bl a framgår av den översikt över alternativa definitioner, 

som Stegemann (1965) presenterat. Stegemanns (1965) sammanställ

ning bygger på sådana definitioner, som kan återfinnas i lit

teraturen på området och/eller används av olika offentliga myn-
2 ) 

digheter i skilda länder. 

Även om innebörden av begreppet personalomsättning är ganska 

klar, kan det ändå vara skäl att här ta upp vissa speciella 

avgränsningar, som en del författare särskilt betonat. Så an

ser t ex Stegemann (1965, s 21), att även det sätt, varpå per

sonalomsättning initieras, bör beaktas. Det kan därför vara 

lämpligt att göra en åtskillnad mellan å ena sidan frivillig 

avgång, och å andra sidan avgång, som är påtvingad (t ex av

skedanden). Van Der Merwe & Miller (1971) framhåller också det 

svåra i a tt försöka förklara både frivillig avgång ("quits") 

och avskedanden ("dismissals") med en och samma teori. För en 

organisation är det som regel svårast att kontrollera den för

ra kategorin, som samtidigt är den i särklass vanligast före-
3 ) 

kommande. Det bör därför vara särskilt angeläget att i första 

hand koncentrera intresset till den frivilliga personalomsätt

ningens orsaker. 

Herzberg et al (1959, s 52 och 89) vill vidare skilja mellan 

fysisk och psykisk personalomsättning. Fysisk personalomsätt

ning innebär att en anställd faktiskt slutar sin anställning, 

medan psykisk personalomsättning uppstår, då en anställd utan 

att lämna organisationen mer eller mindre ingående tänker på 
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4 ) 
och planerar för ett byte av anställning. Betydelsen av den 

senare typen av p ersonalomsättning kan illustreras av ett ut

talande, som en företagsledare gör, då frågan om "psychologi

cally absent" anställda tas upp av Flowers å Hughes (1973, s 

52) : 

"We have too many people in our organization who are no 

longer with us". 

Vid olika studier av personalomsättningsproblem, kan det så 

också vara väsentligt att förutom den externa även beakta den 

interna personalomsättningen."^ Den senare avser, som framgår 

av beteckningen, ett byte av anställning inom ett och samma 

företag. Huruvida sedan personalomflyttningar mellan olika ar

betsställen i nom en och samma juridiska företagsenhet skall 

betraktas som intern eller extern personalomsättning beror 

dels på i vilke n utsträckning omflyttningarna kan kontrolleras 

av företaget, dels på vilket syfte kartläggningen av personal-
6 ) 

omsättningens struktur har. 

Övergår man sedan till de mer operationella definitioner eller 

mått, som används vid studier av personalomsättning,b 1 ir floran 

genast rikhaltigare. Det vanligast förekommande måttet är det 

s k "crude labour turnover rate", som innebär att antal avgångna 

under en period ställs i relation till totala antalet anställda 

under samma period. Beräkningarna presenteras sedan antingen 

som procent - e ller relationstal. 

För att tillämpa "the crude labour turnover rate" måste man 

alltså bestämma totala antalet anställda i den studerade en

heten. Vanligtvis väljer man att utgå ifrån det genomsnittliga 

antalet anställda och man beräknar därefter personalomsättningen 

Number of leavers in a period 1nn , . ì 
Average number in employment in the period p 
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Linder å Söderlund (1970, s 54) vill däremot använda antalet 

anställda vid p eriodens början som reduktionsbas, medan Neidner 

(1954, s 219) anger möjligheten att bestämma personalomsätt

ningen (r) som 

Sn 

AN + Sn 

Här relateras alltså antal avgångna till summan av antal- anställ

da vid slutet av perioden (A^) och totala antalet avgångna un

der samma period (Sn). 

Det är här uppenbart att den förändring av personalstyrkan, som 

äger rum under en period, vållar besvär vid bestämningen av 

personalomsättningens storlek. Eftersom man vet att en utök

ning av personalstyrkan tenderar att höja personalomsättning-
8 ) 

en inses lätt, att det vid jämförelser mellan olika mätresul-

tar är väsentligt att ha kontroll över om dessa är att hänföra 

till expanderande eller kontraherande enheter. Det är emeller

tid tveksamt om denna typ av kontroll kan erhållas genom - eller 

snarare ersättas av - att man gör vissa marginella justeringar 

i själva måttets uppbyggnad. I stället för att gå så långt som 

Pearce (1954), vilken tar upp möjligheten att tillämpa olika 

mått på personalomsättningen i expanderande respektive kontra-
9 ) o 

herande organisationer, torde det vara bade enklare och mer 

klargörande att som Hedberg (1967, s 98) konsekvent beräkna två 

skilda mått på personalrörligheten under den aktuella perioden. 

Hedberg (1967) bestämmer dels antal avgångna under perioden i 

procent av totala antalet anställda vid början av samma period, 

dels antalet nyrekryterade under perioden i pr ocent samma antal 

anställda vid periodens början. Härigenom kan expansionstakten 

på personalsidan under den aktuella perioden explicit kontrol

leras och dess inverkan på personalrörligheten kan vid behov 

ytterligare belysas med hjälp av lämpliga partialanalyser. 

Det har på många håll riktats hård kritik mot "the crude labour 

turnover rate", bl a av Bowey (1969), Lane & Andrew (1955), 
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Price (1972) och Young (1965). En stor del av kritiken har på 

ett eller annat sätt tagit fasta på det ovan diskuterade prob

lemet med personalexpansionens inverkan, men dessutom har det 

ofta påpekats att måttet inte ger någon uppfattning om hur stor 

del av personalstyrkan, som under den aktuella perioden bytt 
1 0 ) 

anställning. Detta problem uppmärksammades redan av Brissen-
11) 

den & Frankel (1922) , som noterar att en personalomsätt

ning på exempelvis 100 procent per år kan indikera: 

"1. That the entire labour force had turned over once 

during the year 

2. That half the labour force had turned over twice, the 

other half remaining stable 

3. That a quarter had turned over four times, and so on." 

Inte minst för det enskilda företaget, som söker "få grepp om" 

sin personalrörlighet, är det därför av vikt att komplettera 

det "traditionella" måttet med något mått på personalstabili-

teten, vilken då kan definieras som andelen anställda med en 

given minimianställningstid i företaget. Duncan (1955) anger 

som exempel på "labour stability index": 

A No with over 1 years service now 4nn A. =p—r—t = J , A X 100 
Total employed 1 year ago 

eller 

R No with over 1 years service now . nn 
Total employed now X 

Ingham (1970) beräknar i sin studie personalstabiliteten genom 

att ange hur stor del av personalstyrkan, som har en anställ

ningstid på 10 år eller längre, medan Bowey (1971, s 27) nöjer 
o 12) 

sig med att studera en 2-arsperiod. 

Även Gaudet (1960) framhåller det väsentliga i att beräkna hur 

stor och vilken del av den totala personalstyrkan, som berörs 

av personalomsättningen under en given period. Liksom Silcock 

(1955, s 77) betonar han särskilt den inverkan på personalrör

ligheten, som anställningstiden har - en variabel, som Silcock 
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anser det väsentligt att kunna kontrollera vid t ex jämförelser 

av personalomsättningen mellan olika företag, branscher etc. Den

na k ontroll kan bl a e rhållas genom att någon form av "survival 

rate" beräknas, vilket innebär att samtliga under en viss 

period nyrekryterade följs upp med jämna mellanrum (t ex varje 

kvartal), varvid man vid varje tillfälle konstaterar hur stor 

del av den ursprungliga personalstyrkan som fortfarande finns 

kvar i företaget ("the survival rate") respektive hur många 

som slutat ("the wastage rate"). Ett problem med metoden är 

emellertid att det krävs relativt stora grupper nyrekryterade 

varje period för att analysen skall bli meningsfull. Genom att 

istället som Knowles (1965) utgå från anställningstiden för 

samtliga under en period avgångna kan Van Der Nerwe & Miller 

(1971) med hjälp av s k "Survival of Leavers Curves" (SLC) 

på ett betydligt enklare sätt kontrollera anställningstidens 

inverkan. SLC kan sedan tas fram för olika personalkategorier 

- indelade efter ålder, kön, befattning etc - och personalom

sättningens struktur kommer på detta sätt att ytterligare be

lysas. 

Det traditionella måttet på personalomsättning ("the crude 

labour turnover rate") lider således enligt de flesta förfat

tares mening av flera allvarliga brister. Å andra sidan tving

as man konstatera, att inget alternativt och "bättre" mått nått 

en sådan spridning och utbredd praktisk tillämpning, att det 
13) 

lätt kan användas vid t ex studier av survey-karaktär. Här 

är man nämligen oftast hänvisad till sådan information, som re

lativt enkelt kan tas fram ur företagens personalstatistik, 

och följden blir därför också att man många gånger tvingas an

vända kanske väl enkla måttkonstruktioner (t ex "the crude 

labour turnover rate"). Även i dessa fall kan dock en viss in

direkt kontroll av anställningstidens inverkan erhållas genom 

att expansionstakten på personalsidan beräknas, vilken alltså 

avspeglar förändringar av andelen anställda med mycket kort an

ställningstid. Det enskilda företaget bör emellertid betydligt 

mer ingående än så följa förändringar i personalomsättningens 
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struktur och kan för detta ändamål då lä mpligen använda någon 

av de mer utvecklade mätmetoder, som diskuterats ovan. 

2.2 Riktlinjer för en teori om personalomsättning 

Som bl a March & Simon (1958, kapitel 4) framhåller, måste en 

organisation för att överleva kunna förvärva och behålla re

surser av skilda slag. Organisationen måste alltså förmå olika 

intressentgrupper att bidra till förverkligandet av dess mål

sättningar, något som i sin tur förutsätter att deltagandet 

ger de medverkande ett utbyte, som är minst lika stort som 

de uppoffringar man gör för organisationen i fråga. Det gäller 

således för denna att bibehålla den med Narch & Simons ( 19 5.Ö, 

s 84) terminologi s k "inducement-contribution utility balance", 

vilken (åtminstone på lång sikt) måste upplevas som positiv 

av respektive intressentgrupp för att motivera ett fortsatt 

deltagande. 

Eftersom intresset i detta sammanhang huvudsakligen riktas mot 

problem, som sammanhänger med företagens personalomsättning, 

är det givetvis framför allt intressentgruppen "anställda", som 

närmare skall studeras. Det gäller här att kartlägga och ana

lysera de belöningar i vid bemärkelse, som en anställd får i 

utbyte mot de arbetsinsatser och andra uppoffringar han gör 

för organisationen. Nan har i tidigare forskning kanske främst 

intresserat sig för de monetära belöningarnas betydelse i sam

manhanget, men givetvis måste även förekomsten av immateriella 

belöningar beaktas vid bestämningen av "the inducement-contri-
1 4 ) 

bution utility balance". Denna bestämning är emellertid 

ytterligt svår att göra, speciellt som olika individer värderar 

belöningar och uppoffringar mycket olika. Teoretiskt man man 

mycket förenklat säga, att en individs uppoffringar för en or

ganisation utgörs av de belöningar, som denne skulle kunna er

hålla genom att "flytta över" sitt beteende till bästa alter

nativa organisation. "Definitionen" säger emellertid ingenting 
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om hur en operationalisering av begreppet kan åstadkommas. 

Betydligt enklare är det emellertid, om man istället koncentre

rar sig på vilka förhållanden i den anställdes arbetssituation 

och i orga nisationens eller i företagets omgivning, som påver

kar "the inducement-contribution utility balance" i po sitiv 
1 5 ) 

eller negativ riktning. En förändring av balansen påverkar 

di rekt individens bedömning av organisationens attraktivitet 

och således också individens önskan att stanna i eller lämna 

organisationen. Till detta kommer emellertid, att hänsyn också 

måste tas till vilka möjligheter individen har att byta orga

nisationstillhörighet - en bedömning, som sedan indirekt kan 

komma att påverka individens anspråksnivå och därmed också 

den subjektiva upplevelsen av förhållandet belöningar/uppoff

ringar. 

2,3 Varför vill den anställde lämna företaget? 

Orsakerna till att en individ vill lämna sin anställning kan 

givetvis vara mycket varierande och vanligen torde såväl många 

som ofta motstridiga krafter samtidigt göra sig gällande. Efter

som intresset i detta sammanhang riktar sig mot faktorer i och 

kring det egna arbetet, är det emellertid naturligt att till 

stor del koncentrera analysen på sådana förhållanden, som visat 

sig vara av betydelse för den anställdes tillfredsställelse i 

arbetet. March & Simon (1958, s 93 f) hävdar nämligen, att en 

individs önskan att lämna sin anställning i huv udsak påverkas 

av den arbetstillfredsställelse i vid b emärkelse, som anställ-
1 6 )  

ningen ger. 

Knowles (1964, s 33) konstaterar också, efter en genomgång av 

tidigare forskning på området, att empiriska data talar för 

ett starkt negativt samband mellan personalomsättning och ar

betstillfredsställelse. Till samma slutsats kommer också bl a 

Wieland (1969) och Waters & Roach (1971), men det finns givet

vis även vissa negativa forskningsresultat (bl a Katzell et al 



33 

1961 och Talacchi 1960). 

Det råder således en tämligen stor enighet om att det utbyte i 

vid bemärkelse, som den anställde får av sitt arbete, påverkar 

avgångsbenägenheten. Ändå kan det vara att gå väl långt att an

vända personalomsättning som ett mått på arbetstillfredsställel-
1 7 ) 

se - möjligen kan man med Schuh(1967, s 167) betydligt för

siktigare hävda: 

"... that a job satisfaction questionnaire administered 

prior to employment may be a useful predictor of future job 

stability".18 ̂ 

Arbetstillfredsställelsen har i sin tur i tidigare forskning 

ofta relaterats till olika faktorer i och kring den anställdes 

arbetssituation - faktorer, som det därför finns skäl att här 

ta upp till närmare behandling. Teoretiskt antagna och empiriskt 

belagda samband mellan respektive faktor och graden av arbets

tillfredsställelse skall därvid diskuteras, men dessutom redo

görs i förekommande fall för empirisk forskning, som direkt 

studerat respektive faktors samband med personalomsättningens 

storlek. Redan i föregående avsnitt påpekades emellertid, att 

det inte är tillräckligt att endast beakta förhållanden, som 

påverkar individens önskan att lämna företaget, utan även möj

ligheterna att ta detta steg måste beaktas. Till denna senare 

fråga återkommer vi i avsnitt 2.4 nedan. 

?i3_.1_Faktorer_som_påyerj5ar_arbet§tillfredsställelsen 

•en anställdes arbetstillfredsställelse påverkas enligt March & 

Simon (1958) huvudsakligen av dels i vilken utsträckning, som 

arbetet överensstämmer med individens självuppfattning, dels 

den upplevda förutsägbarheten av instrumentella relationer i 

arbetet och dels förenligheten mellan arbetets krav och de krav, 

som individens övriga roller (i familjen, i samhället etc) 

ställer. Ned dessa tre faktorer som mellanliggande variabler, 

kan man sedan enligt tidigare forskning se arbets ti 1lfredsstäl-



34 

leisen som i hu vudsak beroende av följande förhållanden i och 

kring den anställdes arbetssituation: 

I Ledarstilen i företaget och beslutssystemets utformning 

II Belöningssystemets utformning 

III Arbetets utformning och innehåll 

IV De instrumentella relationerna i arbetet 

V Den sociala integreringen på arbetsplatsen. 

ïi ti len_i_fgretaget_och_bes lu tssystemets _ utformning 

En demokratisk arbetsledare kan, genom att ge de anställda till

fälle till medinflytände i frågor som berör den egna arbets

situationen, öka de anställdas arbetstillfredsställelse (Litterer 

1967, s 339). Även om det ibland hävdas att vissa individer 

föredrar auktoritära ledare, finns det många studier som pekar 

på att ett demokratiskt ledarskap ofta är förknippat med högre 

värden på "tillfredsställelseskalan" än ett auktoritärt sådant 

(Narch 1965, s 35). I detta sammanhang tycks särskilt möjlig

heterna att påverka beslut, som rör det dagliga arbetet, vara 

av stor betydelse (Jmf Emery et al 1969). Det är alltså med 

Dahlströms (1969, s 9) terminologi framför allt individens möj

ligheter till självbestämmande, som påverkar den upplevda ar-
19) o 

betstillfredsställelsen. För detta talar också erfarenheter

na från vissa undersökningar, som utförts i USA och i Norge, 

där det framgår att intresset för företagets skötsel i stort 

ofta tycks vara begränsat till en mindre, fackligt välkvalifi-

cerad grupp arbetstagare (Eliasson S Gardell 1967, s 113 f). 

Beslutsinflytande, dvs möjligheterna att påverka beslut rörande 

företagets mer långsiktiga problemställningar, torde därför 

också många gånger vara av mindre direkt betydelse för indivi

dens arbetstillfredsställelse (Dahlström 1969, s 72). 

Nindre övervakning höjer enligt March & Simon (1958) arbets

tillfredsställelsen - en uppfattning, som får stöd av vissa 

försök med ökat kontrollspann för arbetsledaren. Nan har där

vid kunnat konstatera, att såväl arbetstillfredsställelse som 

effektivitet tycks stiga när kontro 1lspannet växer (Worthy 
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1950, s 169 f). Nu har man emellertid också gjort direkt mot

satta erfarenheter i andra försök, och i exempelvis en ameri

kansk studie ökade arbetstillfredsställelsen när i stället 

kontrollspannet begränsades. Här vidtog man emellertid paral

lellt andra förändringar och bl a genomfördes ett program för 

s k "arbetsberikning", vilket innebar att de anställdas arbets-
20 ) 

uppgifter utvidgades och gjordes mer kvalificerade. 

Blake & Nounton (1969, s 62 f) anser att den idealiske ledaren 

är såväl person- som produktionsorienterad. Härigenom uppnås 

både hög arbetstillfredsställelse och effektiv produktion, 

•en bakomliggande tankegången är, att de anställda kan förmås 

att arbeta mot organisationens mål, förutsatt att dessa för

klaras och upplevs som relevanta samt är förknippade med 
21 ) 

meningsfulla arbetsuppgifter. Speciellt för anställda på 

lägre nivå tycks ledarens tekniska och sociala kompetens vara 

av stor betydelse för arbetstillfredsställelsen (Pigors & 

Nyers 1965, s 106 f ) . 

För att sedan övergå till studier, som sökt relatera ledar

stil och beslutssystem direkt till personalomsättningsproble

matiken,kan bl a nämnas att i en undersökning av Lundquist 

(1957, s 65 f) var just missnöje med arbetsledningen en väsent-
22 i 

lig orsak till avgång bland okvalificerad arbetskraft. 

Fleishman ä Ha rris (1962) konstaterar, att hög personalomsätt

ning ofta förekommer i företag, där auktoritära kontrollmeto

der används och där arbetsledningen inte intresserar sig för 

de anställdas problem. I samma riktning pekar Wickerts (1951) 

erfarenheter att en viktig skillnad mellan grupper, som präg

las av hög respektive låg personalomsättning, tycks vara in

tresset för det dagliga arbetet. Detta intresse visade sig i 

sin tur i stor utsträckning vara beroende av vilka möjligheter 

som erbjöds att påverka den egna arbetssituationen. 

Det finns slutligen också ett antal studier, som studerat oli

ka samband mellan kommunikationssystemets utformning och per

sonalomsättningens storlek. Lyons (1968) hävdar, att adekvat 
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och öppen information kan bidra till att sänka personalomsätt

ningen - en tes, som i hu vudsak verifieras av författarens em

piriska studier. Indik (1965) har vid studier inom bilbranschen 

funnit ett negativt samband mellan mängden av kommunikation 

och personalomsättningens storlek - ett resultat, som överens

stämmer med Revans (1964) erfarenheter. Revans (1964) intres

serar sig dock inte för kommunikationsflöden i allmänhet utan 

för överföring av mer operativ information, nödvändig i de an

ställdas dagliga arbeten. 

IX_._Belöningssystemets _utfo rm ning 

Det är knappast förvånande att frågan om lönens betydelse ofta 

kommit att uppmärksammas i studier, som behandlat arbetstill

fredsställelse och personalomsättning. För de flesta individer 

utgör det egna arbetet den enda inkomstkällan och man tvingas 

därför helt naturligt i större eller mindre utsträckning även 

beakta arbetets ekonomiska sidor vid val av anställning. Till 

detta kommer, att förtjänstnivån enligt March & Simon (1958) 

positivt påverkar individens självkänsla och indirekt också 

arbetstillfredsställelsen - ett förhållande, som åtskilliga 

empiriska studier också pekat på (Vroom 1964). Nu bör man emel

lertid vara försiktig vid tolkningen av dessa forskningsresul

tat, eftersom svårkontrollerade skensamband kan ligga bakom och 

störa bilden. Så torde lönenivån i många fall i sin tur vara 

positivt relaterad till andra för arbetstillfredsställelsen 

viktiga faktorer, t ex arbetets utformning och innehåll, och 

just lönens betydelse i sammanhanget blir härigenom mer svår

bestämd. I sin snart klassiska två-faktorteori anser också 

Herzberg et al (1959) att lönen inte kan hänföras till de s k 
23 i 

motivationsfaktorerna. Hög lön kan därför inte användas i 

syfte att öka de anställdas arbetstillfredsställelse, men däre

mot kan låg lön framkalla missnöje. Herzbergs studier har emel

lertid utsatts för omfattande kritik, inte minst från metodolo

giska utgångspunkter (se t ex Whitsett & Winslow 1967, s 391). 

•et har också visat sig att lönens betydelse i detta avseende 

varierar bl a med typen av arbetsuppgifter. Vid rutinbetonat 
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arbete kan lönens storlek ha positiv inverkan på tillfredsstäl

lelsen, medan något sådant samband inte tycks föreligga vid mer 
74 i 

kvalificerade arbetsuppgifter (Herber 1969). 

Förutom lönenivån kan också den löneform, som tillämpas (t ex 

tidlön eller ackord) påverka de anställdas motivation. I de 

s k varvsundersökningarna uttrycktes stort missnöje med själva 

lönesystemet och man förordade från de anställdas sida över-
25 i 

gång från ackord till tidlön. Den senare löneformen ger de 

anställda större trygghet men uppfattas dessutom ofta som fö

renad med högre status (Strauss & Sayles 1967, s 88). Hedin-

Olsson & Pudas (1971, s 25) kunde också vid en studie av åtta 

företag, som övergått från ackord till månadslön, finna ett 

visst samband mellan löneform och personalomsättning. Nan fann 

här exempelvis, att personalomsättningen efter övergången sjun

kit i sex av företagen, varit oförändrad i ett och ökat i en

dast ett av företagen. 

Även om lön är den vanligaste belöningsformen, kan givetvis 

andra typer av belöningar vara av betydelse för arbetstill-
9 fi 1 

fredsstä1leisen. Long (1951, s 90) varnar också.för en allt

för ensidig betoning av lönenivån och framhåller särskilt den 

inverkan, som befordringssystemet kan ha på personalomsättning

en. Om utsikterna bedöms som goda att i framtiden inom orga

nisationen erhålla andra och "bättre" arbetsuppgifter, kan det 

vara lättare för den anställde att, åtminstone på kort sikt, 

acceptera förhållanden, som under andra omständigheter skulle 

leda till missnöje med arbetet. Det kan alltså i vis sa fall 

vara möjligt att åstadkomma en sänkning av den externa perso-
27 ) 

nalomsättningen genom att lata den interna rörligheten öka. 

Detta förfaringssätt ställer emellertid stora krav på företa

gets internutbildning - krav, som speciellt många mindre före

tag kan ha svårt att uppfylla. 

Det finns också ett antal empiriska studier, som direkt belyst 

sambandet mellan lönenivå och personalomsättning, varvid det 
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antagna (negativa) sambandet i de flesta fall kunnat verifieras. 

Så finner exempelvis Lawler (1971), att en konkurrenskraftig lön 

som regel tycks vara ett effektivt medel för att kvarhålla hög-

kvalitativ arbetskraft i företaget och Penceval (1970) anser 

det klarlagt - efter en genomgång av data från 49 amerikanska 

tillverkningsföretag - att det föreligger ett negativt samband 

mellan lönenivå och personalomsättning. Liknande erfarenheter 

presenteras av Mackey et al (1971) och av Burton & Parker (1969), 

medan däremot Long (1951) och Silcock (1954) presenterar resul

tat, som inte bekräftar de övrigas iakttagelser. Nu är det emel

lertid knappast förvånande att också finna dylika negativa data, 

om man betänker dels att lönen värdesätts olika av olika indi-
TQ i 

vider, dels att det intressanta i sammanhanget ofta inte 

torde vara den absoluta lönenivån utan snarare lönens storlek 

i förhållande till förtjänstnivån för övriga anställda (Lawler 

1971). 

III..Arbetets_utformning_oçh_inneha 11 

Betydelsen av de anställdas inflytande vid utformningen av det 

egna arbetet har redan behandlats under punkt I ovan. Därvid 

kunde konstateras, att graden av medinflytande tycks samvariera 

positivt med arbetstillfredsställelsen - en slutsats, som lig

ger väl i linje med Blauners (1964, s 15 f) diskussion kring 

alienationsbegreppet. Blauner tar upp fyra faktorer, som kan 

bidra till att skapa alienation, bl a just "powerlessness", 

dvs den anställdes känsla av oförmåga att utöva kontroll över 
29 ) 

företaget och den egna situationen. Wickert (1951) har, som 

tidigare nämnts, sökt belysa skillnaden mellan anställda, som 

stannat i res pektive lämnat sin anställning. Här blev slutsat

sen, att största skillnaden mellan de båda grupperna tycks gäl

la just känslan av medinflytande vid utformningen av den egna 

arbetssituationen. 

Vad sedan beträffar den faktis ka utformningen av arbetet - dvs 

oavsett den bakomliggande beslutsprocessen - kan det vara lämp

ligt att först kort beröra arbetstillfredsställelsens beroende 
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av den fys is ka arbetsmiljön. Här förefaller tidigare studier 

tala för mycket svaga samband och enligt exempelvis Applewhite 

(1965, s 7) uppnås, utöver vissa tröskelvärden, inget nämnvärt 

tillskott till arbetstillfredsställelsen genom förbättringar i 

den fysiska miljön. Karn & Gilmer (1962, s 225) noterar också, 

att försök med förändringar av bl a bullernivån på arbetsplat

sen verkar ha mycket liten, och i ett av författarna redovisat 

experiment statistiskt ej signifikant, inverkan på personalom

sättningen. Även Long (1951) varnar för att fästa alltför stor 

vikt vid arbetets fysiska sidor. 

Samtidigt torde en förbättrad arbetsmiljö, som innebär minska

de olycksfallsrisker, ha en inte helt obetydlig inverkan på 

tryggheten och trivseln i arbetet och kan därför också indirekt 

reducera de anställdas benägenhet att lämna sin anställning. 

En svensk undersökning bland LO-medlemmar visade nämligen, att 

82 procent av de tillfrågade ansåg att direkta hälsorisker fö

relåg i arbe tet, varav hälften (41 procent) ansåg att så "i 

hög grad" var fallet (Bolinder & Ohlström 1971). Även här stäl

ler dock de anställda troligen endast vissa satisfierande krav 

och ytterligare förbättringar torde då ha ingen eller mycket 

liten effekt på arbetstillfredsställelsen. 

Om utformningen av den fysiska arbetsmiljön ofta kan antas ha 

begränsad inverkan på arbetstillfredsställelsen, så tycks själ

va arbetets innehåll vara av desto större betydelse. I företag 

med långt driven arbetsfördelning och specialisering blir många 

arbetsuppgifter med nödvändighet av rutinkaraktär. Som Walker & 

Guest (1952, s 64 f) påpekar, blir då "arbetet i sig" ofta en 

faktor, som skapar missnöje - en slutsats, som man grundar på 

erfarenheterna från en undersökning vid en "löpandebandindustri". 

Författarna konstaterar här, att just känslan av att utföra 

okvalificerade arbetsuppgifter och jäktet vid banden i stor 

utsträckning låg bakom det missnöje som framkom. Det visade 

sig också att personal, som önskade förflyttning till annan 

del av företaget, ofta angav just arbetets natur som skäl till 
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sitt önskemål, medan ökade löneförmåner och förbättrad social 

status betonades mindre. En engelsk undersökning av 355 kvinn

liga arbetare pekar i samma riktning. Nan fann här, att 30 pro

cent var' miss nöj da med sina arbetsuppgifter och mer ingående 

analyser kom återigen att peka på "arbetet i sig" som en vik

tig källa till arbetstillfredsställelse (Wild 1970, s 78-86). 

Även Flowers & Hughes (1973, s 52) betonar utformningen av 

själva arbetet ("work-it-self"), då det gäller att kvarhålla 

sådana anställda i företaget, som samtidigt är motiverade att 

prestera ett gott resultat. 

Samtidigt finns emellertid författare, som anser att stora 

grupper på arbetsmarknaden föredrar ett monotont och rutinbe-

tonat arbete, för att istället söka tillfredsställa sina be

hov på annat sätt. Denna tanke kommer också till uttryck i 

Hindus (1969, s 35), där det heter att: 

"cirka 16 procent av arbetsmarknadens befolkning behöver 

enkelt grovarbete eller enbart repetitiva arbeten utan krav 

på ställningstagande till alternativ". 

Det har också visat sig att det framför allt är anställda på 

"högre nivå", som betonar vikten av intressant och omväxlan

de arbete, samtidigt som man här är mer missnöjd med de fak

tiska förhållandena än anställda på lägre nivå. Här torde emel

lertid en del av förklaringen ligga i förekomsten av vissa sys

tematiska skillnader i anspråksnivån mellan olika kategorier 

anställda. Vissa s k "högre" behov (t ex behov av självförverk

ligande) kanske ännu inte har aktiverats hos många anställda 

med eller snarare på grund av rutinbetonat och "själsdödande" 

arbete (Gurin 1963, s 212 f). Följden kan emellertid ändå bli 

olika störningar i den mentala hälsan och t ex Bronner & Lewi 

(1967) uppskattar att en tredjedel av sjukkassans registrerade 

sjukdagar sammanhänger med "organismens av psykiska påfrestning-
30 ) 

ar utlösta icke ändamålsenliga stress reaktioner". 

Många forskare har alltså funnit anledning att angripa det sätt, 
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varpå dagens företag valt att organisera sin verksamhet. Orga

nisationsforskare. som bl a Argyris (1957 och 1964), Bennis 

(1969) och Beckhard (1969) har, förutom att påtala brister i 

nuvarande system, ägnat sig åt att skissera hur en ändamålsen

lig "organisationsutveckling" kan komma till stånd. (Jmf också 

Ebeltoft 1972). Man har visat på åtgärder som syftar till att 

effektivisera resursutnyttjandet i o lika formella organisatio

ner med beaktande av de legitima krav, som ställs eller kommer 

att ställas av skilda intressentgrupper. Eller som Beckhard 

(1969, s 3) formulerar målsättningen: 

"How can we optimally mobilize human resources and energy 

to achive the organization's mission and, at the same time, 

maintain a viable, growing organization of people whose 

personal needs for self worth, growth, and satisfaction are 

significantly met at work?" 

Särskilt betonas alltså vikten av att ge de anställda tillfälle 

att utnyttja sina potentiella resurser i vid bemärkelse. Detta 

krav kommer sannolikt att accentueras ytterligare i framtiden, 

inte minst som en följd av de ändrade värderingar, som idag bör

jar skönjas i arbetslivet. Flowers & Hughes (1973) tror också 

att : 

"If management want employees to stay for reasons that are 

right for the individual, the corporation, and the society, 

it must develop existentially managed organizations that 

truly accept and respect people with differing values". 

På senare tid har man också kunnat konstatera en åtminstone 

ökad medvetenhet från företagens sida, då det gäller problem, 

som sammanhänger med arbetets utformning. Ner eller mindre be

gränsade försök att angripa problemen har också gjorts och bl a 

har man här sökt använda sig av olika former av arbetsutvidg

ning och/eller arbetsrotation. Arbets utvidgning innebär, att 

den anställde ges tillfälle att engagera sig i en st örre del 

av företagets totala verksamhet och är således exempel på en 
. . .  3 1  )  

i stort sett motsatt utveckling jämfört med specialisering. 



42 

Liknande effekter uppnås genom arbetsrotation, som innebär en 

medveten strävan från företagets sida att låta de anställda 

cirkulera mellan olika arbetsuppgifter. Metoden har visat sig 

speciellt verksam på lägre nivå, där kanske ofta enda alterna

tiva möjligheten för en anställd att få ändrade arbetsuppgifter 

är att lämna företaget. 

Positiva resultat har, vid försök med båda metoderna, kunnat 

dokumenteras av flera forskare. Paul et al (1970) redovisar 

resultat från försök med arbetsutvidgning i fem brittiska fö

retag, och här har man kunnat konstatera såväl ökad arbetstill

fredsställelse som förbättrad eller oförändrad effektivitet. 

Liknande resultat presenteras av Foulkes (1971), som studerat 

olika program för arbetsutvidgning och arbetsrotation i sex 

amerikanska företag. Foulkes noterar emellertid också erfaren

heten, att vissa anställda inte vill delta i försök med ar

betsrotation utan föredrar att ha ett väldefinierat och rutin-

betonat arbete. 

ï V i _ Q § _ i o § t ry o t § 1 ì § _ r§ 1 § t i 9 o § ro § _ i§ t e t 

Förbättrad kunskap hos de anställda om olika instrumentella re

lationer i arbetet är ytterligare en faktor, som visat sig 
32 ) 

kunna positivt bidra till att öka arbetstillfredsställelsen, 

•et kan här gälla dels kunskap, som förbättrar den anställdes 

möjlighet att inse existerande samband mellan erhållna belö

ningar och arbetsuppgifternas utförande, dels den anställdes 

kunskap om den egna arbetsprestationens koppling till företa

gets verksamhet i stort. 

När det gäller sambandet mellan arbetets utförande och erhållna 

belöningar, torde detta vara mest uppenbart på lägre nivå i 

företaget och då speciellt i de fall, där olika prestations-

lönesystem tillämpas. Däremot är det betydligt svårare att för 

befattningshavare med mer kvalificerade och ostrukturerade ar

betsuppgifter åstadkomma ett motsvarande påtagligt samband mel

lan belöning och prestation. Detta sammanhänger inte minst med 
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svårigheterna att på dessa nivåer genomföra en snabb och till-
33 ) 

förlitlig utvärdering av olika arbetsinsatser. 

Vad sedan beträffar förståelsen av sambandet mellan den egna 

arbetsuppgiften och företagets verksamhet i stort, torde som 

regel förutsättningarna vara de omvända. Här kan den på lägre 

nivå ofta långt drivna specialiseringen göra det svårt för 

många anställda att inse, hur den egna arbetsinsatsen samman

hänger med företagets totala verksamhet och med den slutliga 

produkten. Resultatet kan då bli, att arbetsuppgifterna upp

levs som mer eller mindre meningslösa - en konsekvens, som en

ligt Blauner (1964) bidrar till att framkalla alienation. Vid 

de tidigare refererade varvsundersökningarna var för övrigt 

också en viktig källa till arbetstillfredsställelse just känslan 

av samband mellan den egna arbetsprestationen och slutproduk

tens tillkomst (Ohlström 1970, s 75). 

Det finns ganska få empiriska studier, som direkt studerat per

sonalomsättningsproblematiken mot bakgrund av egenskaper som 

sammanhänger med de instrumentella relationerna i arbetet. 

Lyons (1968, s 21) kunde emellertid vid studier av sjukhus

personal ("nurses") konstatera, att anställda, som upplevde 

dels regler och föreskrifter i arbetet, dels auktoritetsför

hållanden som oklara, var mer omsättningsbenägna än övriga an

ställda i samma personalkategori. Slutsatsen blev att den upp

levda kognitiva klarheten "with regard to a) role performance 

and b) role evaluation will relate directly and negatively to 

turnover". Vidare har man kunnat konstatera att personalomsätt

ningen kan reduceras, om de anställda redan vid anställnings-

tillfället ges en korrekt bild av framtida arbetsuppgifter 

- ett resultat, som alltså bl a torde förklaras dels av att mer 

realistiska förväntningar skapas, dels av att förståelsen för 
34 ) 

det egna arbetets betydelse ökar. 
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Vi_P?D_§95Ì§l§_ÌGÌ§gr§rÌDS§0_9Ì_§rbetsglatsen 

Slutligen har också "kvaliteten på" den anställdes relationer 

till arbetskamrater och till överordnade visat sig vara av stor 

betydelse för den upplevda arbetstillfredsställelsen. En väl-

integrerad arbetsgrupp kan ha positiv inverkan på den enskilde 

gruppmedlemmens trivsel, och även om arbetet i sig känns trå

kigt och enformigt kan individen ändå finna sig väl tillrätta 

om relationerna till arbetskamraterna upplevs som stimuleran-
35) 

de. Redan i de s k Hawthorne-undersökningarna kunde man ock

så konstatera, att god gruppsammanhållning utgjorde en viktig 

förklaring till hög arbetstillfredsställelse (Ebeltoft 1962, 

s 30 f). Speciellt för mindre kvalificerad arbetskraft tycks 

väl fungerande sociala relationer, och i mindre utsträckning 

lönen och arbetsuppgifterna i sig, bidra till att hålla kvar 

individen i företaget. Van Oer Merwe & Miller (1971, s 239) 

förklarar detta bl a genom att peka på att de flesta arbeten 

på lägre nivå är tämligen likartade, medan däremot den sociala 

situationen kan variera avsevärt. 

"Because of the nature of modern industry, the major satis

factions which are likely to differentiate one job from 

another are those to be found in interpersonal contacts in 

the working group and other factors such as wages and skills 

required, are likely to show less variation. Thus a major 

need satisfier is likely to be that of belonging to a 

cohesive and rewarding group, and if this need is not satis

fied, the worker will very likely fail to adjust to the work 

situation and will therefore more readily withdraw from it". 

Såväl arbetsgruppens som hela organisationens storlek påverkar 

enligt Narch & Simon (1958) möjligheterna till social interak-

tion. Mindre grupper och mindre organisationer ger individen 

större möjligheter till en mångsidig gruppverksamhet ("multi

purpose integrated groups"), något som i sin tur kan minska 

riskerna för konflikter mellan arbetets krav på individen och 

de krav, som individens roller i andra sammanhang ställer. Nan 

har också kunnat konstatera, att om variabler som typ av ar
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betsuppgifter, lönenivå, ålder, anställningstid och utbildning 

hålls konstanta, råder ett negativt samband mellan gruppstor

lek och gruppmedlemmarnas trivsel (Dennis 1949, s 169). 

De s k "socialiseringsombuden" ("socializing agents") fyller 

därför en särskilt viktig funktion i större organisationer. 

"Ombuden", som kan utgöras av såväl arbetsledare som arbets

kamrater på samma nivå, har bl a till uppgift att integrera 

den nyanställde i arbetsgruppens "sociala liv". Här ingår inte 

minst att informera nykomligen om vilka arbetsuppgifter, rät

tigheter och skyldigheter etc som denne har, varvid även de mer 

informella normer som råder skall internaliseras (Jmf McNeil & 

Thompson 1971). Särskilt betydelsefull blir ombudens verksam

het om personalomsättningen är hög - en situation, som ofta 

medför dåligt socialt integrerade arbetsgrupper, vilket i sin 

tur återigen ökar de anställdas benägenhet att lämna företa

get (Jmf Brown 1963 och Van Der Merwe & Miller 1971). Denna 

"circulus vitiosus" måste på något sätt brytas och här har 
o c 

alltså "socialiseringsombuden" en viktig funktion att fylla. 

Betydelsen av den sociala integreringen som medel att påverka 

personalomsättningen framgår också av vissa experimentella för

sök, där man använt sociometriska tekniker i syfte att skapa 

väl sammansvetsade arbetsgrupper. Metoden har tillämpats av 

bl a Van Zelst (1952), som kunde konstatera att personalomsätt

ningen var lägre i grupper, som skapats på grundval av socio

metriska preferenser än i slumpmässigt sammansatta grupper. 

Även arbetstillfredsställelse och produktivitet var högre i 

självvalda grupper, men en förutsättning för att produktivitets

vinster skall nås är att gruppen accepterar organisationens 

produktionsmål (Berelson & Steiner 1964, s 370). Nu bör det 

emellertid också påpekas, att de teknologiska förutsättningarna 

i många fall omöjliggör social interaktion på arbetsplatsen i 

annat än begränsad omfattning. Följden kan då b li, att indivi

den i stället i ökad utsträckning söker tillfredsställa sina 

sociala behov utanför arbetet, vars instrumente1la sidor (ar
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betstid, förtjänstnivå etc) kommer att öka i betydelse (Dahl

ström 1966). 

2.3.2_Ansgråksnivåns_betydelse 

I samband med diskussionen i föregående avsnitt kring olika fak

torer, som visat sig vara av betydelse för den anställdes ar

betstillfredsställelse och indirekt också för företagets perso

nalomsättning, har det vid upprepade tillfällen framgått, att 

respektive faktors relativt vikt kan variera mellan olika kate

gorier anställda. Framställningen har dock varit generell i 

den bemärkelsen, att det i de flesta fall varit möjligt att för

utsäga riktningen i de samband som behandlats. Däremot kan man 

givetvis inte i det enskilda fallet utan närmare analys uttala 

sig om vilken effekt, som en förändring av "värdet" på en fak

tor får på arbetstillfredsställelsen. Denna begränsning samman

hänger dels med att den teoretiska föreställningsramen behand

lat parvisa samband medan i verkligheten svårkontrollerade 

"kombinationseffekter" uppstår, dels och kanske viktigare med 

att behovsstruktur och anspråksnivå p-räglas av stora individuel

la variationer. Det skulle emellertid föra för långt att i det

ta sammanhang mer ingående behandla hur anspråksnivån formas och 

i det enskilda fallet påverkar individens beteende, men prob

lematiken bör ändå belysas mer översiktligt. 

Som Lennerlöf (1969, s 28 f) påpekar, upplever olika individer 

vanligtvis en och samma situation på olika sätt, något som då 

givetvis också kan medföra stora och svårförutsägbara varia

tioner i deras beteende. Till detta bidrar även, att individens 

anspråksnivå kan vara olika hög på olika områden av individens 

totala "livssituation" (Holmlund 1970). Följden blir att den 

relativa vikt, som läggs vid exempelvis de faktorer, vilka en

ligt föregående avsnitt påverkar arbetstillfredsställelsen, 

varierar från individ till individ. Generellt tycks dock gälla, 

att anspråksnivån är relativt sett hög på sådana områden, där 

individen tidigare uppnått en hög behovstillfredsställelse. 
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Liknande tankegångar återfinns också hos Maslow (1954). Här 

konstateras, att en individ har behov på olika "nivåer" och 

att dessa aktualiseras successivt i takt med att behov på l äg

re nivå tillgodoses. Till "lägre behov" hänför Maslow (1954) 

fysiologiska behov samt säkerhets- och trygghetsbehov, medan 

bl a behov av självförverkligande återfinns i hie rarkins övre 

del. Även om denna "rangordning" inte skall betraktas som all

mängiltig, torde man dock generellt kunna utgå från att ju hög

re upp i hierarkin en individ befinner sig, desto högre krav 

ställer denne på sin omgivning. Anspråksnivån är vanligen ock

så svår att sänka och detta sker som regel endast då individens 

försök att tillfredsställa ett visst behov misslyckats en läng

re tid. Den typ av anpassning, som då äger rum, betecknas av 

Bradley (1970, s 34) som en "alienativ anpassning". 

Anspråksnivån påverkas alltså av individens tidigare erfaren

heter och den tycks bl a of ta samvariera positivt med utbild

ningsnivån. På liknande sätt har man kunnat relatera anspråks-

nivån till olika individkarakteristika som ålder, intelligens, 

anlag etc. Här skulle man då kunna ha en del av förklaringen 

till de samband mellan olika personlighetsegenskaper å ena sidan 

och individens avgångsbenägenhet å den andra sidan, som ofta 

kunnat konstateras i tidigare forskning - samband, som bl a do

kumenterats i en omfattande sammanställning av Schuh (1967). 

Slutligen tycks anspråksnivån också vara beroende av de subkul

turer, som individen befinner sig i, vilka alltså indirekt kan 

påverka såväl arbetstillfredsställelse som personalomsättning. 

Bland subkulturer, som enligt Bradley (1970, s 45) kan ha denna 

effekt - men som givetvis också på andra och mer direkta vägar 

kan påverka individens beteende - märks särskilt su b ku 1turerna 

arbetsgrupper, företag och regioner. 

?i3i?_Arbetstillfredsställelse_och_effektivitet 

Av den tidigare framställningen har framgått, att en förbätt

ring av de anställdas arbetstillfredsställelse ofta kan åstad

kommas genom åtgärder, som är möjliga att vidtaga inom det 
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enskilda företagets ram. Då emellertid denna typ av åtgärder 

knappast kan genomföras, utan att konsekvenserna för företagets 

kostnader och produktionsresultat samtidigt beaktas, kan det 

vara lämpligt att här något beröra vilka samband, som enligt 

tidigare forskning tycks föreligga mellan företagets effekti

vitet och de anställdas arbetstillfredsställelse. 

De flesta författare tycks vara eniga om, att inget direkt mot

satsförhållande behöver föreligga mellan de båda variablerna. 

Visserligen kan en individs arbetstillfredsställelse ha sin 

grund i gruppaktiviteter, som står i konflikt med företagets 

produktionsmål och Berleson & Steiner (1964, s 372) påpekar 

också, att god sammanhållning i informella gruppbildningar på 

ett effektivt sätt kan motarbeta organisationens mål. En dylik 

situation bör emellertid i första hand tas som ett tecken, på 

att gruppsammansättning, målformulering och internalisering 

misslyckats och i mindre utsträckning anses tala för en ound

viklig konflikt mellan arbetstillfredsställelse och effektivi

tet . 

Ett stort antal empiriska studier har också varit inriktade på 

att söka belysa ovannämnda samband. Därvid har man dock som 

regel valt att relatera arbetstillfredsställelsen till olika 

produktivitetsmått, medan man i mindre utsträckning fört dis

kussionen i termer av "grad av måluppfyllelse". Detta är givet

vis bl a en konsekvens av svårigheterna att utveckla praktiskt 

användbara effektivitetsmått, som även beaktar mer kvalitativa 

aspekter av företagets verksamhet. 

Efter en omfattande genomgång av tidigare forskning på området 

tvingas Brayfield & Crockett (1955, s 408) konstatera, att bil

den av det aktuella sambandet långt ifrån är entydig. Även 

Vroom (1964, s 184 f) har i en senare översikt kommit till sam

ma slutsats. Det motsägelsefulla i undersökningsresultaten fram

går av att Vroom (1964) vid sin genomgång fann en mediankorre-

lation mellan arbetstillfredsställelse och produktivitet på 
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+0.14, med en variationsvidd mellan +0.06 och -0.31. 

En stor del av förklaringen till dessa sinsemellan uppenbart 

inkonsekventa resultat torde ligga i de svårigheter, som upp

kommer vid försök att mäta arbetstillfredsställelse. Olika 

forskare tillämpar ofta helt olika metoder och resultaten blir 

därför inte alltid inbördes jämförbara. Det är också troligt, 

att individernas anspråksnivå inverkar på ett sätt, som gör 

det svårt att erhålla valida mått på arbetstillfredsställelse 

(Jmf Norse 1953). Anställda, som känner stark involvering i 

det egna arbetet och som således av en extern observatör skul

le bedömas som mycket nöjda med sitt arbete, torde också ha en 

relativt sett hög anspråksnivå. De kan därför erhålla tämligen 

låga värden, då graden av arbetstillfredsställelse skall fast

ställas med hjälp av olika testförfaranden, men här torde en 

motsvarande låg nivå på "effektivitetssidan" som regel inte 

kunna noteras. 

Ett annat problem är, att i företag med starkt rutiniserade 

arbetsuppgifter har de anställda - som en följd av den till-

lämpade teknologin - ofta mycket små möjligheter att själva 

påverka produktiviteten (Likert 1961). Även om alltså arbets

tillfredsställelsen är låg, måste man producera i en takt, som 

bestäms av t ex det löpande bandet och i dylika fall är inget 

samband mellan arbetstillfredsställelse och effektivitet att 

vänta. En grundläggande förutsättning är således, att den en

skilde individen själv kan påverka sitt produktionsresultat 

på ann at sätt än genom att lämna organisationen. 

Även i de fall, där signifikanta samband kan konstateras, upp

står emellertid problem vid tolkningen av resultaten. Korre

lationsstudier av detta slag säger inget om eventuell kausali

tet och det är alltså omöjligt att uttala sig om, huruvida hög 

produktivitet orsakas av eller orsakar hög arbetstillfredsstäl

lelse. Särskilt om erhållna belöningar är direkt beroende av 

utförda prestationer, kan det senare fallet gälla. Här kan man 
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alltså tänka sig, att förbättrad produktivitet via ökade be

löningar i sig tenderar att höja arbetstillfredsställelsen. 

Till detta kommer så ytterligare ett problem, nämligen att så

väl arbetstillfredsställelse som produktivitet kan samvariera 

med en tredje ej kontrollerad variabel (Vroom 1964, s 182). 

Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera, att något enty

digt samband mellan arbetstillfredsställelse och effektivitet 

inte kunnat fastställas på grundval av tidigare forskning. 

Skälen härtill är många, men i stor utsträckning torde de 

olika metodo logis ka svårigheter, som är förknippade med.denna 

typ av empiriska studier, ligga bakom det motsägelsefulla i 

resultaten. 

Nan kan emellertid också se problemet från helt andra utgångs

punkter och inte minst gäller det att beakta den typ av syn

punkter som McGregor (1968) ger uttryck för: 

"Det ligger i människans natur (om hon inte är påverkad av 

fysisk eller psykisk sjukdom eller hindras på grund av um

bäranden) att sätta in en betydande del av sin tid och ener

gi på meningsfullt arbete, som syftar mot avlägsna mål". 

Resultatet skulle då bli, att flertalet individer söker sig 

till formella organisationer "med vilkas mål de kan förbinda 

sina egna". Förändrade värderingar i samhället kommer emeller

tid, enligt McGregor, att tvinga företagen att i större ut

sträckning ta hänsyn till individens krav vid utformningen av 

olika arbetsuppgifter, eftersom "ju rikare vårt samhälle blir 

desto viktigare blir meningsfylld yrkesutövning (strävan efter 

mål på lång sikt) för dess enskilda medlemmar." 

2.4 Möjlighet att byta anställning 

Individens beslut att stanna i eller lämna sin anställning på

verkas helt naturligt i stor utsträckning av vilka alternativa 

sysselsättningsmöjligheter, som han uppmärksammar. Ett ofta fö
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rekommande motstånd mot att lämna den nuvarande bostadsorten 

eller regionen torde många gånger begränsa antalet alternativ 
OQ 1 

till sådana, som kan återfinnas i en relativt nära omgivning 

- ett förhållande, som dessutom förstärks av individens begrän

sade sökkapacitet. Man kan därför anta, att den upplevda möjlig

heten att byta anställning i huvudsak bestäms dels av det fak

tiska antalet arbetsgivare i omgivningen, dels av individens 

benägenhet att söka efter andra arbetstillfällen men dessutom 

också av dennes förmåga att varsebli alternativ. Det senare är 

givetvis bl a en funktion av de två tidigare faktorerna (dvs 

antal företag i omgivningen och individens sökbenägenhet), men 

påverkas också av vissa andra förhållanden, till vilka jag 

återkommer nedan (s 53). 

Frågan om vilken inverkan det faktiska antalet företag i omgi v

ningen har på den upplevda möjligheten att byta anställning 

diskuteras utförligare i nästa kapitel i samband med att region-

variabeln explicit behandlas. Här skall bara tilläggas, att 

det intressanta i sammanhanget knappast är det totala antalet 

företag per se inom ett visst geografiskt område. Snarare tor

de intresset som regel vara begränsat till de företag inom om

rådet i fråga, vilka sysselsätter den arbetstagarkategori, som 

den sökande individen tillhör. Viss rörlighet mellan t ex olika 

branscher och/eller befattningar sker givetvis alltid, men 

rörligheten begränsas bl a av svårigheterna att anpassa individ 

och arbete till varandra och av individens begränsade föränd

ringskapacitet (Jmf Meidner 1954). Dessa svårigheter kan dock 

motverkas genom ökade uppoffringar såväl från den arbetssökan

de individens sida (t ex monetära och pyskologiska kostnader) 

som av företaget (t ex utbildningskostnader och inkörningsprob

lem) . 

Den anställdes sökbenägenhet påverkas, som framgått av diskus

sionen i avsnitt 2.3.2 ovan, bl a av den av individen upplevda 

arbetstillfredsställelsen och vanligtvis torde det råda ett 

negativt samband mellan arbetstillfredsställelse och sökbenä-
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genhet. Om den upplevda tillfredsställelsen är låg, ökar alltså 

sökbenägenheten, men torde efter hand minska om sökprocessen 

misslyckas. Detta förklaras av att individen då successivt vän

jer sig vid den otillfredsställande situationen, vilken samti

digt framstår som mindre oangenäm, då inga bättre alternativ 

står att finna i omgivningen. Det tycks också finnas en nedre 

kritisk gräns för tillfredsställelse, över vilken mycket ringa 

sökning efter andra alternativ äger rum. Sjunker tillfredsstäl

lelsen under denna gräns, vidtar däremot en ganska omfattande 
o 39 ) 

sökprocess, åtminstone i initialskedet. 

Dessa tankegångar överensstämmer också i huv udsak med Soelbergs 

(1965, s 27 f) uppfattning, enligt vilken en individ stannar i 

en organisation, så länge inte individens primära mål måste 

åsidosättas i en alltför hög utsträckning. De primära målen an

ges vara två, högst tre till antalet och Soelberg (1965) näm

ner som exempel på dylika mål socialt erkännande, individens 

önskan att utföra ett gott arbete, politisk "makttörst" etc. 

Vidare anser Soelberg (1965) att den beslutsprocess, som lig

ger bakom en individs beslut att börja respektive sluta en an

ställning är asymmetrisk , vilket innebär att inte samma fakto

rer beaktas eller inte har samma relativa vikt vid de båda be

sluten. Förklaringen är bl a, att individen efter det att en an

ställning accepterats försöker anpassa sig till organisationens 

krav och dessutom söker finna rationella skäl, inför sig själv 

och andra, till varför han stannar. En dylik "efterhandsratio

nalisering" sker även om de sekundära målen inte kan uppfyllas 

i den nuvarande anställningen. Inte ens om de primära målen 

tillfälligt åsidosätts, torde emellertid individen komma att 

lämna organisationen - ett påstående, som ligger helt i lin je 

med tanken att "the inducement-contribution-utility balance" 

på kort sikt kan vara negativ utan att individen slutar sin an

ställning (Narch & Simon 1958).^^ I motsats till författare 

som March & Simon (1958), Flowers & Hughes (1973), Wieland 

(1969) m fl hävdar emellertid Soelberg (1965), att beslutet 

att lämna organisationen vanligtvis inte påverkas av förhållan

den i den anställdes arbetssituation utan nästan uteslutande 
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orsakas av "externa" faktorer. 

Hur många alternativa sysselsättningsmöjligheter som uppmärk

sammas, påverkas alltså dels av det -faktiska antalet företag 

i omgivningen, dels av individens sökbenägenhet. Nu ä r emeller

tid inte alla företag av samma "kvalitet" och således inte hel

ler lika "synliga" för den sökande individen. Företagets "syn

lighet" ("visibility") är en funktion bl a av dess storlek, 

status och av de arbetsuppgifter, som man kan erbjuda. Dessutom 

torde emellertid den sökande individens egen "synlighet" vara 

av betydelse och March & Simon (1958) hävdar, att antalet upp

märksammade alternativ ökar med ökad "synlighet" hos individen 

i fråga. Om denne nämligen besitter någon egenskap, som gör 

honom attraktiv även för andra organisationer, kan dessa själva 

aktivt verka för och erbjuda anställning, varigenom antalet av 

individen uppmärksammade alternativ givetvis ökar. Avgörande är 

således hur värdefull individen bedöms vara för och av andra 

organisationer och individkaraktäristika, som på detta sätt kan 

påverka "synligheten", är bl a individens ålder, kön, utbildning 

och statusposition i den nuvarande organisationen (Narch & Simon 

1958) . 

Not bakgrund av diskussionen ovan kring olika faktorer i om

givningen, som påverkar individens upplevda möjlighet att läm

na sin anställning, är det naturligt att utgå från att konjunk-
41 ) 

turläget är en variabel, som kan ha betydelse i sammanhanget. 

March & Simon (1958) hävdar också, att en individ under tider 

av lågkonjunktur kommer att varsebli färre alternativa syssel

sättningstillfällen än under högkonjunktur, förutsatt att i öv

rigt likartade förhållanden råder. Den främsta orsaken är givet

vis, att det vid låg ekonomisk aktivitet i samhället ofta à 

priori av individen bedöms som uteslutet att finna andra ar

betstillfällen. En ökad känsla av otrygghet kan också få den 

nuvarande anställningen att framstå i en mer positiv dager än 

tidigare, varför individens egen sökaktivitet kan förväntas "av

ta. Till detta kommer slutligen, att de flesta företag torde 
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undvika att nyanställa personal under lågkonjunktur och även 

företagens egen sökaktivitet avtar således. Detta bidrar i sin 

tur ytterligare till att antalet av individen uppmärksammade 

alternativ blir färre. Det framgår också klart av tidigare stu

dier på området, att konjunkturlägets inverkan på arbetsmark

nadssituationen mycket kraftigt "slår igenom" och avspeglar sig 

i pe rsonalomsättningsvariationer över tiden. 

Ett stort antal empiriska undersökningar har också belyst sam

bandet mellan företagens personalomsättning å ena sidan och 

olika dimensioner av arbetsmarknadssituationen å den andra 

sidan. Mackay et al (1971, kapitel 7) använder arbetslöshets

tal och lediga platser som mått på arbetsmarknadssituationen 

och finner starka negativa respektive positiva samband mellan 

respektive mått och personalomsättningens storlek. Även Ross 

(1958) har studerat denna typ av samband och finner liksom ett 

flertal andra forskare en otvetydig samvariation. Vidare har 

Ross (1958) studerat förhållandet mellan den relativa industri-

sysselsättningen i samhället och personalomsättningens storlek 

och finner, som väntat, en mycket tydlig positiv korrelation 

- ett resultat, som för övrigt överensstämmer väl med de er

farenheter, som Behrend (1953) redovisat. 

Hedberg (1967, s 87 f) har, i samband med sin analys av per

sonalrörligheten vid olika konjunkture1la situationer, fram

fört en intressant hypotes om den bakomliggande orsaken till 

att personalomsättningen tenderar att öka under högkonjunktur 

och vice versa. Händelseförloppet skulle enligt författaren 

vara, att antalet nyanställningar då ökar, vilket i sin tur 

medför att fler slutar för att övergå till nya arbeten. Hed

berg (1967) kan också visa att uppgången i antal nyanställning

ar "går före" uppgången i antal avgångna. Författarens slutsats 

blir, att det inte i första hand är avgångsbenägenheten hos de 

anställda, som ökar under högkonjunktur, utan snarare att före

tagens ökade efterfrågan på arbetskraft stimulerar rörligheten 

på arbetsmarknaden och leder till ökad personalomsättning. Även 
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om man bör vara försiktig och inte dra alltför vittgående slut

satser av Hedbergs (1967) iakttagelser, kan de möjligen ändå 

tolkas så, att den i samband med en konjunkturuppgång ökade 

rörligheten på arbetsmarknaden i huvu dsak orsakas eller åtmin

stone initieras av en utvidgad sökprocess från företagens och 
42 ) 

inte från de anställdas sida. Det troliga är emellertid, 

att såväl företagens som de anställdas sökbenägenhet ökar un

der högkonjunktur, även om vissa relativa skillnader i sökin-

tensiteten kan föreligga. 

2.5 Några ytterligare faktorer som samvarierar med personal

omsättningen 

I det föregående har ett antal faktorer i och kring det enskil

da företaget diskuterats, vilka enligt tidigare forskning 

direkt eller indirekt kunde antas påverka företagets personal

omsättning. Som redan framgått av presentationen av rapportens 

syfte i kapitel 1 har man emellertid också uppmärksammat andra 

variabler - i stor utsträckning relaterade till den enskilds 

individen - vilk a visat sig vara mer eller mindre starkt korre

lerade med d en anställdes avgångsbenägenhet. Denna korrelation 

säger givetvis ingenting om förekomsten av eventuell kausalitet 

och i många fall torde dylika individkarakteristi ka snarast 

vara att betrakta som "yttre indikatorer" på en eller flera av 

de faktorer, som tidigare diskuterats, och då bl a i avsnitt 

2.3 ovan. Som exempel kan tas den samvariation, som på detta 

sätt ofta kunnat konstateras mellan de anställdas tjänsteställ

ning och avgångsbenägenhet. Det torde här inte vara tjänste

ställningen i sig, utan snarare olika förhållanden i och kring 

det egna arbetet (lönenivå, sociala relationer,, typ av arbets

uppgifter etc), som påverkar personalrörligheten - förhållanden, 

som emellertid i sin tur vanligtvis systematiskt samvarierar 

med tjänstenivån. Även om motsvarande "kausala tolkningar" inte 

lika lätt låter sig göras för varje enskild individkarakteris-

tika och kanske ibland inte alls är möjliga, torde ändå respek

tive karakteristikas eventuella korrelation med de anställdas 
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avgångsbenägenhet framstå som mer lättförståelig, om analysen 

sker mot bakgrund av den tidigare i kapitlet utvecklade före

ställningsramen. Inte minst gäller det då alltså diskussionen 

ovan i avsnitten 2.3 och 2.4 om olika faktorer, som kan påverka 

den anställdes önskan och/eller möjligheter att lämna sin an

ställning . 

Någon mer ingående analys av olika individkarakteristikas be

tydelse för företagets personalomsättning skall, som ovan nämnts, 

inte ske i detta sammanhang. Det är emellertid ändå nödvändigt 

att kort beröra vilka samband av denna typ, som enligt tidigare 

forskning visat sig förekomma. Mot bakgrund av denna diskus

sion är det sedan lättare att inse vilka variabler på individ

nivå, som man bör söka kontrollera, t ex vid olika komparativa 

studier av personalomsättningen. 

Det är vidare nödvändigt att klargöra vilka företagskarakte-

ristika, förutom personalstrukturen, som bör kontrolleras vid 

denna typ av studier. I första hand gäller det här att söka 

belysa hur de indelningsgrunder, som ofta tillämpas vid strati-

fiering âv företagsurva1, kan förväntas ge upphov till systema

tiska skillnader i personalomsättningens storlek. Bland före-

tagskarakteristika, som av denna anledning måste anses vara av 

särskilt intresse, märks framför allt företagets branschtill

hörighet och storlek. 

?i§il_E9r§t§S?t§_9§r§9D§i§truktur 

Bland de individkarakteristika av socioekonomisk natur, som en

ligt tidigare forskning befunnits samvariera med företagets 

personalomsättning, tycks speciellt de anställdas tjänstetid i 

företaget, ålder, kön, civilstånd, utbildningsnivå och tjänste

ställning ha tilldragit sig stort intresse. 

Tjänstetid och personalomsättning tycks som regel vara starkt 

negativt korrelerade, dvs att bland de under en period avgångna 

kan en stor andel förväntas ha relativt kort tjänstetid i före-
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43 ) 
taget. Denna slutsats styrks av empiriska studier av bl a 

Hedberg (1967), Mackay et al (1971) och Young (1965). Även 

Ross (1958), Silcock (1954 och 1955) och Van Der Merwe & Miller 

(1971) har presenterat liknande resultat och ytterligare ett 

stort antal författare har i sina studier kunnat bekräfta des-
44 ) 

sa iakttagelser. Det kan för övrigt också nämnas, att Young 

(1965) anser att tjänstetid är den variabel, som effektivast 

kan användas för att förutsäga den framtida avgången bland de 

anstä1Ida. 

Ålder och personalomsättning uppvisar som regel också en nega

tiv samvariation. Hedberg (1967) har även mot denna bakgrund 

studerat personalomsättningen och därvid funnit, att största 

avgången sker i de lägsta åldersklasserna. Samma resultat har 

bland många andra Long (1951), Mackay et al (1971) och GECD 

(1965) redovisat. Emellertid påpekar Hedberg (1967), att sam

bandet mellan ålder och personalomsättning blir betydligt sva

gare och variabeln tjänstetid kontrolleras - ett väntat resul

tat eftersom den största avgången sker bland anställda med 

relativt kort anställningstid och denna senare egenskap i spe

ciellt hög grad utmärker just den yngre arbetskraften. Fort

farande kvarstår emellertid tendensen att avgången samvarierar 
45 ) 

negativt med de anställdas ålder. 

När det gäller variabeln kön,så har en stor mängd studier pekat 

på att omsättningen bland kvinnor är väsentligt högre än bland 

män. Resultat, som bekräftar detta påstående, presenteras"bl a 

av Behrend (1955), Mackay et al (1971), OECD (1965) och Bucklow 

(1955). Den senare har exempelvis funnit fall, där personalom

sättningen bland kvinnor varit hela tre gånger högre än bland 

män. 

Även Long (1951) kommer till liknande resultat i sin studie av 

nio Hidland-företag med ett stort antal arbetsställen (80), 

men kan i väsentlig grad modifiera sin slutsats genom att beak

ta, att kvinnor ofta har mer okvalificerade arbetsuppgifter än 
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46 ) 
män. Om omsättningen bland kvinnor därför jämförs med av

gången bland män med mindre kvalificerade arbetsuppgifter ("un

skilled and semiskilled men"), försvinner den tidigare skill

naden mellan könen. Snarare uppvisar nu kvinnorna lägre omsätt

ningstal (Long 1951, s 44). 

De anställdas civi Istånd antas ibland också påverka avgångsbe

nägenheten. Denna kan t ex antas vara högre bland ogifta än 

bland gifta, bl a beroende på färre "bindningar" utanför arbe

tet hos den förra kategorin med ökade möjligheter till flytt

ning som följd. Bland gifta kvinnor kan dock avgången tendera 

att öka på grund av förhållanden, som rör den egna familjen, 

speciellt om man samtidigt har hemmavarande barn. Harris (1954) 

finner också, att personalomsättningen är högre för gifta än 

för ogifta kvinnor. Även Hedberg (1967, s 68) kan i sin studie 

konstatera vissa mindre skillnader mellan olika civilstånd, men 

"riktningen" på dessa varierar bl a med hänsyn till de anställ

das ålder. Inte heller Longs (1951) resultat pekar på att några 

entydiga systematiska skillnader skulle föreligga i dett a av

seende. 

Utbildningsnivån tycks också påverka den anställdes avgångsbe

nägenhet, men här måste en åtskillnad göras mellan direkt yr

kesutbildning och övrig utbildning. Personalomsättningen visar 

sig nämligen vanligtvis vara högre bland arbetare, som saknar 

yrkesutbildning ("unski1led") än bland yrkesutbildade ("skil

led" ),^^ medan däremot ett i stort sett motsatt förhållande 

gäller, vad beträffar övriga former av utbildning. 

Berg (1970) har presenterat en omfattande sammanställning över 

litteratur, som bl a relaterat olika aspekter av arbetet till 

den allmänna utbildningsnivån. Därvid framkommer, att det tycks 

råda en positiv korrelation mellan utbildningsnivå och perso

nalomsättning. Resultatet kan synas något förbryllande mot bak

grund av att man samtidigt vet, att individer med hög utbild

ning som regel dels torde ha mer kvalificerade arbetsuppgifter 
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än övriga anställda, dels ofta är tjänstemän, vilka i de flesta 

fall visat sig vara mer "stabila" än arbetare. Här kan dock in

dividens anspråksnivå antas förklara en del av resultatet. An

ställda med högre utbildning torde nämligen också ha förhållan

devis hög anspråksnivå och kan av denna anledning känna ett re

lativt sett större missnöje i arbetet än anställda med en lägre 

utbildningsnivå. Samtidigt erbjuder arbetsmarknaden förhållande

vis stora möjligheter till byte av anställning, särskilt om 

man jämför med situationen för anställda med dålig skolunder-

byggnad. 

Till detta kommer, att personalen i vissa högt kvalificerade 

yrken kan identifiera sig i huvudsak med sin professionella 

tillhörighet och mindre med den organisation, i vilken man för 

tillfället är anställd. Härigenom kan krafter, som i andra fall 

verkar kvarhållande på individen reduceras och kanske till och 

med stimulera till omflyttning. Belöningar, som uppskattning 

och befordran regleras då i stor utsträckning av "jämlikar" 

utanför organisationen och individens beteende bestäms till 

stor del av den "yrkeskodex", som formellt eller informellt 
o , 48) 

rader. 

Slutligen tycks vissa systematiska skillnader i personalom

sättningen föreligga mellan anställda i olika tjänsteställning. 

Vanligtvis gör man här en uppdelning i kat egorierna arbetare 

och tjänstemän, varvid de förra antas vara mer rörliga än de 

senare. Hedberg (1967) har i sin studie kunnat bekräfta detta 

antagande,och i OECD (1965, s 62) påpekas att större rörlighet 

("mobility") råder bland "blue-collar workers" än bland "salary 

earners". Detta förhållande har befunnits gälla i Tyskland, 

Italien, USA samt i Sverige, och för Sveriges del omfattade 

översikten tio år (1946-1958). 

Behrend (1955) har vidare jämfört industrianställda arbetare 

och lärare och finner bl a att den genomsnittliga anställnings

tiden är väsentligt (cirka sex gånger) längre för den senare 
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kategorin. Förhållandet gäller oavsett könstillhörighet och 

består även om deltidsarbetande inom industrin utesluts ur ma

terialet. Levine (1957, s 52) finner vid en studie av "slutare" 

i 51 amerikanska sjukhus, att personalomsättningen är högre 

bland sjuksköterskor med uppgifter på "sjukhusgolvet" än bland 

kollegor i mer administrativa befattningar. Även om det givet

vis är svårt att överföra erfarenheter från ett verksamhetsom

råde till ett annat och även om erfarenheterna från studier av 

sambandet mellan utbildningsnivå och personalomsättning kan 

synas motsäga resultaten från här refererade undersökningar, är 

det ändå uppenbart att tjänsteställningen är en variabel, som 

i möjligaste mån bör kontrolleras. Detta inte minst som varia

beln kan ge uttryck för sådana egenskaper i den anställdes 

arbetssituation, som sannolikt påverkar arbetstillfredsställel

sen och indirekt också den anställdes benägenhet att lämna fö

retaget (Jmf s 55). 

5.2_Exgans ionstakt_och_gersonalomsättning 

Som framgått av föregående avsnitt är personalomsättningen 

högst bland nyanställda och anställda med kort tjänstetid i 

företaget (Hedberg 1967, kapitel 4). Detta innebär att ett 

företag, som vill öka sin personalstyrka, har att räkna med 

att den totala personalomsättningen kommer att stiga - ett för

hållande, som ju bland annat avspeglar sig i den under hög

konjunktur ökade relativa avgången av personal. Förklaringarna 

härtill kan vara många, men bl a kan den nyanställda personalen 

ha svårt att tillräckligt snabbt anpassa sig till det nya ar

betet, finna de sociala relationerna på arbetsplatsen svåra 

att upparbeta etc. 

Den ökade avgången kan givetvis i viss mån motverkas genom att 

speciella åtgärder vidtages, bl a i syfte att snabbare och bätt

re integrera den nyanställda personalen i företagets verksam

het och "sociala liv". För att ge underlag för valet av inrikt

ning och omfattning av dylika åtgärder bör givetvis det en

skilda företaget registrera och sammanställa avgången i före-
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taget på ett sådant sätt, att personalomsättningens struktur 

framgår klart. Detta kan bl a ske genom att någon av de mer ut

vecklade mätmetoder, som diskuterats i avs nitt 2.1, tillämpas. 

Emellertid är det även vid undersökningar av survey-karaktär 

nödvändigt att på ett eller annat sätt explicit kontrollera 

variabeln expansionstakt. 

1lhörighet_gch_gersonalomsättning 

Företagets val av teknologi påverkas givetvis i stor utsträck-
49 ) 

ning av dess verksamhetsinriktning. Följden bör också bli 

mer eller mindre utpräglade branschvisa skillnader i exempel

vis arbetsuppgifternas utformning och den fysiska arbetsmiljön. 

Vidare vet man att den teknologi, som företaget har att arbe

ta med, påverkar dess organisationsstruktur, något som i sin 

tur kan inverka på bl a ledarstilen i företaget, beslutssyste

mets utformning och de anställdas möjligheter att förutsäga 

olika instrumente 1la relationer i arbetet.Arbetets tek

niska sidor kan dessutom ha direkta effekter på de sociala 

relationerna i arbetet (Walker & Guest 1952). Whyte (1959, s 17 f) 

har sålunda funnit, att den sociala integreringen på arbetsplat

sen sammanhänger med förhållanden, som kan antas variera mellan 

olika branscher. 

Det finns alltså mycket som talar för att de anställdas ar

betstillfredsställelse kan uppvisa vissa systematiska, bransch

visa variationer. Talacchi (1960, s 412) har också i sin empi

riska studie av 93 företag funnit att: 

"As suggested by theoretical writings, type of economic 

activity seems to affect level of satisfaction". 

Det är också tämligen väl belagt, att personalomsättningen varie-
51 ) 

rar med företagens verksamhetsinriktning. Nu är det emeller

tid mindre vanligt att man därvid sökt förklara variationerna 

med hänvisning till branschvisa skillnader av ovan diskuterat 

slag (t ex skillnader i teknologi, organisationsstruktur, socia

la relationer). Snarare tycks man i stor utsträckning koncentrera 
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sig på de löneskillnader, som finns mellan olika sektorer av 

näringslivet, varvid: 

"It is assumed that labour will move from lower paid to 

higher paid jobs, other things being equal, so that with 

a flexible wage structure particular sectors experiencing 

shortage will raise their level of relative pay just enough 

to encourage the necessary influx of labour to meet demand". 

(Hunter 1967, ss 387-388). 

Som emellertid Hunter (1967, s 390) påpekar måste ytterligare 

ett antal faktorer - däribland arbetets status och arbetstill

fredsställelsen - beaktas i samband med analyser av vilka ef

fekter, som förekommande lönedifferenser kan ha på den anställ

des benägenhet att flytta. Även Burton å Parker (1969) ser lö

neskillnaderna mellan olika branscher som bara en av många fak

torer, som kan förklara branschvisa skillnader i personalomsätt-

ninge. Bland övriga faktorer, som författarna studerar - och 

som i någon mån också fäster uppmärksamheten på betydelsen av 

att beakta olika branschers regionala struktur - kan särskilt 

nämnas : 

"... the corrected average concentration ratio, CCR, which ... 

reflect the structure of the product market in each industry". 

Av Rüssels (1968) empiriska material från 324 företag med till

sammans närmare 60 000 anställda framgår också med önskvärd tyd

lighet, att stora branschvisa skillnader i personalomsättningens 

storlek föreligger. Variabeln branschtillhörighet är således 

viktig att kontrollera och som regel kan man därvid inte enbart 

utgå från de tämligen grova branschindelningar, som i olika sam

manhang förekommer. Här kan nämligen skillnaderna inom en och 

samma bransch i flera viktiga avseenden ofta vara väl så stora 

som me 1lan olika branscher och det är alltså önskvärt att åstad

komma en mer precis klassificering av de studerade enheternas 

verksamhetsinriktning. 
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2i5ii_E9r§t§gsstorlek_och_gersonalomsättning 

Det är inte ovanligt att stöta på uppfattningen, att variab

lerna personalomsättning och företagsstorlek är positivt kor-
52 ) 

relerade. Denna tanke verkar också rimlig mot bakgrund av 

den tidigare i kapitlet förda diskussionen om olika faktorer, 

som kan påverka de anställdas arbetstillfredsställelse - fak

torer, som alltså många gånger kan antas vara "bättre" tillgo

dosedda på mindre än på större arbetsplatser. Så har också 

Talacchi (1960, s 409) i en studie omfattande 93 företag kun

nat konstatera, att ett signifikant negativt samband tycks 

föreligga mellan arbetstillfredsställelse och företagsstorlek. 

Vid analysen av de bakomliggande orsakerna till denna typ av 

storleksmässiga variationer, kan det som ovan antytts vara 

lämpligt att ta sin utgångspunkt i den tidigare diskussionen 

om sambandet mellan arbetstillfredsställelse å ena sidan och 

olika förhållanden i och kring det egna arbetet å den andra 

sidan. Tanken är med andra ord, att det bör vara möjligt att 

- om än på ett till synes ganska ytligt sätt - relatera varia

beln företagsstorlek till de anställdas arbetstillfredsställel-

se via de ovan i avsnitt 2.3.1 diskuterade faktorerna. 

h_Ledarsti len_i.företag§t_och_bes lutssystemets.utformning 

Det förefaller rimligt att utgå från, att relationerna mellan 

över- och underordnade som regel kan upprätthållas på ett mer 

informellt sätt i mindre än i större enheter - ett förhållande, 

som givetvis kan ha positiv inverkan på de anställdas känsla 
53 ) 

av medinflytande och uppskattning för utförda prestationer. 

Ingham (1970, kapitel 8) finner också i en studie av sju före

tag - två stora och fem små - att de sociala relationerna mel

lan arbetare och överordnade som regel tycktes fungera bättre 

i små än i stora enheter. Detta konstaterande gäller såväl 

vad b eträffar arbetarnas relationer till sina förmän som till 

ledningen på högre nivå. Viktiga orsaker till att man i mindre 

företag ansåg sig kunna upprätthålla väl fungerande kontakter 
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med sina närmaste överordnade var att förmännen uppfattades 

som "vänliga" och att man var personligt bekanta med dem sedan 

länge. Detta skall jämföras med den i större enheter ofta fram

förda åsikten, att goda relationer kunde upprätthållas tack va

re att förmännen lämnade de anställda ifred ("forman leave us 

alone/we never see him"). En missnöjesanledning i de större en

heterna var också den, som man tyckte, alltför rikliga förekoms

ten av formella regler - ett förhållande, som ytterligare för

sämrade det sociala utbytet av arbetet. 

ï  ï  i  _  Ì §  1 9  G  i  G  g  §  § Y  ë  1 t  §  _  y  t  f  9  T 0 G  Î  0  g  

Som nämndes under föregående punkt, tycks man i större enheter 

vara relativt sett oftare missnöjd med förekomsten av olika 

formella regler och föreskrifter än i mindre enheter. Behovet 

av byråkratisering när verksamhetens omfattning växer, gör det 

också svårt att i alla situationer korrekt värdera de anställ-
54 ) 

das prestationer. 

Till detta kommer att Ingham (1970, kapitel 8) kunnat konsta

tera, att anställda i större företag som regel tycks vara mer 

instrumentent, orienterade än motsvarande personalkategorier 

i mindre enheter. Han finner exempelvis, att medan 60 till 73 

procent av de anställda i större enheter någon gång varit in

vecklad i en konflikt rörande lönens storlek, låg motsvarande 

siffror för de mindre företagen endast mellan 9 och 16 procent. 

Denna instrumentella inriktning, kombinerat med behovet av och 

svårigheterna med att i större företag korrekt tillämpa ett 

mer formaliserat belöningssystem, kan göra belöningssystemets 

utformning till en mer kritisk faktor i större än i mindre en

heter. Mot detta skall dock ställas, att själva lönenivån ofta 

kan vara högre i den förra kategorin jämfört med situationen i 

den senare. 

IIIi.Arbetets_utformning_och_inneha 11 

Även när det gäller arbetsuppgifternas utformning, tycks för

hållandena verka i riktning mot högre arbetstillfredsställelse 
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i mindre än i större företag. Ofta torde nämligen de förra ut

märkas av en relativt sett lägre grad av specialisering, varför 

arbetets "innehåll" där inte "reducerats" i lika hög grad som 

i större enheter.(Jmf Talacchi 1960, s 485 och Ramström 

1971, kapitel 3). 

Även denna fråga kan belysas med hjälp av Inghams (1970) studie. 

I denna finner man, att inte mindre än 100 procent av den mindre 

kvalificerade ("semi-skilled") och 88 procent av den yrkesut-

bildade ("skilled") personalen i mindre företag främst värdesatte 

de icke-ekonomiska sidorna av arbetet. I en av de större enhe

terna var motsvarande siffror 35 respektive 19 procent. Nan bör 

emellertid vara försiktig vid tolkningen av detta resultat, som 

bl a kan ha påverkats av "efterhandsrationaliseringar" av det 

slag, som Soelberg (1965) tar upp. Ingham (1970) fann nämligen 

samtidigt, att anställda i mindre företag betydligt oftare än 

sina kollegor i större enheter lämnat den föregående anställ

ningen just på grund av arbetets utformning. Dessutom hade man 

valt att söka ny anställning i ett mindre företag, främst där

för att man där väntade sig finna intressantare arbetsuppgifter 

än på större arbetsplatser. Nan ansåg också, att ett mycket ut

märkande drag för ett litet företag var just förekomsten av 

intressant arbete, vilket då kan tyda antingen på att förvänt

ningarna infriats eller, som Soelberg (1965) framhåller, på att 

någon form av rationalisering gör sig gällande. 

Trots att sålunda den "objektiva" situationen kan synas tala 

för att arbetets utformning i mindre enheter bör ha särskilt 

stora förutsättningar att ge de anställda en förhållandevis hög 

grad av arbetstillfredsställelse, måste man alltså samtidigt 

beakta, att de anställda i f öretag av olika storlek kan ha vä

sentligt skilda förväntningar på arbetet. Nedan anställda i 

mindre enheter sökt sig till dessa för att bl a få ett mer sti

mulerande arbete, har enligt Ingham (1970) de anställda i stör

re företag prefererat sin nuvarande arbetsplats av ekonomiska 

skäl. Det skulle alltså kunna tänkas råda en viss överensstäm
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melse mellan de anställdas förväntningar och arbetets natur i 

foretag av olika storlek. Detta gör då också, att det mer rutin-

betonade arbetet i större företag inte nödvändigtvis behöver ge 

upphov till bristande arbetstillfredsställelse. 

ï V i _ _ i g § t ?y t? g t § 1 ì § _ 1 § t i 9 q§ ro § _ Ì _ § e t e t 

Ner varierande och mer omfattande arbetsuppgifter kan, till

sammans med arbetsrotation, ge positiva effekter vad beträffar 

de anställdas kunskap om det mindre företagets verksamhet. Till 

detta bidrar också att de anställda i mindre enheter torde ha 

relativt sett lättare att få tillgång till relevant information 

- en följd bl a av de sociala relationernas öppenhet och rela

tivt informella karaktär och då inte minst mellan under- och 
56 ) 

överordnade. Förmagan att första de olika processer och 

aktiviteter, som äger rum i företaget, kan alltså i viss ut

sträckning antas vara omvänt relaterad till företagets storlek. 

Sammantagna skulle dessa förhållanden kunna medföra, att de an

ställda i min dre företag ofta upplever det egna arbetet som mer 

meningsfyllt än sina kollegor i större enheter. Detta då inte 

minst som man bör ha relativt sett lättare att identifiera och 

förstå sambandet mellan t ex slutproduktens tillkomst och den 

egna arbetsinsatsen. 

Vi_Q§G_§9Çi§ÎË-iûtr§êr§riDg§G_B§_Ërb§tsglatsen 

Graden av social integrering är ytterligare en faktor, som vi

sat sig vara av betydelse för arbetstillfredsställelsen. 

Redan tidigare har jag påpekat, att relationerna mellan under-

och överordnade kan förväntas vara av olika karaktär i företag 

av olika storlek, men även mellan anställda på samma nivå torde 

såväl typen av som orsaken till sociala relationer variera med 

företagsstorleken. Även i detta avseende tyder Inghams (1970) 

studie på relativa fördelar för de mindre företagen. Som emel

lertid författaren påpekar, innebär detta inte att de sociala 

relationerna kan betraktas som "dåliga" i större företag 

- snarare att kontakterna är av ytlig, arbetsorienterad karak-
... 57) 
tar. 
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Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera, att det finns ett 

stort antal faktorer, som torde vara mer eller mindre di rekt 

beroende av företagets storlek och då på ett sådant sätt, att 

resultatet indirekt bör bli att de anställdas arbetstillfreds

ställelse ofta är högre i mindre än i större företag. Några av 

de viktigaste tidigare diskuterade faktorerna och deras sam

band med graden av arbetstillfredsställelse kan också samman

fattas som i figur 2.1 nedan. 

Figur 2.1. Sambandet mellan företagsstorlek och arbetstill

fredsställelse. (Källa: I huvudsak från Talacchi 

1960, s 405) 

Företagets storlek medför 

Arbetsfördelning 

Storlek 

Formell status-

differentiering 

Påverkar individens situation 

Arbetets natur 

\ 
Grad av 
arbetstill
fredsställelse 

/ 
Beteende 

Interaktion/ 

(interpersonella 

relationer i arbetet] 

Not denna bakgrund förväntar man sig givetvis finna relativt 

entydiga positiva samband mellan personalomsättning och före

tagsstorlek. Här erbjuder emellertid tidigare forskning på om

rådet en mycket splittrad bild - ett konstaterande, som bl a 

March & Simon (1958, s 98 f) och Long (1951, s 79) kunnat in-
5 fì 1 

stämma i. Även om Ingham (1970) finner ett visst positivt 

samband mellan de båda variablerna, är sambandet här mycket 

svagt - en slutsats, som för övrigt tycks vara oberoende av 
59 ) 

hur man väljer att mäta personalrörligheten. 
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Det finns visserligen också forskningsresultat, som mer entydigt 

verifierar hypotesen om ett positivt samband mellan personal

omsättning och företagsstorlek (Cleland 1955 och Indik 1965). 

Â andra sidan finns det författare, som i stället kunnat kons

tatera ett negativt samband mellan de båda variablerna (bl a 

Ross 1958 och Wieland 1969). Nackay et al (1971, s 163) visar 

dock, att om övriga, för de anställdas avgångsbenägenhet väsent

liga variabler hålls under kontroll, tycks inga systematiska, 

storleksbetingade variationer i personalomsättningen över huvud

taget kunna göra sig gällande. Kvar står då frågan, hur denna 

något oväntade diskrepans mellan ett teoretiskt tämligen väl-

underbyggt antagande och empiriskt konstaterade resultat kan 

förklaras. 

För det första kan åtminstone en del av förklaringen ligga i 

olika metodo logiska brister hos de undersökningar, som empi

riskt studerat sambandet. Så har man exempelvis vanligen använt 

sig av relativt enkla mått på personalomsättningen och ett gemen

samt drag hos samtliga dessa är, att de inte ger någon uppfatt

ning om hur stor del av den totala personalstyrkan, som berörs 

av omflyttningarna. Det är inte helt uteslutet, att en stor del 

av det mindre företagets totala personalomsättning har sin grund 

i oft a förekommande avgångar i ett fåtal befattningar. Resur

sernas (och då bl a de anställdas) "odelbarhet" gör, att det 

mindre företaget kanske tvingas anställa en ny be fattningshava

re för en tjänst, som innebära relativt okvalificerat och opla

nerat "mångsyssIeri". Arbetets innehåll och utformning kan under 

sådana omständigheter komma att upplevas som mindre tillfreds

ställande med missnöje och avgång som vanlig följd. Motsvarande 

företeelse kan givetvis också förekomma i det större företaget, 

men kommer inte att "slå igenom" lika starkt i pe rsonalomsätt

ningsstatistiken, då varje anställd här utgör en mindre procen

tuell andel av den genomsnittliga personalstyrkan än vad fallet 

är i ett litet företag. Detta metodproblem skulle delvis kunna 

bemästras, om man istället valde att relatera företagsstorleken 
60) 

till något mått på företagens personalstabilitet. 
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För det andra baseras hypotesen om företagsstorlekens inverkan 

på ett implicit antagande om "homogenitet" mellan de anställda 

i företag av olika storlek. Utgångspunkten är en i stort sett 

endimensionell syn på de anställdas krav på arbetet och därvid 

antas det mindre företaget ha bättre möjligheter än det större 

att tillfredsställa individens s k "högre" behov. Ju högre an

språksnivå individen har, desto större relativa fördelar skulle 

då också prägla det mindre företaget. 

Redan i avsnitt 2.3.2 "Anspråksnivåns betydelse" framhölls 

emellertid, att individen kan ha olika höga anspråk på olika 

dimensioner av den totala livssituationen. Det kan därför många 

gånger vara mer relevant att tala om individens anspråksprofi 1 

än om hans anspråksnivå. Individer kan således ha varierande 

anspråksprofiler och ett försök att transformera dessa till en 

endimensionell skala och uttala sig om respektive individs 
B 1 1 

totala anspråksnivå ter sig både svårt och mindre meningsfullt. 

Om man därför tar fasta på de individuella olikheter, som i 

detta avseende kan förekomma, skulle man kunna misstänka, att 

systematiska skillnader kan föreligga mellan anställda i t ex 

företag av varierande storlek. De anställda i mindre företag 

skulle alltså kunna ha en annan typ av anspråksprofil än an

ställda i större enheter och nästa steg bör då bli att studera, 

huruvida någon form av kongruens råder mellan de anställdas 

krav på arbetet och de krav, som arbetet kan tillgodose. Det 

är således inte osannolikt, att de anställdas upp levda arbets

tillfredsställelse är lika hög eller högre i större enheter 

än i mindre, trots att de senare "objektivt sett" tycks ha stör

re möjligheter att tillfredsställa vissa s k "högre" behov. Att 

denna typ av kongruens mellan arbete och anställda i vis sa fall 

föreligger, framgår av Inghams (1970) studie, som ju pekar på 

att anställda i större enheter ofta tenderar att vara mera in

strumentelit orienterade än personalen i mindre företag. De 

senare betonade i stället "arbetet i sig" som en viktig faktor 

till arbetstillfredsställelse. Mot bakgrund av de egenskaper, 
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som i dessa avseenden kan antas utmärka foretag av varierande 

storlek, tycks här alltså en viss kongruens råda mellan arbetets 

utformning och innehåll å ena sidan och de anställdas krav på 

anställningen å den andra sidan. 

För det tredje har i den tidigare diskussionen inte beaktats 

de skillnader, som föreligger mellan företag av olika storlek 

vad beträffar de anställdas möjlighet till interna omflyttning

ar. Narch & Simon (1958) och Burton & Parker (1969) framhåller, 

att just möjligheten till intern befordran kan förmå den an

ställde att stanna i företaget, trots att det nuvarande arbe

tet upplevs som otillfredsställande. Ökad intern personalomsätt

ning, styrd bl a av ett konsekvent tillämpat befordringssystem, 

skulle alltså i vissa lägen kunna minska den externa personal

omsättningen (Jmf kapitel 5). Möjligheterna att tillämpa denna 

metod torde öka med företagsstorleken och kan alltså delvis 

förklara, varför en eventuell skillnad i arbetstillfredsställel

sen mellan enheter av olika storlek inte slår igenom i m otsvaran

de personalomsättningsvariationer. 

Slutligen kan också de anställdas trygghet i anställningen an

tas vara positivt relaterad till företagsstorleken. Dessutom 

kan känslan av att arbeta i ett stort, "framgångsrikt" företag 

bidra till att öka arbetstillfredsställelsen. I båda fallen 

skulle då alltså företagsstorleken per se vara en faktor, som 

snarast verkar i riktning mot att reducera personalens avgångs

benägenhet . ̂  ^ 

Även om det alltså finns många argument för och studier, som 

pekar på att inga systematiska samband föreligger mellan före

tagsstorlek och personalomsättning - möjligen mellan företags

storlek och arbetstillfredsställelse - finns det ändå anledning 

att hålla variabeln företagsstorlek under kontroll. Detta dels 

som denna typ av samband i vissa fall faktiskt kunnat konstate

ras, dels mot bakgrund av att variabeln kan visa sig vara av 

viss betydelse om den ingår i analysen i kombination med andra 
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oberoende variabler (t ex bransch, regiontillhörighet). 

Noter till kapitel 2 

1) Price (1972, s 185) definierar personalomsättning (turn

over) på ett liknande sätt 

"If a member leaves one organizational role for another 

role within a different organization - moves across the 

membership boundary of the organization - then this might 

be termed external succession... 

... 'Turnover' is the most common term for external 

succession". 

2) När det gäller olika dimensioner i beskrivningen av arbets

kraftens rörlighet tar Stegemann (1965) i stort upp samma 

aspekter som Hedberg (1967). Jmf också Neidner (1954, s 155 f). 

3) Se t ex OECD ( 1965) . 

4) Försök att empiriskt mäta den "psykiska" personalomsättning

en medför givetvis stora metodo logi s ka problem. Det är emel

lertid uppenbart, att denna typ av mätningar skulle kunna 

vara av stort praktiskt värde, inte minst för sådana företag, 

som har svårt att rekrytera och behålla sin personal. Tidigare 

ej uppmärksammade missnöjesanledningar skulle på så sätt 

kunna upptäckas och som prognosinstrument för faktisk (fysisk) 

personalomsättning skulle mätningarna dessutom kunna ha sitt 

värde. 

5) Jmf t ex McFarland (1968, kapitel 16),Stegemann (1965, s 14 f) 

och Svanäng (1969, s 60). Även Price (1972, s 185) tar upp 

denna distinktion i sin diskussion av "internai" respektive 

"external succession". 
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6) Genom registrering och uppföljning av olika former av interna 

omplaceringar, kan bl a avdelningsvisa skillnader i personal

omsättningens storlek och struktur upptäckas. Härigenom ökar 

då också möjligheterna att spåra tidigare ej uppmärksammade 

"lokala" problem, samtidigt som det blir lättare att sätta in 

lämpliga åtgärder i tid (se bilaga 1). 

7) Se bl a Van Der Nerwe & Miller (1971, s 235). Även Svanäng 

(1969, s 28) och Mabon (1971, s 35) använder samma defini

tion på personalomsättning. 

8) Jmf t ex Hedberg (1967) och Neidner (1954). 

8) Pearce (1954, s 19) tar upp möjligheten att beräkna perso

nalomsättningen T som: 

A ^ Accessions 

S = Separa tions 

N = Average number employed 

Detta innebär att i expanderande organisationer kommer antal 

avgångna att ställas i relation till det genomsnittliga an

talet anställda, medan man i kontraherande enheter relaterar 

antal nyanställda till genomsnittligt antal anställda. 

Argumentet för att i kon traherande enheter utgå från antal 

nyanställda är, att man på detta sätt vill exkludera från 

beräkningarna avgångar, som sker utan att ersättningsrekryte

ring äger rum, och som kanske tom är ett led i en medveten 

personalpolitik. Not detta kan anföras dels att ett kanske 

bättre sätt att närma sig problemet kan vara, att noga defi

niera och endast registrera den typ av avgång, som har vali-

ditet för studiens syfte, t ex genom att bara medräkna fri

villig avgång, varvid bl a av skedanden, pensionering, döds

min 
100  

1 0 0  där 
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fall etc exkluderas, dels och kanske framför allt att denna 

typ av "automatisk anpassning" av måttet gör det svårt att 

explicit behandla personalexpansionens inverkan. Möjligheten 

att förbättra måttet genom att exkludera viss typ av avgång 

tas för övrigt också upp i Pearce's (1954, s 20) "Adjusted 

Turnover Rate" . 

10) Jmf t ex Lindblom (1968, s 7 f). 

11) Indirekt referens hämtad från Van Der Merwe & Miller (1971). 

12) Bowey (1971, s 27 f) använder sig också av ett något mer 

komplicerat mått på personalstabiliteten, vilket torde 

vara svårt att tillämpa utan att ha tillgång till en väl 

upplagd personalstatistik. Bowey (1971) beräknar stabili

teten som 

L 
X 100 p ro cent 

j,-, • ». 
(_n = summan av tjänstetiden (i månader) hos alla anställda 

med mindre än 2 års tjänstetid plus 24 gånger antalet 

anställda med 2 år eller längre tjänstetid 

n^ = an talet månader under vilka personalstyrkan varit 

X = antal et steg i förändringen av personalstyrkan under 

2-års perioden. 

13) Givetvis är situationen en helt annan vid mer "kliniskt" 

inriktade studier, där forskaren själv aktivt tar fram be

hövlig information och även kanske kan följa företaget under 

en längre tidsperiod. Emellertid uppstår även i de tta fall 

vissa svårigheter, bl a om man vill göra jämförelser mellan 

olika forskningsresultat. Eftersom det "traditionella" 

måttet är vanligast förekommande i ti digare studier, samti

digt som floran av alternativa mått är rikhaltig, blir denna 

typ av jämförelser vanskliga. 
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14) Bland författare, som studerat sambandet mellan monetära 

belöningar och personalomsättning märks Burton & Parker 

(1969) och Pencavel (1970). I detta sammanhang kan också 

nämnas, att Stoikov & Raimon (1968) anser att lönen är po

sitivt relaterad till andra former av belöningar. 

(Glika belöningsformers betydelse för arbetstillfredsstäl

lelse och personalomsättning diskuteras utförligare i av

snitt 2.3.1). 

15) Flera författare, däribland Flowers & Hughes (1973) förkla

rar individens benägenhet att stanna i respektive lämna or

ganisationen genom att relatera dels till faktorer inom fö

retaget, dels till externa faktorer. 

16) Se också Lyons (1968) och Schuh (1967). 

17) Författare som hävdar denna ståndpunkt refereras av 

Price (1972, s 158). 

18) Ned tanke på de sp ecifika förhållanden, som i det enskilda 

fallet kan påverka ett företags personalomsättning, bör 

man emellertid komma ihåg Schuhs (1967, s 147) generella 

slutsats om värdet av olika prognosinstrument, som används 

i syfte att förutsäga de anställdas framtida avgångsbenägen

het : 

"The conclusion drawn from this is that the ability of a 

paper-and-penci1 test to predict the tenure of an employee 

may be limited by the influence of certain 'significant 

others' in the work situation". 

19) Dessa tankegångar överensstämmer med de slutsatser, som 

Bolinder & Ghlström (1971, s 103) dragit av en stor svensk 

undersökning av cirka 4 000 LO-medlemmar. Författarna sam

manfattar sina erfarenheter i denna fråga på följande sätt: 

"Det genomgående och starka samband vi funnit mellan å 
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ena sidan den allmänna demokratiska stämningen på arbets

platsen och å andra sidan upplevelser av stress och psy

kiska påfrestningar i arbetet visar tydligt att företags

demokrati i någon bemärkelse är av ytterst stor betydel

se när det gäller att komma till rätta med dessa problem. 

Det gäller här inte bara att med ytliga demokratiska re

former skapa en bättre anda, utan att genom en mera ut

vecklad företagsdemokrati ge de anställda möjligheter 

att själva ingripa och få till stånd reella förbättring

ar på de punkter de själva upplevt vara betydelsefulla 

inom arbetsmiljön". 

20) Undersökningen refereras av Litterer (1967, s 272). 

21) Även McGregor (1966 och 1968) intar en liknande ståndpunkt 

och framhåller vikten av att ledaren skaffar sig "människo

kunskap" samt att individ och organisation lär sig "förstå" 

varandra. Jmf också Dubin et al (1965). 

22) Jmf Rapport från PA-rådet nr 5 (1962, s 26). 

23) För en utförligare diskussion av Herzberg's teorier och 

forskningsresultat (bl a en studie av cirka 200 tjänstemän 

och ingenjörer vid 9 Pittsburgh-företag) se Herzberg et al 

(1959). Nan har här konstaterat att vissa faktorer relate

rade till arbetsmiljö, personalpolitik, löneförhållanden 

etc (s k hygienfaktorer) kan ge upphov till låg arbetstill

fredsställelse om de är dåligt tillgodosedda men aldrig 

medföra hög arbetstillfredsställelse. Andra faktorer, i 

huvudsak relaterade till arbetet i sig (s k motivations-

faktorer), kan däremot producera hög arbetstillfredsställel

se om de är väl tillgodosedda i företaget (Herzberg's två-

faktor teori). 

Nånga författare har kritiserat Herzberg, varvid speciellt 

valet av forskningsmetod och urvalsgrupp ifrågasatts. En 
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omfattande sammanställning av de forskningsresultat, som 

har anknytning till Herzberg's två-faktor teori har gjorts 

av House & Wigdor (1967, s 369 f). En analys av studier, i 

vilka man kritiserat Herzberg,återfinns i Whi tsett & Winslow 

(1967, s 391 f). 

24) Herber (1969) har refererats av Edgren & Rhenman (1970). 

Se också Vroom (1964), som redogör för forskningsresultat, 

vilka visar att hög lön kan förekomma tillsammans med såväl 

tillfredsställelse som missnöje. 

25) Se t ex Ohlström (1970). 

26) Det bör dock märkas, att Stoikov & Raimon (1968) anser att 

förekomsten av monetära belöningar samvarierar positivt med 

mängden av övriga belöningar. 

27) För en utförligare diskussion kring eventuella samband mel

lan intern och extern personalomsättning se kapitel 5. 

28) Se bl a Ingham (1970) och Lawler (1971). 

29) De övriga faktorer, som Blauner (1964, s 15 f) tar upp, är 

"meaninglessness", som innebär att individen saknar känsla 

av samband mellan den egna arbetsinsatsen och företagets 

allmänna mål, social isolering, dvs bristande känsla av sam

hörighet med arbetsplatsen som socialt system och "selfen-

strangement", som innebär att individen inte kan eller vill 

bli engagerad i arbetet. Enligt t ex Friedman & Naville 

(1962, s 15 f) innebär begreppet alienation att arbetet 

känns främmande bl a därför att den anställde inte har möj

lighet att få ge uttryck för olika sidor av sina färdigheter 

30) I LG-undersökningen av Bolinder & Ohlström (1971) framstod 

också faktorn "enformigt, ointressant arbete", som en av de 

viktigaste orsakerna till psykiska påfrestningar i arbetet. 

Jmf också bl a Herzberg et al (1959) och Kornhauser (1965). 
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31) Arbetsutvidgning kan emellertid vara av två slag: Horison-

tel1 arbetsutvidgning, som innebär att fler arbetsuppgifter 

på samma nivå tillförs den anställde, men att dessa fort

farande befinner sig på utförandestadiet och vertika 1 ar

betsutvidgning, vilket innebär att den anställde även får 

vara med i t ex planeringen av arbetsuppgifternas utformning 

och utförande. I Foulkes (1971) rapport redovisas de klart 

bästa resultaten vid den senare formen av arbetsutvidgning. 

32) Jmf bl a March & Simon (1956). 

33) Jmf Thompson (1967). 

34) Se Weitz & Nuckols (1955) och Weitz (1956). 

35) Se t ex Applewhite (1965), Brown (1963) och Herzberg et al 

( 1957) . 

36) I Brim & Wheeler (1966) återfinns en utförlig diskussion 

kring hur socialisering sker bland vuxna och om olika "socia

liseringsombuds" funktion. Jmf också Kolasa (1969, s 346) 

och NcNeil & Thompson (1971). 

37) I Herzberg et al (1957, s 103 f) konstateras efter en lit

teraturgenomgång, att i 54 procent av fallen fanns ett po

sitivt samband mellan tillfredsställelse (morale) och hög 

produktivitet, i 11 pr ocent var hög tillfredsställelse före

nad med låg'produktivi tet och i 35 procent av fallen fanns 

inget samband. 

38) Jmf Flowers & Hughes (1973). 

39) Det torde knappast vara möjligt att generellt ange var 

denna kritiska gräns ligger, utan denna måste bestämmas i 

varje individuellt fall. Här påpekas således endast att 

en sådan kritisk gräns för sökprocessens omfattning ofta 
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torde göra sig gällande. Jämför också diskussionen i avsnitt 

2.3.2 om anspråksnivåns betydelse. 

40) Jmf avsnitt 2.2. 

41) Se bl a Behrend (1953 och 1955), Hedberg (1967), Long (1951), 

OECD (1965), Silcock (1954). 

42) Denna försiktighet betingas inte minst av att andra för

fattare t ex Behrend (1955, s 74) funnit, att i det indi

viduella fallet sker avgång ofta innan ny anställning er

hållits och särskilt tycks detta gälla för arbetare. 

Hedbergs (1967) analys avser dock att belysa problemet ur 

ett makroperspektiv. 

43) Det bör här observeras, att olika mått på de anställdas 

tjänstetid ofta används som indikatorer på företagets per

sonalstabilitet. (Jmf här avsnitt 2.1). 

44) Se bl a Behrend (1955), Cook (1951), Knowles (1964), 

OECD (1965). 

45) Jmf också Meidner (1954) som gjort samma iakttagelse. 

Det kan i det ta sammanhang nämnas att Behrend (1955), som 

också studerat anställningstidens inverkan på personalom

sättningen, inte fann något samband mellan ålder och per

sonalomsättning . 

46) Här är då återigen ett exempel på en i ndividkaraktäristika, 

vars samvariation med personalomsättningen till väsentlig 

del förklaras av faktorer i och kring den anställdes arbete 

- faktorer, som alltså tidigare diskuterats i avsnitt 2.3. 

47) Se bl a Harris (1964), Knowles (1964), Long (1951), Silcock 

(1954), Young (1971). 
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48) Jmf här Gouldners (1957) diskussion om "Cosmopolitans and 

Locals". 

49) Jmf också Johannisson & Lindström (1970), som konstaterat 

branschvisa skillnader i företagens teknologityngd. 

50) Bland författare, som påpekat sambandet mellan tillämpad 

teknologi och organisationsstruktur kan nämnas Woodward 

(1967) och Horvath (1972). Jmf också Dubins artikel i Dubin 

et al (1965). 

51 ) Jmf bl a Cook (1951, s 4) . 

52) Företagsstorlek kan i detta sammanhang med fördel mätas 

som antal i företaget anställda. Detta mått förefaller 

särskilt lämpligt mot bakgrund av de i avsnitt 2.3 disku

terade orsakerna till personalomsättning. 

53) Jmf diskussionen i Ra mström (1971, s 47 f). 

54) Jmf i detta sammanhang Gunnarssons (1971) diskussion om de 

för- och nackdelar, som olika former av arbetsstudier är 

förknippade med, samt de problem av social natur, som kan 

uppstå vid den praktiska tillämpningen av dylika metoder. 

55) Det finns emellertid ytterligare ett förhållande, som kan 

ge upphov till en negativ samvariation mellan arbetstill

fredsställelse och företagsstorlek, nämligen att arbetsrota

tion torde vara vanligare i mindre än i större företag. 

Graden av specialisering är som regel lägre, vilket alltså 

underlättar ett inbördes byte av arbetsuppgifter - ett för

hållande som dessutom kan bidra till att öka det mindre 

företagets flexibilitet. 

Ingham (1970, s 76) finner också mycket riktigt att arbets

rotation är betydligt vanligare i mindre än i större företag. 
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56) Jmf Ingham C1970, s 84). 

57) Som också March & Simon (1958) framhåller, ökar risken för 

konflikter av olika slag mellan de anställda ju större or

ganisationen är - ett förhållande, som i motsvarande grad 

kan påverka arbetstillfredsställelsen i negativ riktning. 

58) Även Knowles (1964) påpekar bristen på signifikanta bevis 

för samband av det här aktuella slaget. Bland övriga for

skare, som kunnat konstatera frånvaron av samband märks 

Gaudet (1960, s 75), Nackay et el (1971, s 163) och 

T alacch i (1960). 

59) Ingham (1970, s 23) finner att korrelationen mellan perso

nalomsättning och företagsstorlek är svag för "semi-skil

led", r = +0.69 (si gnifikant på 10 %-nivån) och ännu 

svagare för "skilled", r = +0.21 (ej signifikant). 

Som Kilbridge (1961) framhåller, kan en förklaring till 

vissa misslyckade försök att finna ett samband mellan per

sonalomsättning och arbetstillfredsställelse (och indirekt 

även företagsstorlek) vara, att man i tidigare studier in

te tagit hänsyn till personalens anställningstid i företa

get. Hög personalomsättning behöver enligt Kilbridge (1961) 

inte betyda en allmänt sett låg arbetstillfredsställelse 

utan kan innebära att man misslyckats med att integrera 

de nyanställda i företaget. Gm däremot avgången bland fö

retagets "trotjänare" ökar, kan detta tyda på nya förhål

landen i företaget, som medfört sänkt tillfredsställelse. 

För att varsebli dylika förändringar bör företaget regel

bundet beräkna något mått på personalstabiliteten. 

60) Det bör dock framhållas att Ingham (1970) inte fann star

kare samband genom att relatera personalstabiliteten i stäl

let för "the crude labour turnover rate" till företagsstor

leken. Ingham (1970) studerade emellertid endast sju före
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tag och mer utslagsgivande resultat skulle eventuellt kunna 

nås vid en mer omfattande undersökning. 

61) I och för sig är detta detsamma som att säga, att Naslows 

(1954) behovshierarki inte äger generell giltighet, utan att 

"hierarkin" varierar från individ till individ. (Jmf Hersey 

& Blanchard 1972, s 22 f). 

62) Jmf Ross (1958) och Wieland (1969). 





KAPITEL 3 

83 

REGIONTILLHÖRIGHET OCH PERSONALOMSÄTTNING 

Tesen om regionala variationer i företagens personalomsättning 

har numera nått en sådan spridning att man på sina håll inte 

längre ifrågasätter påståendet.Inte heller har man visat något 

mer betydande intresse för att söka klargöra varför och under 

vilka specifika omständigheter dylika systematiska regionala 

variationer kan göra sig gällande. Däremot förekommer givet

vis i olika empiriska studier av problemet implicita antagan

den om orsaksvariabler, men variablernas relevans och allmän

giltighet diskuteras sällan explicit. Detta får bl a till följd, 
1 ) 

att eventuella negativa undersökningsresultat endast i be

gränsad omfattning kan ligga till underlag för någon mer ingåen

de analys och utveckling av bakomliggande teoretiska föreställ

ningar. Det blir också svårt att försöka utvärdera och för

bättra de undersökningsmetoder, som kan komma till användning 

vid denna typ av studier. 

Eftersom det samtidigt över huvud taget finns ganska få empi

riska studier på området att tillgå, är det inte förvånande 

att man fortfarande har ganska begränsad kunskap om den regio

nala aspekten av företagens personalomsättning. Om man emeller

tid tar som sin målsättning att söka öka förståelsen för perso

nalomsättningens regionala beteende, är det inte tillräckligt 

att empiriskt konstatera att regionala skillnader föreligger, 

utan det bör vara väl så intressant att söka förklara varför 

och under vilka omständigheter, som dylika regionala variatio

ner kan respektive inte kan förväntas uppträda. 

3.1 Sysselsättningsläget i regi onen 

En av de variabler, som i kapitel 2 befanns påverka den an

ställdes avgångsbenägenhet, var den upplevda möjligheten att 

byta anställning (Jmf s 50 f). Detta förhållande framgick 

bl a av det samband, som ofta kunnat konstateras mellan perso-
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nalomsättningens storlek och den ekonomiska aktiviteten i sam

hället - under lågkonjunktur är personalomsättningen vanligtvis 

lägre an under högkonjunktur och vice versa. Orsaken ansågs i 

huvudsak vara den skillnad, som föreligger mellan olika konjunk

turell situationer, vad gäller bl a arbetslöshet och tillgång 

på le diga platser. 

Nu är det emellertid ganska uppenbart, att vissa regioner i 

landet torde kunna sägas befinna sig i en ständig relativ "låg

konjunktur", med förhållandevis hög arbetslöshet och få lediga 

platser - ett förhållande, som då mer eller mindre tydligt ock

så bör avspegla sig i pe rsonalrörligheten hos företag verksamma 

inom regionen. Regional "strukturarbetslöshet" bör således vara 

förenad med låg personalomsättning på samma sätt som "konjunk

turarbetslöshet" i riket som helhet visat sig medföra begräns

ningar i den totala rörligheten på arb etsmarknaden. 

En grundläggande förutsättning för att detta förhållande skall 

befinnas gälla är emellertid, att en viss trögrörlighet kan 

antas utmärka arbetskraften - en t rögrörlighet, som då bl a 

har sin grund i en mer eller mindre starkt uttalad motvilja mot 

att lämna den nuvarande bostadsorten eller åtminstone mot att 

flytta från regionen (definierad mer eller mindre snävt) i frå

ga. Utan en dylik trögrörlighet skulle det vara svårt att för

klara regionala skillnader i företagens personalomsättning med 

hänvisning till olikheter i regionernas arbetsmarknadssitua

tion. Nu ä r det dock ganska uppenbart, att denna förutsättning 

är uppfylld för stora delar av arbetsmarknaden och detta trots 

att olika rörlighetsstimulerande åtgärder numera är vanligt 

förekommande (Se t ex Neidner & Niklasson 1970). Så har på se

nare tid såväl glesbygdsforskningen som den regionalpolitiska 

debatten påvisat den starka bindning, som befolkningen i viss a 
2 ) » 

regioner kan känna till den egna hembygden. Nan ha r också i 

empiriska studier kunnat konstatera, att anställda i vissa gles

bygdskommuner tom varit beredda att acceptera en inte obetyd

ligt sänkt förtjänstnivå för att få behålla sin anställning på 
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3 ) 
orten. Denna iakttagelse anknyter för övrigt väl till Bradleys 

(1970) diskussion kring anspråksnivån och hur denna påverkas av 

de subkulturer, som individen befinner sig i (se s 47). Studier 

av trivseln på den nya bostadsorten hos människor, som flyttat 

exempelvis från en glesbygd till en storstad (t ex Stockholm), 

tyder vidare på i vissa fall betydande anpassningsproblem. 

Genomgående tycks mer eller mindre svårbemästrade problem göra 

sig gällande i samband med individens anpassning till den nya 

ortens kulturella mönster, med bl a dålig social integrering 

som följd (Grkan & Öhlen 1 970).^ Många försöker också att flyt

ta tillbaka - o m än inte till den tidigare bostadsorten så åt

minstone till regionen ifråga. 

Då man diskuterar den anställdes bindning till den nuvarande 

bostadsorten, bör man emellertid uppmärksamma att stora skill

nader kan föreligga mellan olika kategorier anställda. Så har 

bl a Da hlström et al (1966) påpekat, att anställda med rutin-

betonade och mindre kvalificerade arbetsuppgifter ofta tende

rar att få en relativt instrumentel1 inställning till arbetet. 

Följden kan bli, att dessa kategorier kommer att fästa större 

vikt vid aktiviteter utanför arbetet än anställda med mer kva

lificerade arbetsuppgifter. Regionen eller orten per se som 

källa till tillfredsställelse torde därför också vara av rela

tivt sett större betydelse för dessa mindre kvalificerade per

sonalgrupper - ett förhållande, som talar för att trögrörlig

heten och bindningen till den nuvarande orten i många fall kan 

visa en tendens att vara approximativt omvänt proportionell mot 

persona 1karakterist i ka som utbildnings- och kva1 if i kat ionsnivå. 

Personalomsättningens regionala variationer bör av denna anled

ning också vara särskilt uttalade bland företag med mindre kva

lificerad personal. 

3.2 Regiontillhörighet och arbetstillfredsställelse 

I föregående kapitel antogs personalomsättningen påverkas, för

utom av de anställdas möjlighet att byta anställning - arbet s
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marknadsläget - även av den upplevda arbetstillfredsställelsen. 

Regionala variationer i företagens personalomsättning skulle 

således kunna förklaras inte bara av skillnader i regionernas 

relativa sysselsättningsläge, utan även av eventuella regiona

la skillnader i företagens möjligheter att erbjuda de anställda 

en tillfredsställande inre och yttre miljö. 

Som Talacchi (1960, s 407) framhåller finns det skäl, som talar 

för att den "allmänna" trivselh många gånger kan vara bättre på 

små än på stora orter. Ett av d e mer väsentliga skälen skulle en

ligt författaren vara att det kulturella mönster, som utveck

las på mindre orter, ofta kan ge upphov till enklare och också 

bättre integrerade sociala system jämfört med situationen i 

exempelvis större städer. Liknande erfarenheter görs ju också 

i den tidigare refererade studien av Grkan & öhlen (1970), 

där man fann att de som flyttat från glesbygd till Stockholm 

vanligtvis upplevde det sociala interaktionsmönstret på den nya 

orten som komplicerat. 

Om nu den "allmänna" trivseln är bättre på mindre än på större 

orter, är det inte uteslutet att även arbetstillfredsställel

sen varierar på motsvarande sätt. Även här kan just det sociala 

mönster, som råder i olika orttyper,vara av central betydelse. 

Detta inte minst som vi redan tidigare konstaterat, att just 

de sociala relationerna i arbetet ofta kan utgöra en väsentlig 

källa till arbetstillfredsställelse och Caplow (1954) vill här 

särskilt fästa uppmärksamheten på den egna arbetsgruppens bety

delse. 

Nu torde det speciellt på mindre orter vara relativt vanligt, 

att medlemmarna i olika grupper är personligt bekanta sedan 

tidigare. Nan kan också umgås på fritiden i en utsträckning, 

som knappast är möjlig i exempelvis större tätorter. Följden 

kan bli, att de anställda i företag på mindre platser i stor ut

sträckning "tar med sig" upparbetade och väl fungerande sociala 

relationer från fritiden "in i" företaget - ett förhållande, som 



87 

inte bara kan leda till ökad arbetstillfredsställelse, utan 

även i andra avseenden kan vara en fördel för och utnyttjas av 

företaget. Erfarenheter, som kan tolkas i denna riktning, pre

senteras också i Bolinder & Ohlström (1971). Det visade sig 

här, att anställda i större städer oftare påpekade förekomsten 

av skillnader i företagets behandling av olika personalkatego

rier än anställda i glesbygd och i mindre städer. Det "demokra

tiska" klimatet ansågs också vara något bättre i de senare fal

len. Till detta kommer så, att identifikationen med det "egna" 

företaget torde vara starkare, om få alternativa sysselsätt

ningstillfällen finns i omgivningen. Här har vi då återigen en 

faktor, som kan visa sig öka den anställdes bindning till den 

nuvarande bostadsorten. 

De informella relationerna på arbetsplatsen kan alltså bidra 

till att ge den mindre orten en fördel gentemot den större, men 

samtidigt föreligger en ökad potentiell fara för konflikt mel

lan företagets formella och informella system. Informella grupp

bildningar kan effektivt motarbeta organisationens mål men kan 

å andra sidan, om de accepteras av organisationen, vara en vä

sentlig tillgång för denna. Det gäller alltså för organisatio

nen, att i lämplig utsträckning anpassa sig till och utnyttja 

positiva egenskaper hos det sociala mönster, som råder bland 

de anställda.^ En sådan anpassning skulle emellertid också kun

na få till följd, att företag på mindre orter "ser annorlunda 

ut" än enheter i t ex större städer. Bl a kan såväl organisa

tionsstruktur som styrsystem påverkas av exempelvis företagets 

möjligheter att utnyttja informella kommunikationskanaler lik

som av behovet att underlätta upprätthållandet av vissa spon

tana, informella gruppbildningar. 

En dylik regionsbetingad anpassning kan även motiveras med ut

gångspunkt från Bradleys (1970) diskussion om olika subkulturer. 

På samma sätt. som Subkulturen "region" påverkar den enskilde 

individens anspråksnivå, så torde ett ömsesidigt beroendeförhål

lande råda mellan subkulturer på olika nivåer. Subkulturen 
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"region" bildar således den sociala och kulturella miljö, som 

Subkulturen "företag" har att verka i och resultatet kan därför 

bli, att företagen i vissa avseenden uppvisar systematiska re

gionala skillnader. I exempelvis områden med sedan gammalt 

självständiga yrken (skogsarbete, jordbruk etc) kan alltså fö

retagen mer eller mindre tvingas att utforma t ex arbetsupp

gifter och kommunikationssystem annorlunda än i regioner med 
R Ì 

en annan industriell tradition. Eftersom ju samtidigt de an

ställda påverkas av de subkulturer, som man befinner sig i, kan 

alltså regionala variationer i arbetstillfredsställelse och 

indirekt i pe rsonalomsättning åtminstone delvis förklaras av 

att såvä1 de anställda (vad gäller t ex anspråksnivån) som 

företagen i vis sa väsentliga avseenden skiljer sig mellan olika 

regioner. 

I samband med att variabeln företagsstorlek behandlades i fö

regående kapitel framfördes också tanken på att kongruens even

tuellt kunde råda mellan de anställdas krav på arbetet och fö

retagets möjligheter att tillgodose skilda behov (se s 69). 

En tentativ slutsats blev, att anställda i f öretag av olika 

storlek kan ha relativt olika anspråk på arbetet. På motsvaran

de sätt kan man givetvis, som framgått ovan, tänka sig att an

ställda i oli ka regioner har olika "anspråksprofiler" och där

för upplever en och samma arbetssituation olika. Denna tanke 

kan möjligen anses få visst stöd av Longs (1951) studie, där 

man kunde konstatera, att personalomsättningen i ett o ch samma 

företag var mer än dubbelt så hög bland anställda, som bodde 

i en t ill företaget närbelägen stad jämfört med situationen 

bland arbetare, som bodde i det mindre samhälle, till vilket 

företaget var lokaliserat. Transportmöjligheterna var i detta 

fall väl så goda för den förra kategorin som för många i den 

senare och kan därför knappast i näm nvärd utsträckning förkla

ra resultatet. 

I den tidigare refererade studien av Talacchi (1960) kan emel

lertid författaren inte konstatera något signifikant samband 
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mellan ortsstorlek och arbetstillfredsställelse. En närm are 

analys, via bl a en uppdelning av de 93 studerade enheterna med 

hänsyn till verksamhetsinriktningen, visar emellertid att ett 

visst, om än inte statistiskt signifikant, negativt samband 

trots allt tycks föreligga mellan de båda variablerna. Om man 

då dessutom beaktar, att den aktuella studien dels omfattar fö

retag med en stor geografisk spridning över hela USA och även 

inkluderar andra länder, dels grundar sig på information insam

lad vid ej jämförbara tillfällen under en 5-års period, och då 

med n ågot olika undersökningsinstrument, torde det finnas all 

anledning att tills vidare hålla fast vid hypotesen om ett ne

gativt samband mellan arbetstillfredsställelse och ortsstorlek. 

Härav bör man också kunna förvänta sig ett positivt samband 

mellan personalomsättning och artstorlek. 

I detta sammanhang kommer man slutligen också in på frågan om 

vilka begränsningar som gör sig gällande, när mer traditionel

la metoder skall användas för att belysa en individs arbetstill

fredsställelse i allmänhet,och i synnerhet då det gäller att 

fastställa ett eventuellt beroende av bostadsortens karaktäris-

tika. Risken är här uppenbar, att man i huv udsak kommer att 

registrera uttryck för attityder, som respondenten upplever 

som allmänt accepterade vad g äller inställningen till arbetet. 

Erfarenheter i denna riktning gjorde jag bl a i samband med en 

fallstudie vid ett medelstort mellansvenskt företag. Här tilläm

pade jag ett mer "journalistiskt" angreppssätt och syftet var 

bl a att söka utröna den anställdes inställning till olika aspek

ter av arbetet. Vidare ville jag studera vilka egenskaper hos 

den aktuella bostadsorten, som eventuellt kunde tänkas "sprida 

över" och inverka på arbetstillfredsställelsen. En väsentlig 

erfarenhet var just diskrepansen mellan å ena sidan uttalad at

tityd till arbetet vid intervjuer på arbetsplatsen och å andra 

sidan den inställning, som kom till uttryck dels vid samtal på 

fritiden, dels i de anställdas faktiska beteende. Studien pre

senteras utförligare i bilaga 2, men redan här kan nämnas, att 

just det sociala mönstret på orten föreföll vara en icke oväsent
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lig källa till trivsel såväl på fritiden som i arbetet. 

Nedan i figur 3.2 görs nu ett försök att överskådligt samman

fatta ett antal centrala variabler, som bör beaktas vid empi

riska studier av regionala variationer i företagens personalom

sättning och som diskuterats utförligare i det föregående. Vis

sa variabler är naturliga att betrakta som oberoende vid denna 

typ av regionala jämförelser (t ex olika regionkarakteristika), 

medan man på direkta eller indirekta vägar måste söka kontrol

lera de övriga. En inledande diskussion kring denna typ av ge

nerella metodproblem upptar huvudintresset i avsnitt 3.4 nedan, 

men dessförinnan skall några tidigare studier på området pre

senteras närmare. 
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F_jj^jr_J3_;j2. Några v ariabler, som påverkar företagens personal

omsättning - en föreställningsram för empiriska 

studier av personalomsättningens regionala beteende. 

Företagskarakteristika 

Storlek, Verksamhets
inriktning ** 

Ledarstil-besluts
system 
Belöningssystem 
Arbetsuppgifter 
Instr.relationer 
Soc.integrering 

Individkarakteristika 

"Personlighet" 
Ålder 
Kön 
Civilstånd 
Tjänsteställning 
Utbildning 

Regionkarakteristika 

Storlek 

Befolk
nings
täthet 

Kulturellt 
mönster 

Sociala 
relationer 

Arbets-
mark
nadssi
tuation 

Konjunk
turläge 

Företagets möjligheter 
att ge arbetstill
fredsställelse 

Social 

Anspråks- Sökbe-
niva nägenhet 

Upplevd arbets
tillfredsställelse 

Uppmärksammat 
antal alternativa 
sysselsättnings
möjligheter 

Personalomsätt
ningens storlek 
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3.3 Några tidigare studier * 

Redan i kapi tel 1 påp ekades att även om empiriska studier, som 

behandlar personalomsättningsproblematiken, är vanligt förekom

mande, så finns det ganska få undersökningar, som närmat sig 

problemet från en regionalekonomisk utgångspunkt. Nu är detta 

förhållande knappast ägnat att förvåna, eftersom intresset för 

regionalekonomiska frågeställningar över huvud taget först på 

senare tid blivit starkt accentuerat, medan däremot personalom

sättning länge varit ett problem, som företag och andra organi

sationer haft att brottas med. Detta betyder emellertid inte 

att studier av personalomsättningens regionala struktur helt 

saknas. Problemet har emellertid oftast fått en ganska ytlig 

behandling och närmast framkommit som "biprodukt" till annan 

forskning, som då i första hand va rit inriktad på att belysa 

andra dimensioner av problemet "personalomsättning". 

3i?11_Några_utländska_studier 

Bland författare, som bara i förbigående berört personalomsätt

ningens regionala variationer, kan som exempel nämnas Behrend 

(1955, s 62). Hon studerar personalomsättningen bland olika yr

keskategorier (lärare och industriarbetare) och påpekar i detta 

sammanhang att: 

"In a densely populated area with many factories it tends to 

be high and in sparsely populated areas with only a few 

isolated plants low". 

Nedan alltså Behrend (1955) argumenterar för befolkningstäthe

tens samband med de anställdas avgångsbenägenhet (jmf avsnitt 

3.2 ovan) vill Silcock (1954, s 431) fästa uppmärksamheten på 

olika regioners relativa arbetsmarknadssituation (jmf avsnitt 

3.1 ovan). Silcock, som dock i hu vudsak intresserar sig för möj

ligheterna att utveckla modeller för att förutsäga avgång, på

pekar i detta sammanhang att: 

"In an area where there are many alternative employments the 

rate of turnover will be higher than in an area offering 

fewer opportunities for the worker to change his job". 
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Ingen av de nämnda författarna tillhandahåller emellertid något 

empiriskt material till stöd för sina påståenden. Däremot pre

senterar Leathers (1971) en mindre undersökning, i v ilken han 

dock bara helt kort konstaterar, att den genomsnittliga anställ

ningstiden tycks vara något längre i små än i stora städer. 

Hedberg (1967, s 74), som emellertid i första hand intresserar 

sig för hur personalomsättningen varierar över tiden och med 

hänsyn till de anställdas ålder och tjänstetid, har också berört 

regiontillhörighetens inverkan. För detta ändamål har han stu

derat fyra företag, varav två ligger i städer och två är loka

liserade till mindre samhällen. Ett problem i d etta sammanhang 

är, att de jämförda företagen inte tillhör samma bransch och tyd

ligen inte heller är av samma storlek. Hur dessa senare förhål

landen inverkar på resultatet är svårt att uttala sig om. Hedberg 

(1967) kan dock påvisa en väsentligt lägre personalomsättning 

hos de två företag, som är lokaliserade till mindre samhällen, 

jämfört med situationen i de övriga två. 

Ett mer omfattande empiriskt material presenteras av Long 

(1951, s 71 f). Totalt omfattar denna studie 75 företag och 

dessa har grupperats i fyra olika grupper mot bakgrund av region-

tillhörigheten. Regionerna skiljer sig från varandra främst vad 

beträffar tillgången på alt ernativa sysselsättningsmöjligheter. 

Resultatet visar bl a, att medan hälften av företagen i reg io

ner med god tillgång på arbetstillfällen hade minst 40 procents 

personalomsättning bland manlig arbetskraft, förekom motsvaran

de höga avgång bara i knappt en fjärdedel av enheterna i den 

minst expansiva regiontypen. Även bland kvinnor var de regiona

la skillnaderna i personalomsättningen markanta. Det bör emel

lertid observeras, att även om det väntade regionala mönstret 

här mycket tydligt gör sig gällande, så är variationerna mellan 

företag inom en och samma region än mer iögonfallande. Så varie

rade exempelvis personalomsättningen i den förstnämnda regio

nen mellan 5 och 95 procent, medan variationsvidden låg mellan 

8 och 56 procent i den sistnämnda. Här skall emellertid note

ras, att variablerna företagsstorlek och verksamhetsinrikt
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ning ej kontrollerats - ett förhållande, som åtminstone delvis 

kan förklara den stora spridningen. 

Russell (196Ö) har studerat personalomsättningens regionala 

variationer i Australien och hans undersökning omfattade totalt 

438 företag med tillsammans knappt 90 000 anställda."7^ F öre

tagsstorleken varierade, men cirka 60 procent av företagen ha

de mellan 50 och 150 anställda och drygt 80 procent hade färre 

än 300 anställda. Företagen var lokaliserade till tre olika 

regiontyper - storstäder ("metropolitan areas"), övriga städer 

("large provincial cities") och landsbygd ("country areas"). 

Av totalantalet företag kunde hela 324 matchas mot varandra 

mot bakgrund av storlek och bransch, varvid varje företag i en 

storstad hade sin motsvarighet i ett företag tillhörande någon 
8 i 

av de två övriga regiontyperna. Datainsamlingen skedde genom 

att samtliga företag ombads att under en månad registrera ny

anställningar och avgångar, varefter personalomsättningen be-
9 ) 

stämdes med hjälp av "the crude labour turnover rate". 

Undersökningens resultat bekräftar i stort antagandet om regio

nala variationer i personalomsättningens storlek och i tabell 

3.1 nedan framgår resultatet från samtliga 324 enheter uppdelat 

på b ranscher. 
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Tabel1 3.1. Personalomsättningen vid de av Russell (1968) stu

derade företagen (Utdrag ur tabell 4 "Labour 

Turnover Rates /All Employes/ for the 324 Under

takings Hatched for Size"). 

Industry Group 
Labour Turnover Rates for 

Metrop. Prov. 

Month (per cent) 

Country 

Engineering and metal 
fabrication 4,5 4,7 7,0 

Non-metal manufacture 
and fabrication 4,5 2,8 1,1 

Textiles, clothing, footwear 6,0 3,7 3,2 

Food and drink 5,6 4,7 4,5 

Woodworking, furniture, 
sawmilling 6,2 1,6 3,9 

Other manufacturing 3,7 - 3,1 

Community and public service 
(e.g. hospitals and councils) 6,2 2,9 3,1 

Wholesale and retail trade 9,7 3,8 4,8 

All manufacturing 5,1 4,1 4,1 

All non-manufacturing 7,9 3,1 3,7 

All industries 5,6 3,9 4,0 

Källa: Russell 1968, s 32. 

En statistisk analys visade, att skillnaden mellan å ena sidan 

samtliga företag i "storstadsgruppen" och å andra sidan antingen 

den ena eller den andra av de båda övriga grupperna var signi

fikant på 5-procentsnivån. Någon motsvarande skillnad kunde ej 

konstateras mellarì företag i gruppen "städer" å en a sidan och 

företag på landsbygden å den andra sidan. I en av branscherna, 

"Engineering and metal fabrication", kunde emellertid ingen sta

tistiskt signifikant skillnad upptäckas mellan någon av region-
.  1 0 )  
typerna. 

Sammanfattningvis kan Russelis (1968) resultat anses bekräfta 

hypotesen om regionala skillnader i företagens personalomsätt
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ning. Undersökningen visar emellertid också på det betydelse

fulla i att variabeln branschtillhörighet kan kontrolleras vid 

denna typ av komparativa studier. Bland undersökningens brister 

bör särskilt märkas dels den korta tidsperiod som studerats, 

dels frånvaron av diskussion om vilka regionalkarakteristi ka, 

som de olika regiontyperna skall anses ge uttryck för och dels 

det kanske något tveksamma matchningsförfarandet. Det senare 

medför bl a, att ingen explicit regional jämförelse kan ske mel-
11  )  

lan exempelvis företag i olika storleksklasser. 

1 ? i 
3±3L?_En_syensk_stydie 

Backlund (1966) har för en treårsperiod studerat ett antal 

svenska företags personalomsättning mot bakgrund av enheternas 

regiontillhörighet. Totalt omfattar undersökningen mellan 50 

och 60 företag med vardera 50-200 anställda, i en och samma del

bransch och lokaliserade till 10 olika regioner. Regionindel

ningen diskuteras inte närmare, men en viktig skillnad mellan 

olika regioner anges vara arbetsmarknadssituationen. 

Genomsnittligt antal anställda vid de studerade företagen har 

räknats fram med hjälp av de uppgifter om totalt antal arbets

timmar på ordinarie arbetstid, som företagen redovisat till 

Svenska Arbetsgivareföreningens statistiska avdelning. Dessa 

uppgifter har sedan dividerats med en "normal" årsarbetares ar-

betsvolym och företagens teoretiska behov av "hela" årsarbetare* 

har på detta sätt kunnat uppskattas. Därefter har antalet fak

tiskt anställda under respektive period inhämtats direkt från 

företagen, som ombetts uppge antal avlämnade kontrolluppgifter 

enligt paragraf 37 i taxeringsförordningen. Genom att sedan re

latera antal kontrolluppgifter till antal "hela" årsarbetare, 

kan Backlund (1966) få en uppfattning om den, som han uttrycker 

det, "onödiga omsättningen". 

Netoden kan synas ge ett tillförlitligt resultat, men leder till 

åtminstone ett besvärande problem. Företag med en större eller 

mindre andel deltidsanställda - en bemanningsplanering, som 
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mycket väl kan vara ett resultat av en medveten personalpolicy 

- kommer nämligen att få alltför höga omsättningsta1. Än all

varligare är att det fel, som här torde uppstå, kan vara av 

systematis k karaktär. Han vet nämligen att förvärvs intensite-

ten varierar regionalt och ett motsvarande mönster torde med 

all sannolikhet vara att räkna med, vad beträffar förekomsten 

av deltidsarbete. 

Backlunds (1966, s 6) resultat visar emellertid att: 

"Genom ett företag, som kräver 100 årsarbetare, passerar 

inom Stor-Stockholm i genomsnitt 220 personer/år, genom 

Göteborgsföretaget 211 personer och genom AC/BD-företaget 

126 personer." 

Nu är det inte 'bara Norrlan dsföretag, som enligt Backlund (1966) 

har en tämligen stabil arbetsstyrka, utan detta förhållande 

tycks även gälla för bl a västra Svealand och östra Götaland. 

Backlunds (1966) resultat måste emellertid ändå sägas ge stöd 

för hypotesen om regionala variationer i företagens personal

omsättning. Regionbegreppet är emellertid inte heller här klart 

definierat och dessutom kan, som ovan nämnts, den använda meto

den vålla vissa tolkningsproblem. 

?131 ?_§ÊTTÊGf§110i 0g 

Ned u tgångspunkt från de tidigare empiriska studier, som ovan 

presenterats, förefaller det befogat att acceptera hypotesen 

om systematiska regionala variationer i företagens personalom

sättning. Även om studierna varit av begränsad omfattning - möj

ligen med undantag av Russelis (1968) - tyder om inte annat den 

relativa frånvaron av negativa undersökningsresultat på att region

tillhörigheten kan påverka de anställdas avgångsbenägenhet. (Jmf 

dock Chapin 1968 och Cook 1951; se not 11). Ett problem är 

emellertid, att ingen av studierna kan falla tillbaka på någo n 

mer ingående diskussion kring vilka regionkarakteristika, som 

kan antas förklara den framkomna regionala strukturen och inte 

heller diskuteras hur en för respektive studies syfte ändamåls

enlig regionavgränsning kan ske. Dessutom är det bara Russeli 
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(1968), som åtminstone antyder en framkomlig väg för att på 

ett mer tillfredsställande sätt kunna kontrollera företagska-

rakteristika av betydelse i sammanhanget. Det kan därför nu 

vara dags att, på grundval av ovan behandlade empiriska studier 

och mot bakgrund av den tidigare teoretiska diskussionen, något 

gå in på vissa mer generella metodproblem, som gör sig gällan

de vid regionala jämförelser av det här aktuella slaget. 

3.4 Några generella metodproblem 

I det föregående har intresset främst varit inriktat mot att 

söka kartlägga vilka variabler, som kan antas påverka personal

omsättningens storlek samt hur man den vägen kan finna rimliga 

teoretiska förklaringar till eventuella regionala variationer 

i företagens personalomsättning. Kvar står emellertid frågan om 

alternativa sätt, att empiriskt belysa problemställningen och 

om vilka metodologiska problem, som därvid kan göra sig gällan

de. Det skall här påpekas, att mer ingående och detaljerade 

metoddiskussioner förs i anslutning till de olika empiriska 

studier, som presenteras i kommande kapitel. I detta sammanhang 

skall jag bara kortfattat ta upp vissa generella metodo logis ka 

överväganden, som måste till vid den typ av regionala jämförel

ser, som här är aktuella. 

3i4.1_yilka_företag_skall_man_studera? 

Det har ovan konstaterats, att variablerna företagsstorlek, 

bransch, personalstruktur liksom ett flertal mer svårbestämba

ra faktorer måste kontrolleras vid jämförelser av personalom

sättningen mellan olika företag. Av dessa är företagsstorleken 

enklast att explicit beakta. 

Även om det finns många alternativa sätt att mäta företagsstor

leken, kan måttet "antal anställda i företaget" vara särskilt 

lämpligt i detta sammanhang. Det har ju tidigare framhållits, 

att just antalet anställda kan antas vara av betydelse för bl a 

de sociala relationerna på arbetsplatsen, arbetsuppgifternas 
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utformning etc och därför indirekt också för arbetstillfreds

ställelsen och för företagets personalomsättning. Måttet är 

också vanligt förekommande och uppvisar dessutom ofta hög kor

relation med andra vanliga storleksmått (omsättning, vinst 

etc).13) 

Branschtillhörigheten är betydligt svårare att bestämma. Visser

ligen kan man utnyttja olika vanligt förekommande branschklas

sificeringar, men det visar sig här ofta, att variationerna inom 

en och samma bransch och även inom samma delbransch är så pass 

stora, att man definitivt inte kan utgå från att samtliga före

tag har en likartad verksamhetsinriktning. Givetvis finns många 

gemensamma drag, men man kan inte förutsätta att denna even

tuella homogenitet slår igenom och också gäller för de dimen

sioner, som i de n tidigare framställningen angetts vara av be

tydelse för de anställdas avgångsbenägenhet. Nan är här inte 

heller hjälpt av att utnyttja de mer informationsrika urvalsra-
14 ) 

mar, som finns att tillgå, t ex Kompass. 

Vill man därför på ett mer meningsfullt sätt kontrollera de 

studerade företagens branschtillhörighet, är det alltså nöd

vändigt att göra mer exakta bestämningar av. enheternas verksam

hetsinriktning. Ett sätt att åstadkomma detta är, att försöka 

matcha företag mot varandra med avseende på bl a verksamhets

inriktning, personalstruktur och storlek. Även sådana mer svår

bestämbara och kvalitativa variabler, som visat sig påverka 

personalens avgångsbenägenhet (ledarstil, belöningssystem etc, 

jmf kapitel 2), bör då om möjligt beaktas för att de jämförda 

enheterna skall bli så homogena som möjligt i samtliga avseen

den,utom vad gäller t ex regiontillhörigheten. Det är givetvis 

ändå inte troligt att man kan erhålla helt symmetriska företag 

i skilda regioner, men en betydande kontroll över vissa centra

la variabler kan dock tillskapas. Metoden är emellertid arbets-

krävande om den skall utnyttjas till fullo, men den ökade 

exaktheten i populationsavgränsningen kan i gengäld motivera, 

att ett mindre urval av företag studeras. 
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Matchning kan också ske på ett betydligt enklare sätt, genom 

att man utgår från geografiskt spridda arbetsställen inom en 

och samma juridiska företagsenhet, vilka utför samma typ av 

arbete och har en likartad funktion inom olika regioner. Häri

genom torde man erhålla en tillfredsställande kontroll över 

enheternas verksamhetsinriktning, medan givetvis storlek och 

personalstruktur fortfarande kan variera. Båda dessa variab

ler är förhållandevis lätta att registrera och kan därför be

aktas i den följande analysen, även om dock personalstrukturen 

också innefattar vissa mer svårbestämbara, kvalitativa dimen

sioner. Det kan emellertid antas, att enheterna personalstruk

tur är tämligen likartad, eftersom dels en gemensam personal-

policy vad beträffar krav på utbildning, befordran etc torde 

tillämpas, dels arbetsuppgifterna per se kräver samma typ av 

personal vid olika arbetsställen. Även om det således inte 

skulle vara möjligt att explicit fastställa alla de dimensio

ner, som enligt avsnitt 2.5.1 ovan kan anses bestämma personal-

strukturen, bör man kunna räkna med att även i detta avseende 

erhålla mer homogena enheter med den föreslagna metoden, än om 

helt fristående och oberoende företag studeras. 

Homogeniteten torde emellertid som regel inte bara omfatta verk

samhetsinriktning och personalstruktur utan i stor utsträckning 

även vissa andra företagskarakteristika, som visat sig kunna på

verka personalomsättningen. Så torde variabler som ledarstil, 

beslutssystem, belöningssystem och arbetsuppgifternas utform

ning vara tämligen likartat utformade inom arbetsställen, som 

ingår i ett och samma företags geografiskt decentraliserade 

verksamhet. Givetvis förekommer individuella skillnader, t ex 

i relationerna mellan över- och underordnade - skillnader, som 

enligt avsnitt 3.2 ovan delvis också kan vara en effekt av ar

betsställets regiontillhörighet - men företagspolicy och "led

ningsfilosofi" bör ändå vara av relativt likartad karaktär vid 

de olika arbetsställena. 

Om man sammanfattningsvis alltså väljer att studera geografiskt 
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spridda arbetsställen, som tillhör en och samma juridiska före

tagsenhet och som uppfyller kravet på sinsemellan likartade 

funktioner, kan sannolikt en tämligen god kontroll erhållas 

över sådana variabler, som i ann at fall måste bestämmas och 

kontrolleras med hjälp av mer eller mindre tillförlitliga mät

metoder eller som helt enkelt inte alls kan beaktas. Â andra 

sidan tillkommer problemet med att beakta den interna omflytt

ningen mellan olika arbetsställen - en personalrörlighet, som 

dels kan vara ett led i en medveten personalpolicy, dels kan 

vara ett uttryck för personalens egna initiativ. I det senare 

fallet kan viss del av den interna personalomsättningen vara 

av samma karaktär och ha samma bakomliggande orsaker som den 

externa och detta kan gälla såväl för den anställde som för 

företaget. Ett minimikrav är här, att man vid studier av ar

betsställenas personalrörlighet registrerar såväl den externa 

som den interna personalomsättningen. 

?i4i2_viika_regigner_skaii_man_studera? 

Som Arpi et al (1968) framhåller, är det i först a hand en stu

dies syfte, som bestämmer hur begreppet region skall definieras. 

För varje typ av studie finns det alltså en från teoretisk ut

gångspunkt ideal regionindelning, men denna "bästa" regionav-

gränsning kan vara svår dels att över huvud taget bestämma på 

ett entydigt sätt, dels att i praktiken tillämpa. Det senare 

gäller särskilt som det finns ett antal regionindelningar, vil

ka utgör administrativa enheter (t ex län, landstings- och pri

märkommuner), samtidigt som den övervägande delen av all offent

lig statistik är uppbyggd just kring dessa administrativa indel

ningar. Därför blir det av p raktiska skäl ofta nödvändigt att 

ge avkall på den ur teoretisk synpunkt ideala regionavgräns-

ningen, för att från offentlig statistik kunna erhålla informa

tion till rimlig kostnad. 

Tidigare har det antagits att regionala variationer i företa

gens personalomsättning dels kan förklaras av skillnader i 

regionernas arbetsmarknadssituation, dels sammanhänger med bl a 
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det sociala mönstret på b ostadsorten och dess inverkan på arbets

tillfredsställelsen (Se avsnitten 3.1 och 3.2 ovan). Frågan är 

då vilken områdesavgränsning, som mot denna bakgrund är den mest 

lämpliga. 

För att börja med arbetsmarknadslägets inverkan bör det i första 

hand vara situationen på b ostadsorten och i dess närmaste om

givning (t ex på pendelavstånd), som är av di rekt betydelse då 

den anställde bedömer sina möjligheter att byta anställning med 

bibehållande av den nuvarande bostadsorten. Dessutom kan emel

lertid också situationen i "den mer avlägsna omgivningen" in

direkt påverka bedömningen och detta inte minst om t ex hela 

läns eller länders arbetsmarknadsläge redogörs för och diskute

ras i massmedia av olika slag. Det kan i detta sammanhang vara 

skäl att åter påpeka, att en anställds bindning till en bestämd 

ort ofta kan antas minska med ökad utbildnings- och kvalifika

tionsnivå. I motsvarande mån torde då den anställdes "sökfält" 

vid försök till byte av anställning komma att öka rent geogra

fiskt. 

För att bestämma arbetsmarknadssituationen på en viss ort och 

i dess närmaste omgivning är det således i första hand ö nskvärt 

att tillämpa en regionavgränsning, som ger uttryck för ett rim

ligt pendelavstånd från orten i fråga. Detta kan för svenska 

förhållanden praktiskt åstadkommas genom att den administrativa 

enheten "kommunblocksanpassad A-region" utnyttjas - en indelning, 

som vanligtvis innebär att den egna kommunen och de närmaste 

i omgivningen medräknas. Denna geografiska indelning har, som 

Engström (1970) framhåller, skett mot bakgrund av bl a just 
1 5 ) 

pendelbenägenheten till de olika regionernas centralorter. 

Dessutom kan alltså regiontillhörigheten per se vara av betydel

se för arbetstillfredsställelsen. Här kan fortfarande A-regionen 

vara en lämplig regionavgränsning, men av än större relevans 

torde situationen på själva bostadsorten vara. Frågan om vilka 

mätbara egenskaper, som därvid skall beaktas liksom frågan om 
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hur arbetsmarknadssituationen operationellt kan definieras, tas 

upp i anslutning till de empiriska studier, som presenteras i 

nästkommande kapitel. 

Noter till kapitel 3 

1) Jmf Chapin (1968) och Cook C1951). 

2) Jmf bl a Brox (1966) och Daun (1969). 

3) Se bl a Dahlgren & Söderlind (1970). 

4) Motstånd mot flyttning från den egna regionen förekommer 

givetvis inte bara hos befolkningen i "glesbygd" utan torde 

även göra sig gällande vid mer eller mindre påtvingade flytt

ningsströmmar i motsatt riktning. De anställdas reaktion i 

samband med utlokalisering av vissa statliga verk och insti

tutioner från Stockholm visade, att ett ganska utbrett mot

stånd av detta slag kan förekomma. 

5) Jmf Sadler & Barry (1970). 

6) Så har t ex Turner & Lawrence (1965) konstaterat att arbe

tare från landsbygd ofta reagerade mer positivt vid införande 

av mer komplicerade arbetsuppgifter än vad arbetare i städer 

gjorde. 

7) Dessutom studerade Russeli (1968) frånvaron från arbetet och 

dess regionala variationer. 
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8) Hur denna matchning i de talj gick till framgår ej av Russeils 

(1968) artikel. Det är kanske något förvånande att drygt 74 

procent (324) av samtliga företag (438) kunnat matchas både 

mot storlek och bransch. Tillvägagångssättet att jämföra tre 

regiontyper, men endast låta matchningen avse två av dessa 

- dvs storstad contra antingen "övrig" stad eller landsbygd -

är också tveksamt. 

9) Jmf avsnitt 2.1 i kapitel 2. 

10) Russeli (1968, s 33) har också studerat 69 arbetsställen, 

som tillhör företag med verksamhet i flera olika regiontyper. 

Personalomsättningen vid ar betsställen, som tillhör samma 

företag men som har olika lokalisering, jämförs därefter 

och resultatet anges av Russeli (1968) följa samma mönster, 

som resultatet enligt tabell 3.1. 

11) Det finns mycket få negativa forskningsresultat. Chapin 

(1968) och Cook (1951) reserverar sig dock båda mot tanken 

på regionala variationer i personalomsättningen. 

Chapin (1968, s 64) finner vid en studie av textilföretag 

i Peru, att personalomsättningen är lägre på la ndsbygd än 

i städer - ett förhållande som till stor del visar sig kun

na förklaras av de speciella kulturella normer, som där råder. 

Även Cook (1951, s 5) framhåller dock att: 

"No direct relationship has been established between 

turnover and ..... location of factory". 

12) En brett upplagd svensk undersökning, med syfte att belysa 

olika dimensioner av personalomsättningsproblematiken, har 

helt nyligen utförts av Sveriges Verkstadsförening och 

Svenska Metallindustriarbetareförbundet i samarbete. Här 
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har man då även studerat personalrörligheten mot bakgrund 

av vilken "ortstyp", som enheterna varit lokaliserade till. 

Nan har sålunda gjort jämförelser mellan företag i Stockholms

området, i Göteborgsområdet, på åtta större industriorter 

och på övriga orter. 

Totalt omfattade studien mellan cirka 154 000 och 185 000 

anställda. Respektive företags personal har följts upp års

vis under 4:e kvartalen 1969-1972. Därvid har man bl a k un

nat konstatera hur många som vid slutet av respektive år, 

fortfarande var kvar dels i branschen, dels i samma företag. 

Undersökningen är ännu ej offentlig och resultaten har bara 

presenterats i sammandrag. Jag har emellertid dessutom haft 

tillgång till en mer omfattande men okommenterad tabellsam

manställning . 

Ur materialet kan utläsas, att företagen i Göt eborgsområdet 

haft den mest stabila personalsituationen under den aktuel

la treårsperioden, medan Stockholmsföretagen haft högsta 

avgången. Vid exempelvis 4:e kvartalets utgång 1972 arbeta

de fortfarande 81 p rocent av de anställda i Göteborgsområdet 

i samma företag som ett år tidigare, medan motsvarande vär

de för Stockholm var 73,9 procent. I ortstyperna "större 

industriorter" respektive "övriga orter" var kvarstannan-

defrekvensen 80,3 respektive 78,9 procent. 

Den relativa fördel, som i de flesta tidigare studier be-

funnnits utmärka mindre expansiva orter, kan alltså knap

past anses bli bekräftad i den här aktuella undersökningen. 

Nan b ör emellertid observera, att det tillgängliga materia

let inte gjort det möjligt att beakta varken företags stor-

leken eller delbranschtillhörigheten vid d en ovan presente

rade regionala jämförelsen. 

(Källor: Hellström 1973 och Hellström å Larss on 1973). 
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13) För en utförligare diskussion kring olika mått på företags

storlek samt förekommande samvariation mellan måtten, se 

t ex Byström et al (1969). 

14) Kompass är en förteckning över sådana företag i olika bran

scher, som anges ha mer än lokal betydelse. Urvalsramen li

der emellertid av vissa brister. Så har exempelvis många 

företag ej medtagits, eftersom införandet kräver att en viss 

avgift erläggs. En fördel med Kompass är dock att relativt 

god upplysning lämnas om de ingående företagens verksamhet. 

15) Jmf ANS: Heddelande från utredningsbyrån, nr 25, 1970. 
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KAPITEL 4 

PERSONALOMSÄTTNINGENS REGIONALA STRUKTUR - NÅGRA EMPIRISKA 

STUDIER PÄ SVENSKA FÖRHÅLLANDEN 

I föregående kapitel presenterades ett antal tidigare empiriska 

studier av personalomsättningsproblemet i regional belysning, 

däribland en svensk undersökning av Backlund (1966). Samtidigt 

noterades emellertid bristen på mer ingående försök att analy

sera problemet och det kan därför vara skäl att här närmare ta 

upp ett par empiriska studier, som jag utfört och som i stora 

stycken tidigare presenterats i Orkan (1972). Det rör sig här 

om relativt begränsade undersökningar, vars kanske främsta vär

de består i, att de kan ge utgångspunkten för en ytterligare 

belysning av vissa väsentliga aspekter av den i tidigare kapi

tel utvecklade teoretiska föreställningsramen. 

4.1 En praktikfa 1lsanalys 

En mer ingående studie av personalomsättningens storlek och 

struktur utfördes - avseende år 1970 - i sju medelstora före

tag, tillhörande samma bransch men belägna i två skilda regio

ner. Det skall redan här påpekas, att även om företagen till

hörde samma bransch förelåg, som väntat, betydande skillnader 

mellan de olika enheternas verksamhetsinriktning och, bl a som 

en konsekvens härav typen av arbetsuppgifter. 

Tre av företagen var belägna i Stockholm medan fyra låg i Skel-
1 ) 

lefteå A-region. De båda regionerna skiljer sig i första hand 

vad b eträffar arbetsmarknadsläget, där Stockholmsföretagen upp

levde stor brist på arbetskraft, medan ett motsatt förhållande 
2 ) 

ansags gälla bland Skellefteaföretagen. Dessutom torde man 

kunna utgå från, att det sociala mönstret i vis sa avseenden 

skiljer sig mellan regionerna (t ex vad beträffar "graden" 

av social integrering") och då inte minst som en konsekvens av 

ortstorlekens inverkan (jmf Talacchi 1960). Om detta antagande 
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är riktigt, bör enligt diskussionen i föregående kapitel (av

snitt 3.2) även de anställdas arbetstillfredsställelse indirekt 

påverkas och då i en sådan riktning, att eventuella regionala 

skillnader i personalomsättningen ytterligare accentueras. 

Samtliga företag kan alltså betecknas som medelstora med mel

lan 200 och 500 anställda. Resultatutvecklingen hade under den 

senaste femårsperioden varit positiv för alla företagen med 

en årlig, redovisad vinstökning på cirka 10 procent för Skel

lefteåföretagen och 10-15 procent för företagen i Stoc kholm. 

Denna utveckling avspeglar sig också i förändringar av den 

kollektivanställda personalstyrkan, som under 1970 ökade med i 

genomsnitt cirka 5 procent i Skellefteå och cirka 13 procent i 

Stockholm. Såväl den genomsnittliga vinstökningen som personal-

expansionen visar alltså på en något snabbare tillväxt för 

Stockholms- än för Skellefteåföretagen. I samtliga enheter 

bedömde man sina framtidsutsikter som åtminstone tillfredsstäl

lande . 

^ilil-Qstainsamling 

Datainsamlingen skedde delvis med hjälp av ostrukturerade inter

vjuer, där framför allt arbetsmarknadssituationen och företagets 

insatser vad beträffar olika personalpolitiska åtgärder disku

terades. Uppgifter, som var nödvändiga för att bestämma perso

nalomsättningens storlek och struktur inhämtades däremot direkt 

ur företagens personalstatistik, utom i ett fall, där företaget 

valde att själv ta fram den behövliga informationen. 

Personalrörligheten bestämdes dels för inflödet, dels för ut

flödet av personal. Därvid användes två mått av samma karaktär, 

som Hedberg (1967) tillämpar:^ 

Personalinflödet (PI) 
Antal permanent nyanställda under perioden 
Medelantal anställda under perioden 

X 100(procent) 

Personalutflödet (PU) 
Antal avgångna under perioden X 100(procent) 
Medelantal anställda under perioden 
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På detta sätt kommer alltså differensen PI-PU att ge uttryck 

för den procentuella personalexpansionen (PE) under perioden. 

Personalutflödet (PU) kommer i fortsättningen att betecknas 

som respektive enhets personalomsättning. Vid be stämningen av 

denna har "ej påverkbara" avgångar exkluderats, dvs avgångar, 

som har sin grund bl a i militärtjänst, sjukdom, pension, döds

fall och graviditet. 

Då emellertid "the crude labour turnover rate" lider av vissa 

allvarliga brister (se avsnitt 2.1), samtidigt som det här har 

varit möjligt att ta fram mer detaljerad information om perso

nalomsättningens struktur, har ovanstående mått kompletterats 

med uppgifter om medianställningstiden bland de som under perio

den slutat sin anställning i företagen. För som Van Der Nerwe & 

Miller (1971, s 240-241) framhåller: 

"If however, the overall 'crude' rate for each factory is 

now read in conjunction with the median leng/th of s ervice 

of all leavers, ... then a more useful picture emerges ... 

In this the labour turnover rate indicates the level of 

turnover and the median length of service where, in terms 

of length of service, the grater proportion is occuring". 

Vidare har bl a Hedberg (1967) visat på den negativa samvaria

tion, som vanligtvis förekommer mellan ålder och personalom

sättning - ett s amband, som dock tycks bli väsentligt svagare, 

om variabeln anställningstid hålls under kontroll. Således har 

även personalavgångens fördelning på olika åldersklasser stu

derats . 

4ili2_Det_regionala_mönstret_i_graktikfallen_ 

Eftersom intresset här främst riktas mot en regional jämförelse 

av personalrörligheten kommer i fortsättningen vägda genomsnitt 

för och variationsvidden hos personalomsättningen inom respek

tive region att presenteras. Härigenom blir det också möjligt 

att genomföra den regionala jämförelsen på ett meningsfullt sätt, 

utan att lämna ut uppgifter om enskilda företag - ett förfarings
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sätt, som bl a krävs för att löftet om ett fullgott anonymi

tetsskydd skall kunna infrias. 

De tre Stockholmsföretagen hade under 1970 en personalomsättning 

bland den kollektivanställda personalen på i genomsnitt 65,8 

procent, med en variationsvidd mellan cirka 15 och 95 procent. 

De stora inbördes skillnaderna kan här delvis vara betingade 

av de uppenbara olikheter, som förelåg mellan företagen vad be

träffar verksamhetsinriktning(och detta alltså trots samma 

branschtillhörighet). Dessa skillnader kommer bl a till uttryck 

i relationen kollektivanställda/tjänstemän, som varierade från 

80/20 i företaget med högsta personalomsättningen till 34/66 i 

företaget med den lägsta relativa avgången. I det förstnämnda 

företaget var också huvuddelen av arbetsuppgifterna av mindre 

kvalificerad natur, medan ett motsatt förhållande gällde för 

de båda övriga enheterna. För tjänstemän låg den genomsnittliga 

personalomsättningen på 17,4 procent och en intressant iakttagel

se är, att rörligheten ökade i takt med att andelen tjänstemän 

av den totala personalstyrkan ökade. Här kan givetvis en del 

av förklaringen ligga i, att andelen mindre kvalificerade tjäns-

temann^befattningar då också torde bli större. 

Skellefteåföretagen var sinsemellan mer likartade vad gäller 

typen av arbetsuppgifter. Kvalifikationsnivån på de kollektiv-

anställdas arbete låg i sa mtliga fall något högre än i Stock

holmsföretaget med högsta rörligheten, men var å andra sidan 

klart mindre kvalificerat än arbetsuppgifterna i de två övriga 

Stockholmsföretagen. Andelen kollektivanställda utgjorde här 

i genomsnitt 72 procent av totala personalstyrkan. Personalom

sättningen i de fyra Skellefteåföretagen var bland de kollek

tivanställda i genomsnitt endast 8,4 procent och varierade här 

mellan 3 och 14 procent. Rörligheten bland tjänstemän var fak

tiskt något högre och uppgick till i genomsnitt cirka 9 procent. 

Om man alltså jämför personalomsättningen i Skellefteåföretagen 

med situationen i Stockholm, kan man konstatera att den relativa 
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avgången bland kollektivanställda var cirka åtta gånger högre 

i den senare jämfört med i den förra regionen. På tjänstemanna

sidan var rörligheten ungefär dubbelt så hög i St ockholm som 

i Skellefteå och totalt (för kollektivanställda och tjänstemän) 

hade Stockholmsföretagen ungefär sex gånger så hög personalom

sättning som enheterna i Skellefteå. 

Det väntade regionala mönstret framträder alltså här mycket 

tydligt. Nu skall man dock beakta, att de inbördes skillnader

na mellan de studerade Stockholmsföretagen är betydande i många 

för personalomsättningen väsentliga avseenden (bl a vad gäller 

typen av arbetsuppgifter). Företaget med den högsta relativa 

avgången "drar upp" genomsnittssiffran för Stockholm, men sam

tidigt bör man märka, att de fyra Skellefteåföretagen till sin 

verksamhet mest liknade just detta Stockholmsföretag. Dessutom 

kan det konstateras, att inget av Skellefteåföretagen hade en 

lika hög avgång på kollektivsidan som Stockholmsföretaget med 

den mest stabila personalsituationen. Detta då trots att det 

senare företaget erbjöd samtliga anställda högt kvalificerade 

arbetsuppgifter och en, enligt uppgift, för regionen konkurrens

kraftig lön. Företaget betecknade också sin personalomsättning 

som gynnsam i förhållande till situationen i de flesta andra 

företag. Han hade dock i samban d med avgång vissa svårigheter 

att ersättningsrekrytera kvalificerad personal. 

Även om således företagen i de båda regionerna av olika skäl 

inte är helt jämförbara går alltså skillnaderna i en sådan 

riktning och gäller sådana variabler, att en ökad homogenitet 

snarare borde förstärka än reducera de regionala skillnaderna 

i personalomsättning. Visserligen har personalexpansionen i 

Stockholmsföretagen varit snabbare än i Skellefteåföretagen, 

men skillnaden är så pass liten, att även med beaktande av den

na torde det konstaterade regionala mönstret i hu vudsak kvar

stå . 

En jämförelse av mediananställningstiden bland avgången perso-
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nal pekar i samma riktning men visar i första hand, att nyan

ställda i genomsnitt tycks stanna betydligt längre i Skel lefteå-

än i Stockholmsföretagen. I de senare hade 60-80 procent av de 

som slutat varit anställda mindre än 6 månader och 75-90 procent 

mindre än 12 månader. Dessa siffror gäller för avgångna kollek

tivanställda, som totalt för samtliga Stockholmsföretag hade 

en mediananställningstid på klart under 6 månader. Notsvarande 

siffror för Skellefteåföretagen var 30-35 procent respektive 

55-75 procent och en mediananställningstid på knappt 12 måna

der. ̂  Som framgår av procenttalen föreligger alltså väsent

liga skillnader mellan de båda regionerna. Av de som slutat i 

Stockholmsföretaget med högsta medianvärdet hade bara 40 pro

cent längre än 6 månaders anställning i företaget - en a ndel, 

som klart överträffas av Skellefteåföretaget med kortaste 

mediananställningstiden (65 procent). 

Avgången, fördelad på olika åldersklasser, kan också vara av 

intresse att jämföra. Det påpekas ju ofta att arbetskraften 

vanligtvis är äldre i t ex Norrland än i mer industrialiserade 

delar av landet. Not bakgrund av det tidigare konstaterade 

sambandet mellan ålder och avgångsbenägenhet, skulle det då 

också vara naturligt att finna regionala variationer i personal

omsättningen av det slag, som ovan observerats. Frågan är allt

så, om personalens åldersstruktur kan förklara de konstaterade 

regionala skillnaderna - ett fö rhållande, som i så fall åtmin

stone delvis borde avspegla sig i ålderssammansättningen bland 

avgången personal. Åldersfördelningen inom respektive region 

framgår av tabell 4.1 (kollektivanställda) och tabell 4.2 

(tjänstemän) nedan. 
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Tabell 4.1. Åldersfördelning bland kollektivanställda, som 

under perioden slutat sin anställning i de stu

derade företagen (procent) 

Ålder -20 21--30 31--40 41--50 51--60 61-

Stockholmsreg 16,7 44 j ,2 20, ,9 11, »9 2j »4 3,9 

Skellefteåreg 10,6 50 j »9 17 j ,5 17 j , 5 0, ,0 3,5 

Tabel 1 4.2. Åldersfördelning bland tjänstemän, som under 

perioden slutat sin anställning i de studerade 

företagen (procent) 

Ålder -20 21--30 31-40 41--50 51--60 61-

Stockholmsreg 3,7 57 j ,3 24,4 12 j , 2  2, ,4 0,0 

Skellefteåreg 8,7 65 j »2 21,8 4j , 3  0, ,0 0,0 

Huvuddelen av avgången sker som väntat i de längre åldrarna 

och detta gäller såväl för företagen i Stockholm som för en

heterna i Skellefteå. Andelen yngre (t ex < _ 30 år) är inte 

högre i Stockholm än i Skellefteå och den goda överensstämmel

sen mellan åldersfördelningarna i sin helhet för avgångna inom 

respektive region talar inte för att åldersvariabeln i någon 

väsentlig grad skulle kunna förklara de regionala skillnaderna. 

Denna överensstämmelse illustreras av diagram 4.1 nedan, vil

ket visar den kumulativa åldersfördelningen för avgången kol

lektivanställd personal inom respektive region. 
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Figur 4.1. Kumulativ åldersfördelning för kollektivanställda, 

som under perioden slutat i de studerade företagen 

Totalt (%) 

Stoc kholm 

Skellefteå 

4 i _§§fri}§gf 
Resultatet från fallstudierna pekar definitivt i riktning mot 

att hypotesen om regionala skillnader i företagens personalom

sättning kan bekräftas. Detta framgår dels av de jämförda före

tagens "crude rate of labour turnover", dels av mediananställ-

ningstiden. Även om studien endast omfattat sju företag och 

även om dessa inte är sinsemellan helt jämförbara, är den regio

nala skillnaden i pe rsonalomsättning så pass påtaglig, att de 

slutsatser, som grundas på studiens resultat, knappast kan 

bortförklaras med hänvisning till undersökningstekniska brister. 

Särskilt vad beträffar den kollektivanställda personalen måste 

resultatet anses entydigt. 

4.2 En enkätundersökning 

Fallstudierna kompletterades senare med en enkätundersökning, 

som syftade till att ge underlag för en säkrare bedömning av 

de tidigare slutsatsernas allmängiltighet. Två delbranscher 

enligt nomenklaturen i Kompass (1970) ingick - branscherna nr 
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35 och 35, dvs "Järn- och metallvaruindustri" respektive 

"Maskinindustri". Undersökningen avsåg att omfatta 34 företag 
6 ) 

i de fyra nordligaste länen och 55 företag i Stor-Stockholm, 

eller med andra ord samtliga företag i de aktuella branscherna 

i Norrlands länen och ett urval på 67,5 procent i Stockholm. Ur

valet var inte slumpmässigt, utan syftade till att ge en så 

likartad storleks- och branschsammansättning i d e båda regio

nerna som möjligt. 

En viss "undersökningstrött het" kunde märkas bland de aktuel

la företagen - en högst trolig bidragande orsak till att svars

frekvensen blev förhållandevis låg. Totalt svarade bara 50,6 

procent av de företag, som utvalts och som vid u ndersöknings

tillfället fortfarande existerade. Någon mer ingående bort

fallsanalys genomfördes inte. Här kan bara konstateras dels 

att svarsfrekvensen var cirka fyra procent lägre i Stockholm 

än i Norrland, dels att bortfallet ökade något med avtagande 

företagsstorlek. Däremot var svarsfrekvensen i det närmaste 

helt likvärdig i de båda branscherna (se not 7). 

För att underlätta besvarandet och för att undvika eventuella 

klassificeringsproblem insamlades här bara uppgifter om totalt 

antal avgångna under perioden (1970), utan uppdelning i g rup

perna kollektivanställda och tjänstemän. Erfarenheterna från 

fallstudierna och från tidigare undersökningar (t ex Hedberg 

1967), att personalomsättningen vanligtvis är högre bland kol

lektivanställda än bland tjänstemän, talar för att de regiona

la skillnaderna genom detta förfaringssätt bör framstå som 

mindre uttalade än om endast avgången bland kollektivanställda 

j ämförts.®^ 

Personalomsättningen beräknades därefter på samma sätt som i 

föregående avsnitt, dvs som antal avgångna under perioden i 

procent av genomsnittligt antal anställda. Det visade sig där

vid, att inga systematiska skillnader stod att upptäcka mellan 

de aktuella delbranscherna, varför resultatet nedan presenteras 



116 

för samtliga företag, som slutgiltigt kom att ingå i und ersök

ningen . 

Tabell 4.3. Personalinflöde (PI), personalutflöde (PU=persona1-

omsättning) och personalexpansion (PE) hos de stu

derade företagen uppdelade efter storlek och region-

tillhörighet 

Stor-Stockholm Norrland 

Antal Antal Antal 
anställda företag PI PU PE företag PI PU PE 

50 - 100 5 34,9 27,6 7,3 10 12,9 7,9 5,0 

101 - 200 6 33,6 23,4 10,2 5 24,1 19,6 4,5 

201 - 500 8 47,4 34,6 13,1 5 13,7 10,2 3,5 

501 - 1000 7 37,4 32,1 5,3 (1 35,5 13,1 22,4) 

Totalt 26 39,9 31,7 8,2 21 18,5 11,8 6,7 

Nan kan med utgångspunkt från tabell 4.3 direkt konstatera att 

samma mönster som i föregående studie framträder, även om den 

regionala skillnaden här är mindre accentuerad. Totalt för hela 

materialet var, som framgår av tabellen, personalomsättningen 

i Stor -Stockholm cirka tre gånger högre än i Norrlands länen. 

Denna tendens gäller för samt liga storleks klasser utom för klas

sen 101-200 anställda, där jämförelsen visserligen pekar i samma 

riktning, som för materialet som helhet, men där differensen är 

alltför liten för att ligga till grund för någon säker slut

sats. Detta inte minst med tanke på att expansionstakten både 

i denna klass och rent generellt varit betydligt högre för 

Stockholms- än för Norrlandsföretagen. Vidare bör den högsta 

storleks klassen exkluderas från jämförelsen, eftersom här endast 

ett Norrlandsföretag (av totalt två) ingår. 

Kvar står då frågan om, huruvida ett beaktande av expansions

takten på pe rsonalsidan i någon väsentlig utsträckning kan bi

dra till att utjämna de regionala skillnaderna. Bakom denna 
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tanke ligger då givetvis vetskapen om, att anställda med k ort 

tjänstetid vanligen svarar för en stor andel av ett -Företags 

totala personalomsättning. 

Nan kan närma sig problemet genom att utgå från det hypotetiska 

antagandet, att personalomsättningen bland anställda, som rek

ryterats i syfte att öka den totala personalstyrkan, är mycket 

hög och man kan som exempel anta, att den uppgår till 100 pro

cent. Regionerna skulle då bli jäm-Förbara vad beträffar expan

sionstaktens inverkan, om personalomsättningstalen (PU) redu

cerades med personalexpansionen (PE). Detta kan ske dels för 

hela materialet, dels för respektive storleks klass - en å tgärd, 

som emellertid endast medför att den tidigare uppmärksammade 

klassen 101-200 anställda nu får lägre värden i Stor-Stockholm 

än i Norrlandsföretagen. För materialet som helhet skulle de 

"nya" personalomsättningsta len bli 23,5 (31,7-8,2) respektive 

5,1 (11,8-6,7) procent och den tidigare konstaterade tendensen 

kvarstår således. 

Mot ba kgrund av de studier, som presenterats i detta och i fö

regående kapitel, bör man alltså kunna instämma i s tåndpunkten, 

att regionala variationer i företagens personalomsättning är 

vanligt förekommande. Denna slutsats bör emellertid begränsas 

till att gälla de personalkategorier, som ägnats huvudintres

set i de tidigare empiriska studierna, dvs vanligtvis kollek

tivanställd personal i i ndustriföretag. Här föreligger å andra 

sidan så pass samstämmiga undersökningsresultat, att de till

sammans måste anses ge ett starkt stöd för hypotesen cm regio

nala variationer i företagens personalomsättning och detta även 

om man betänker de olika studiernas metodo logi s ka svagheter. 

De regionala skillnaderna tycks vidare vara särskilt uttalade 

vid jämförelser mellan företag med arbetsuppgifter av mindre 

kvalificerad natur, men denna senare slutsats bygger på betyd

ligt bräckligare underlag än den förra. 

På tjänstemannasidan är emellertid bilden mer Qklar. Som fram
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gått ovan är det främst den kollektivanställda delen av perso

nalstyrkan, som stått i centrum för intresset i de flesta ti

digare studier. Visserligen förekommer också regionala jämfö

relser av personalrörligheten bland t jänstemän (se t ex 4.1 

ovan), men det är då vanligtvis frågan om jämförelser mellan 

grupper, som utgör en relativt liten andel av företagens to

tala personalstyrka. 

Samtidigt finns det mycket som talar för att intresset för 

personalomsättningens regionala struktur med avseende på olika 

tjänstemannagrupper är stort och kommer att växa. Den offent

liga sektorns expansion och den ökade andelen tjänstemannabe

fattningar gör behovet av ökad kunskap om olika, problem på 

tjänstemannasidan alltmer påträngande - problem, som man tidi

gare, kanske med rätta, upplevde som mindre betydelsefulla. 

På senare tid har det ju dessutom förekommit, och förekommer 

fortfarande, en inte obetydlig utlokalisering av e nheter från 

vissa storstadsområden - främst från Stockholm. Dessa utlokali-

seringar omfattar såväl statliga som privata organisationer, men 

ett gemensamt utmärkande drag är, att personalen mycket ofta ut

görs av tjänstemän. Utflyttningarna motiveras på den statliga 

sidan i huvudsak av regionalpolitiska hänsyn, men dessutom hän

visar man - liksom privata enheter - till de positiva lokalise

ringsfaktorer, som antas utmärka vissa mindre tätbefolkade och 

sysselsättningssvaga delar av landet. En faktor, som därvid of

ta återkommer, men som alltså särskilt på tjänstemannasidan in

te är empiriskt belagd, är just personalomsättningen. Denna an

tas då uppvisa samma regionala mönster för tjänstemän som för 

övriga personalkategorier. Redan i den teoretiska diskussionen 

i föregående kapitel, avsnitt 3.1, reserverade jag mig emeller

tid mot detta antagande, särskilt vad beträffar anställda på 

högre nivå i företagen. Här kan nämligen av olika skäl bl a 

bindningen till den egna orten vara mindre stark, varför regio

nens egenskaper inte på samma sätt, som för andra grupper, kan 

förväntas bidra till att hålla avgångsbenägenheten nere. Oav
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sett om detta påstående är riktigt eller ej, finns det ändå go

da skäl att mer ingående också studera personalomsättningens 

regionala struktur vad gäller typiska tjänstemannaenheter. 

4.3 Personalomsättningen i ett geografiskt decentraliserat 

tj änstemannaföretag 

Det har ovan vid u pprepade tillfällen påpekats, att det vid 

regionala jämförelser av personalomsättningens storlek är vä

sentligt att söka studera så sinsemellan homogena enheter som 

möjligt. Variabler, som bl a l edarstil och beslutssystem, typ 

av arbetsuppgifter, belöningssystem och personalpolitik skall 

i möjligaste mån hållas under kontroll. Den metoddiskussion, 

som fördes ovan i avsnitt 3.4 utmynnade i slutsatsen, att ett 

praktiskt möjligt sätt att uppfylla detta krav kan vara att 

studera geografiskt spridda arbetsställen inom en och samma 

juridiska företagsenhet, förutsatt givetvis att de olika arbets

ställena har samma funktion inom olika regioner. Dessa förhål

landen gäller bl a för ett av Sveriges större försäkringsbolag, 

som dessutom ställde sig positiv till en kartläggning av per

sonalomsättningsstrukturen i de decentraliserade enheterna. 

4 • 3 • 1-Något _om_företaget 

Försäkringsbolagets verksamhet leds från ett i Stockholm be

läget koncernkontor, som dock i första hand har en samordnande 

funktion. I övrigt är verksamheten indelad i fyra geografiskt 

åtskilda och mycket självständigt arbetande zoner. Inom varje 

zon finns ett zonhuvudkontor, som förutom sin samordnande funk

tion har till uppgift att "serva" de regionkontor, som är be

lägna inom respektive zon, med vissa mer kvalificerade tjänster. 

Zonhuvudkontorens storlek - mätt i antal anställda - var ierar 

mellan cirka 250 och 900 anställda men är i övrigt mycket homo

gena, speciellt vad beträffar typen av verksamhet. 

Inom varje zon finns sedan också ett antal mindre regionkontor 

och det är mot dessa huvudintresset riktas i föreliggande stu-
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die. Ett regionkontor svarar idag för verksamheten inom ett om

råde, som i stort sett motsvarar ett län. Detta gäller emeller

tid inte för vissa storstadsregioner, där det ibland finns mer 

än ett regionkontor inom samma län. I vissa fall ingår även mer 

än ett län under ett och samma regionkontor. Försäkringsbolagets 

geografiska organisation framgår av bilaga 3. 

Regionkontoren har under den studerade perioden haft i genom

snitt 25 anställda, men antalet varierade mellan 12 och 49. I 

cirka 90 procent av fallen var emellertid antalet anställda 

mellan 15 och 35. Även om det alltså förelegat betydande rela

tiva skillnader i storlek, kan samtliga kontor betecknas som 

"små" arbetsställen. De kan därför också antas utmärkas av 

sinsemellan likartade egenskaper vad gäller t ex förutsätt

ningarna för utformning av sociala relationer, grad av specia

lisering etc. Nan b ör därför också med stor säkerhet kunna ut

gå från, att eventuella skillnader i kontorens personalomsätt

ning knappast kan förklaras av storleksvariabeln. 

På de orter, där region kontoren är belägna, svarar dessa dels 

för försäljning av försäkringar och kundtjänst, dels för ad

ministration och samordning av övriga försäljningsställen 

(di striktskontor) inom regionen och dels för vissa specialist

tjänster för hela regionens räkning, t ex skadereglering. Inom 

varje kontor finns fyra till fem olika personalkategorier, 

nämligen säljledande personal, försäkringssä 1ja re, fältkonto

rister, skadepersonal och övrig personal. 

Den nuvarande organisationen på regionnivå infördes den 1 ja

nuari 1970. Vid den na tidpunkt utökades antalet regionkontor 

till drygt det dubbla mot tidigare och uppgick vid undersök

ningens genomförande till 29. Omorganisationen innebar givet

vis att kontorens arbetsuppgifter i vissa fall ändrades. Däre

mot skedde som regel inga större personalla förändringar, utan 

de nytillkomna regionkontoren kom till största delen att om

fatta personalen vid företagets tidigare distriktskontor på 
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orten. Trots detta bör man givetvis vara uppmärksam på att denna 

organisationsförändring ägt rum - en förändring som i sig kan 

ha haft konsekvenser för vissa regionkontors personalomsättning. 

Kontor, som utökat sin personalstyrka, kan exempelvis ha haft 

problem med att integrera de nyanställda med den övriga perso

nalen och dessutom kan givetvis Hinkörn ingsprob1 em" i s jälva 

arbetet ha förekommit. I andra fall har omorganisationen inne

burit personalinskränkningar, vilket också kan ha påve rkat 

trivseln i arbe tet negativt. Efter samtal med olika befattnings

havare på skilda nivåer vid regionkontoren har jag emellertid 

fått uppfattningen, att den genomförda omorganisationen knap

past medförde några direkta påfrestningar för de anställda och 

åtminstone inte i den utsträckningen att ökad personalomsätt

ning blev följden. För detta talar också det faktum, att ny

tillkomna arbetsuppgifter vid kontoren i stor utsträckning till

delades personal, som rekryterats från andra kontor inom före

taget. Den nya personalen var därigenom väl förtrogen såväl med 

arbetsuppgifterna som med företagets verksamhet i stor t. 

Sammanfattningsvis torde alltså omorganisationen för huvuddelen 

av personalen ha med fört inga eller obetydliga "störningar". 

Eventuella förändringar i arbetsuppgifternas innehåll har också 

vanligtvis varit av mindre omfattning. Förutsättningarna för 

att en studie av personalomsättningen vid region kontoren skall 

förmå urskilja en eventuell påverkan av variabeln "regiontill

hörighet" - närm are preciserad nedan - bö r alltså inte i någo n 

påtaglig utsträckning ha försämrats av den genomförda omorgani

sationen. 

4i3i?_Metodglogiska_utgångsgunkter 

Det har i det föregående vid u pprepade tillfällen framhållits, 

att en operationalisering av begreppet personalomsättning kan 

ske på många olika sätt och teoretiskt välmotiverade mått har 

därvid ställts mot enklare och mer gängse förekommande. De se

nare har uppenbara brister och ger - särskilt om de används 

isolerat - en ganska ytlig bild av ett företags personalsitua
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tion. A andra sidan kan underlag för beräkningarna tämligen 

lätt hämtas ur företagets personalstatistik, något som många 

gånger är omöjligt om mer förfinade mätmetoder skall tillämpas. 

Åtminstone blir merarbetet för företaget så pass betydande, 

att man kanske då hellre väljer att avstå från att tillhandahål

la den nödvändiga informationen. 

Denna ofrånkomliga kompromiss med det praktiskt möjliga har 

lett till att jag i föreliggande studie valt att mäta perso

nalomsättningen på samma sätt som i pra ktikfallet ovan. 

Personalrörligheten vid de olika kontoren har således bestämts 

med hjälp av följande mått: 

PI = Personalinflodet = Antal nyrekryterade under perioden 
Medelantal anstallda under perioden r 

PU . Personalutflödet - gpêrl.d.n * «»IP™«*) 

PE = Person alexpansionen (procent) har därefter erhållits som 

differensen mellan personalinflöde och personalutflöde 

(PI-PU). 

Personalutflödet vid en viss enhet kan emellertid bestå dels 

av personal, som lämnat enheten för att övergå till annan verk

samhet inom koncernen, dels av anställda, som övergått till an

nan arbetsgivare. I det förra fallet har visserligen s k ex

tern personalomsättning uppstått för det enskilda kontoret, men 

denna har varit att betrakta som intern för koncernen som hel

het. I det senare fallet har däremot personalomsättningen varit 

extern såväl för det enskilda kontoret som för koncernen som 

helhet. Eftersom en stor del av koncernens interna personalom

sättning dels kan vara medveten och styrd från företagets sida, 

dels kan vara mindre kostnadskrävande än extern avgång, bör den 

interna andelens storlek vara möjlig att särskilja. Av denna 

anledning har två skilda mått på den externa personalomsätt

ningen vid region kontoren använts - dels med, dels utan hänsyn 

tagen till interna förflyttningar inom koncernen. 
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Personalomsättningen har i första hand bestämts för en ettårs -

period - dvs den vanligast förekommande periodlängden vid denna 

typ av studier. Eftersom den tidigare diskuterade omorganisa

tionen av företaget ägde rum cirka 21 m ånader innan studiens 

genomförande, har det inte heller varit möjligt att inkludera 

mer än ett helt år. Den period, som studerats är perioden 1 ju

ni 1970 - 31 maj 1971. Beräkningarna har alltså omfattat ett 

"brutet" kalenderår - en åtgärd i syfte att komma bort från 

risken att inkludera i beräkningarna eventuella omflyttningar, 

som föranletts av omorganisationen (1 januari 1970), men som 

inte hunnit genomföras vid själva årsskiftet 1969/70. Å andra 

sidan är den aktuella perioden ganska kort och därför har 

personalomsättningen även bestämts för hela den 21-månaders-

period, som löpt från omorganisationen till undersökningstill

fället (1 januari 1970 - 30 september 1971). 

Personalomsättningstalen säger emellertid inget om hur stor 

del av den totala personalstyrkan, som berörts av omflyttning

arna. (Jmf avsnitt 2.1 i kapitel 2). Ett högt persona 1 utflöde 

kan alltså förklaras såväl av en hög omsättning bland anställ

da i ett fåtal befattningar som av en generellt sett hög rör

lighet bland personalen. Nan bör därför inte nöja sig med att 

endast bestämma omsättningens storlek, utan även dess struktur 

bör belysas. Härigenom förbättras också möjligheterna för det 

enskilda företaget att finna lämpliga åtgärder mot och bestäm

ma konsekvenserna av en för hög (eller för låg) avgång. 

Således har det traditionella måttet i föreliggande fall komp

letterats med e tt mått på enheternas personalstabilitet av 
9 ) 

samma karaktär, som Ingham (1970) tillämpar. Ingham bestämmer 

personalstabiliteten som kvoten mellan antal anställda, som 

arbetat i företaget minst tio år och det totala antalet an

ställda vid undersökningstillfället. I den nu aktuella studien 

har emellertid i stället personalstyrkans storlek vid den stu

derade periodens början använts som reduktionsbas, varigenom 

personalexpansionens inverkan på stabilitetstalen inte behöver 
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beaktas explicit. Vidare har det varit nödvändigt att, liksom 

i Bowe y (1971) och i Duncan (1955), utföra beräkningarna för 

en be tydligt kortare period, nämligen för den ovan nämnda 21-

månadersperioden. Bilden torde emellertid ändå framträda till

räckligt klart, eftersom ju bl a Hedberg (1967) visat att 

största avgången sker under den första anställningstiden 

- störst under det första året och därefter starkt avtagande. 

Efter 12-18 månader inträder ett relativt stabilt tillstånd 

med förhållandevis låg avgång (Hedberg 1967, s 90). 

De olika enheternas personalsituation skall alltså sedan ana

lyseras mot bakgrund av respektive kontors regiontillhörighet. 

Enligt föregående kapitel är det främst två huvudgrupper av 

egenskaper hos de olika regionerna, som är av intresse - dels 

regionernas arbetsmarknadssituation (avsnitt 3.1), dels sådana 

régionkaraktäristika, som kan antas påverka de anställdas 

"allmänna trivsel" och därigenom indirekt också arbetstillfreds

ställelsen (avsnitt 3.2). Här måste först en lä mplig region-

avgränsning göras och av skäl, som närmare preciserats i före

gående kapitel, avsnitt 3.4.2, kan det vara lämpligt att an

vända den administrativa enheten "kommunblocksanpassad A-region". 

För att bestämma arbetsmarknadssituationen har uppgifter om an

tal arbetslösa och antal lediga platser använts och uppgifter

na har hämtats från Kungl Arbetsmarknadsstyrelsens (ANS) sta

tistikproduktion. Denna lider emellertid av vissa brister och 

den kanske allvarligaste är, att endast arbetssökanden som an

mält sig till arbetsförmedling kommer att medräknas i statisti

ken. Speciellt i regioner med hög arbetslöshet torde den "verk

liga" arbetslösheten ligga betydligt högre än vad antalet 

registrerade arbetssökande anger, eftersom många troligen fin

ner det meningslöst att över huvud taget anmäla sig till ar

betsförmedling. De skillnader mellan olika regioner, som fram

kommer i den offentliga statistiken, kan därför antas vara 

mindre än de "verkliga" skillnaderna, men någon möjlighet att 
1 0 ) 

korrigera för den latenta arbetslösheten har inte funnits. 
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Även om emellertid de regionala skillnaderna skulle accentue

ras ytterligare om den "verkliga" arbetslösheten kunnat bestäm

mas, torde ändå bilden av den relativa situationen på arbets

marknaden inom olika regioner -Framträda väl. A-r egionernas ar

betsmarknadssituation under den studerade perioden har således 

bestämts som kvoten mellan genomsnittligt antal arbetslösa och 

genomsnittligt antal lediga platser. 

Även om den totala, registrerade arbetslösheten i A-regionen 

påverkar den anställdes bedömning av möjligheterna att erhål

la annan anställning inom regionen, borde en uppdelning av 

arbetslöshetstalen i speciella personalkategorier ge ett säkra

re underlag för analys. Här har ANS stått till tjänst med att 

ta fram speciella datalistor, från vilka arbetslösheten på A-

regionnivå för olika yrkeskategorier kunnat utläsas. Detta har 

dock endast varit möjligt för vissa agglomérat av de yrkesom-
1 2 ) 

raden, som ingår i Nordisk yrkeskl ass ifi cering (NYK). 

De studerade enheterna sysselsätter uteslutande tjänstemän och 

i första hand skulle därför arbetslöshetssiffrorna för yrkes

områdena 1, 2 och 3 enligt NYK vara av intresse, dvs 

1. Administrativt arbete 

2. Kameralt och kontorstekniskt arbete 

3. Kommersiellt arbete 

Inom samtliga dessa områden torde det finnas sektorer, där en 

försäkringstjänsteman har relativt goda möjligheter att erhål

la anställning. Nu har emellertid endast totalsiffror för yr

kesområdena 0-3 varit tillgängliga, varför även "Tekniskt, 

naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt, humanistiskt och 
1 3 ) 

konstnärligt arbete" mast innefattas i arb etslöshetstalen. 

Trots detta kan troligen ett i sammanhanget mer relevant mått 

på arbe tsmarknadssituationen erhållas som kvoten mellan genom

snittligt antal arbetslösa i yrkesområdena 0-3 och regionens 

befolkning i arbe tsför ålder. 



126 

Som framgår har det här inte varit möjligt att bestämma an

tal lediga platser inom nämnda yrkesområden på A-regionnivå. 

I stället har då respektive regions "befolkning i arbetsför 

ålder" (18-66 år) använts som reduktionsbas. 

När det sedan gäller regi onkaraktäristi ka, som i det tidigare 

(avsnitt 3.2) antagits indirekt kunna påverka de anställdas 

arbetstillfredsställelse och avgångsbenägenhet - via bl a or

tens/regionens sociala integrering och struktur - har tre variab

ler studerats: ortstorlek, befolkningstäthet och expansionstakt. 

•rtstorleken har definierats på samma sätt som hos Talacchi 

(1960), dvs som antal innevånare på den ort, där verksamheten 
1 4 ) 

bedrivs. Begreppet "ort" avser därvid den tätort , till vil

ken verksamheten är lokaliserad och ortstorleken har således 
15) 

bestämts som antal innevånare i respektive tätort. 

Befolkningstätheten hänför sig till de studerade A-regionerna 

och har beräknats som antal innevånare per ytenhet. Befolknings

tal för olika A-regioner har erhållits från offentlig statistik 

(SOS, Folkmängd 31.12 1970). Arealen har däremot inte funnits 

att tillgå direkt utan har tagits fram genom en summering av 

ytorna av de kommuner och församlingar, vilka ingår i respek-
.. n . 16) 
tive A-region. 

Regionernas expansionstakt har tidigare ej diskuterats. Varia

beln har emellertid ändå tagits med, eftersom den i vissa lägen 

torde kunna ge en väl så god bild av situationen inom en region 

som tidigare diskuterade regionkarakteristi ka. De senare utgör 

nämligen statiska mått på olika egenskaper, som gällt vid under

sökningstillfället, medan det intressanta för.regionens befolk

ning torde vara de förändringar, som präglat regionen och på 

vilka man till stor del då också grundar sina framtidsbedömningar. 
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Expansionstakten - här mätt som regionens befolkningsförändring 

under den senaste fyraårsperioden (1.1 1967 - 31.12 1970) i_ 

procent av befolkningens storlek vid början av perioden - kan 

också antas samvariera positivt med tillgången på arbetstill

fällen inom regionen. 

I tabell 4.4 nedan sammanfattas de olika variabler, som ingått 

i studien, hur dessa operationaliserats samt vilken tidsperiod, 

som olika mätningar avsett. Här framgår också vilken typ av 

samband, som enligt den teoretiska föreställningsramen kan för

väntas råda mellan å ena sidan kontorens personalomsättning 

respektive personalstabilitet och å andra sidan olika region-

karakteristi ka. (Se kolumnen längst till höger i tabell 4.4). 
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Tabell 4.4. Sammanställning över i studien använda begrepp, 
beteckningar och definitioner med angivande av 
de tidsperioder eller tidpunkter, som mätningarna 
avsett samt förväntade samband 

Begrepp Beteckning Definieras som Avser tidsperioden/ 

tidpunkten 

Förväntat 

samband 

med PIJ/PS 

Personal

omsättning 

ra 
PU» » 

^21 

Antal avgångna under en 

perlod i procent av genom

snittligt antal anställda 

under samma period 

1.6-70 - 31.5-71 (PU^ 

1.1-70 - 30.9-71 (PU21) / 
Personal

stabilitet 

PS Antal anställda, som vid 

slutet av en period varit 

anställda vid enheten minst 

sedan periodens början, i 

procent av totala antalet 

anställda vid början av 

samma period 

1.1-70 - 30.9-71 

/ 
Företags

storlek 

Ftgs Genomsnittligt antal anställda 

under studerad period 

1.6-70 - 31,5-71 / 
Expansionstakt 

p& personal

sidan 

PE Förändring av antal anställda 

under en period i procent av 

genomsnittligt antal anställ

da under samma period 

1.6.-70 - 31.5-71 

/ 
Ortstorlek Ort Antal innevånare (i 1000-tal) 

på den tätort, där verksam

heten bedrivs 

31.12-70 +/-

Befolknings

täthet 

Bef Antal £nnevånare 

per km (A-region) 

31.12-70 +/-

Expansions-

takt för 

regionen 

Exp Förändring av antal inne

vånare under en period i 

procent av antal innevånare 

vid periodens början (A-region) 

1.1-67 - 31.12-70 +/-

"Total" arbets

marknadssitua

tion 

Arb/Lp Kvoten mellan antal arbets

lösa och antal lediga platser 

(A-region) 

1.6-70 - 31.5-71 -/+ 

Arbe tsmarknads-

si tua ti on i 

yrkesområdena 

0-3 

Arb 0-3 Kvoten mellan antal arbets

lösa i yrkesområdena 0-3 och 

antal innevånare i arbetsför 

ålder i 1000-tal (A-region) 

1.6-70 - 31.5-71 -/+ 

* PU^ avser regionkontorens personalutflöde inklusive interna förflyttningar till andra kontor 

inom koncernen nedan PU.J exkluderar dylika omflyttningar. 
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5i3.3_Datainsamling 

De uppgifter, som legat till underlag för bestämningen av de 

olika kontorens personalomsättning och personalstabilitet, har 

insamlats skriftligen. För zonhuvudkontoren kunde erforderliga 

data erhållas från koncernkontoret, medan uppgifterna avseende 

regionkontoren insamlades direkt från respektive enhet med 

hjälp av ett enkelt enkätformulär. Formuläret utformades i sam

råd med en representant för företagets koncernledning, som sär

skilt hade att se till, att endast otvetydiga och i företaget 

välkända begrepp kom till användning. Enkätens utformning i 

stort framgår av bilaga 4. 

Studien var väl förankrad i ko ncernledningen och detta förhål

lande, tillsammans med att endast enkla och lättillgängliga 

uppgifter efterfrågades, var utan tvivel bidragande orsaker 

till att samtliga respondenter besvarade enkäten. Däremot kunde 

i viss a fall ofullständiga och tvetydiga svar konstateras, men 

dessa har så gott som undantagslöst varit möjliga att korrigera 

vid direktkontakt med respektive regionkontor. Dylika kontrol

ler har genomföts med knappt hälften av kontoren (14 st), men 

har mycket sällan lett till några mer avgörande ändringar i de 

lämnade uppgifterna. I de fall korrigeringar varit nödvändiga 

har den vanligaste orsaken varit, att man utan närmare precise

ring inkluderat s k naturliga avgångar (dödsfall, pensionering 

etc) i uppgifterna. Svar som trots kontroll ej kunnat korrigeras 

har exkluderats ur materialet. 

För bestämningen av olika regionkarakteristika har, som fram

gått ovan, olika former av offentlig statistik utnyttjats. 

fL?i4_Studiens_resultat 

Personalsituationen vid de olika regionkontoren - best ämd en

ligt riktlinjerna ovan - kan utläsas ur tabellen i b ilaga 5, 

där även respektive regionkarakteristika finns angiven. Som 

framgår av tabell 4.4 ovan kan man, mot bakgrund av tidigare 
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teoretisk och empirisk forskning på området, i första hand vän

ta sig ett positivt samband mellan personalomsättning (PU) å 

ena sidan och ortstorlek, befolkningstäthet och expansionstakt 

å den andra sidan. Däremot kan sambandet mellan personalomsätt

ning och regionernas arbetsmarknadssituation förväntas vara ne

gativt. I konsekvens härmed bör samtliga samband mellan perso

nalstabilitet (PS) och respektive regionkarakteristika vara de 

omvända. 

Någon systematisk samvariation av detta slag kan inte urskil

jas ur tabellen i bilaga 5. Framställningssättet är emellertid 

här svåröverskådligt och endast mycket klara samband torde ha 

tillräcklig "lyskraft" för att vara direkt iögonfallande. Ett 

lämpligt första analyssteg kan därför vara att studera p a rv i s a 

korrelationer mellan de i studien ingående variablerna och i 

bilaga 6 återfinns en matris över samtliga korrelationskoeffi

cienter. Av matrisen framgår, att de parvisa sambanden mellan 

å ena sidan respektive beroende variabel (PU^, PUJj , PL^ * PS) 

och å andra sidan respektive oberoende regionvariabel (Ort, Bef, 

Exp, Arb/Lp, Arb 0-3) är mycket svaga, och dessutom i så gott 

som samtliga fall går i en motsatt riktning jämfört med den 

väntade. Koefficienterna är emellertid så låga, att denna se

nare iakttagelse knappast kan ligga till grund för någon mer 

vittgående slutsats, utan här nöjer vi oss med att konstatera 

att de förväntade sambanden ej står att upptäcka. 

Man kan vidare notera att den inbördes korrelationen mellan 

olika beroende respektive oberoende variabler är tämligen hög. 

Detta är på int et sätt förvånande, eftersom man ju vet att 

exempelvis glesbefolkade delar av landet ofta har hög arbets

löshet och vice versa. På samma sätt antyder korrelationen mel

lan t ex PU^ och PU2(0.626), att mätningarna för ett år i 

stort ger en representativ bild av situationen i ett längre tids-
1 7 ) 

perspektiv. Däremot är korrelationen mellan personalomsättning 

(PU) och personalstabilitet (PS) överrsakande låg. Detta kan 

emellertid förklaras av att de båda måtten mäter delvis olika 
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dimensioner av enheternas personalsituation vad beträffar rör

ligheten bland de anställda - en förklaring, som stämmer väl 

överens med motiveringen till varför båda dessa indikatorer 

måste studeras (Jmf 4.3.2 ovan). 

Nu är det givetvis inte tillräckligt att stanna för de parvisa 

sambanden, eftersom dessa inte beaktar möjligheten att kombi

nationer av oberoende variabler eventuellt kan förklara de be-
A  Q 1 

roende variabelvärdena. Det förefaller dock mindre troligt, 

att tolkningen av resultatet på detta sätt skulle kynna föränd

ras i nämnvärd utsträckning - en uppfattning, som i huvudsak 

kan baseras på uppgifterna i korrelationsmatrisen om vilka in

bördes samband, som råder mellan olika oberoende variabler. 

Så kan exempelvis den oväntade riktningen på det i och för sig 

svaga sambandet mellan personalomsättning (PU^) och arbetsmark

nadssituationen (Arb/Lp) knappast förändras genom att man exem

pelvis inför variabeln befolkningstäthet (Bef) i analysen. 

Detta skulle nämligen kräva, att korrelationen mellan variab

lerna arbetsmarknadssituation och befolkningstäthet är starkt 

positiv, dvs befolkningstäta regioner skall ha hög relativ ar

betslöshet och vice versa. Variabeln befolkningstäthet skulle 

då alltså - om vi u tgår från tankegångarna i den teoretiska fö

reställningsramen - kunna tänkas förhindra, att arbetsmarknads

situationen avspeglar sig i enheternas personalomsättningstal. 

Nu är emellertid variablerna arbetsmarknadssituation och be

folkningstäthet inte positivt utan i stället tämligen starkt 

negativt korrelerade (-0.655), varför den anförda förklaringen 

inte kan gälla. Detta framgår också tydligt av figurerna 4.2 

och 4.3 nedan, där personalomsättning och personalstabilitet be-
1 9 ) 

stämts för enheter i skilda regiontyper. 

I figur 4.2 grupperas enheterna mot bakgrund av ortstorlek (Ort) 

och "allmän" arbetsmarknadssituation (Arb/Lp), medan analysen i 

figur 4.3 i stället utgår från befolkningstäthet (Bef) och ar

betsmarknadssituation i yrkesområdena 0-3 (Arb 0-3). 
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Figur 4.2. Genomsnittlig personalomsättning vid regionkontoren, inklusive 

(PU^) och exklusive avgångar till kontor inom koncernen (PU^), 

mot bakgrund av ortstorlek och regionens arbetsmarknadssituation 

(Arb/Lp). Uppgifterna inom parentes avser vägda medeltal. 

PU, PU' 

14,3 
(14,3) 

M 10 

(11,4) 

2,3 
(2,0) 

Qrtstorlek (Ort) 

St = storstäder (>200 000 inv) 

M = medelstora städer (75 000-199 000 inv) 

S = små städer (<75 000 inv) 

Arbetsmarknadssituation (Arb/Lp) 

L = låg arbetslöshet (^~ < 0,64) 

9,5 
(9,5) 

5,2 
(5,7) 

8 ,1  
(8,2) 

6,4 
(5,5) 

5,0 
(5,1) 

H = hög arbetslöshet (• Arb p 1 °'65) 
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Den uppdelning av materialet, som skett i figur 4.2, syftar 

vad gäller ortstorleken till att särskilja enheter, som lig

ger i utpräglade storstäder och kontor, som återfinns på övriga 

orter. De senare har i sin tur också delats upp i två lika sto

ra grupper (M och S i figur 4.2). Arbetsmarknadssituationen har 

därefter bedömts med utgångspunkt från kvoten Arb/Lp och här 

har medianvärdet utgjort skiljemärket mellan regioner med hög 

respektive låg relativ arbetslöshet. Närmare precisering av be

teckningar och klassificeringar återfinns direkt i anslutning 

till figuren. 

Man kan nu urskilja sex regiontyper och för enheterna i v ar och 

en av dessa har den genomsnittliga personalomsättningen inklusi

ve (PU^) och exklusive (PUJj) interna omflyttningar bestämts. 

Dessa beräkningar har dels formen av enkla aritmetiska medel

värden av de ingående enheternas omsättningstal, dels bestämts 

som vägda medeltal, där vägning skett med hänsyn till respektive 

enhets storlek, mätt i genomsnittligt antal anställda. De båda 

medelvärden, som på detta sätt erhållits, överensstämmer täm

ligen väl med varandra, eftersom det här rör sig om enheter av 

ungefär samma storlek. Vilket mått som ändå ur teoretisk syn

vinkel är att föredra kan diskuteras, men under förutsättning 

att man exempelvis utgår från att konsekvenserna för det en

skilda företaget av en given personalomsättning är av samma 

karaktär, oberoende av företagets storlek, bör de ovägda medel

talen sättas i förgrunden. De ovägda medeltalen är således re

levanta, då det gäller att belysa eventuella personalomsättnings-

problem inom respektive region, sett ur de enskilda företagens 

synvinkel. De vägda medeltalen innebär å sin sida, att man 

"transformerar om" de olika individuella enheterna i en given 

regiontyp till en stor enhet och för denna bestämmer den rela

tiva personalomsättningen. Han ser här personalrörligheten mer 

ur ett makroperspektiv och inriktar sig på den genomsnittliga 

personalrörligheten i regionen som sådan. Båda måtten lämnar 

emellertid approximativt likvärdig information under förutsätt

ning att de ingående enheterna klassificerats efter företags-
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storleken mätt i antal anställda. 

Gm man nu jämför personalomsättningstalen för enheterna i var 

och en av de sex regiontyperna, så finner man för det första 

att ingen entydig bild går att urskilja och för det andra att 

det åtminstone inte finns något som talar för att kontor i 

storstäder med ett förhållandevis stort utbud av alternativa 

sysselsättningstillfällen skulle ha högre personalomsättning 

än enheter i mindre städer med hög relativ arbetslöshet. 

Snarare pekar resultatet i motsatt riktning, men den relativt 

splittrade bilden bör närmast leda till slutsatsen, att inget 

systematiskt samband föreligger mellan regiontillhörighet och 

personalomsättning i det här aktuella materialet. 
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Figur 4.3. Genomsnittlig personalomsättning (Pl^ ) och personalstabilitet 

(PS) vid regionkontoren under en 21-månadersperiod, mot bak

grund av regionernas befolkningstäthet och arbetsmarknadssitua

tion i yrkesområdena 0-3. 

Uppgifterna inom parentes avser vägda medeltal. 

PS 

90,3 
(87,1) (12,5) 

( 12 ,2 )  

16,7 
(17,0) 

M 11 

18,0 
(19,0) 

Befolkningstäthet (Bef) \ 16,5 

T = tätbefolkade regioner (>100 inv/km2) C6*9) 

N s medeltätt befolkade regioner (25-99 inv/km2) 
2 G = glesbefolkade regioner (<25 inv/km ) 

Arbetsmarknadssituation (Arb 0-3) 

L = låg arbetslöshet (Arb 0-3 < 1.10) 

H = hög arbetslöshet (Arb 0-3 _> 1.10) 

85,5 
(87,2) 

87,8 
(86,8) 

82,4 
(81,7) 

84,8 
(83,6) 
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Motsvarande mönster framträder också i figur 4.3 ovan, där olika 

regiontypers personalomsättning (Pl^) och personalstabilitet 

(PS) bestämts enligt samma metod, som i figur 4.2. Här har emel

lertid enheternas personalsituation istället relaterats till 

regionernas befolkningstäthet och arbetsmarknadssituation i 

yrkesområdena 0-3. Mycket befolkningstäta regioner har särskilts 

från medeltätt och påtagligt glest befolkade. Arbetslösheten har, 

liksom i figur 4.2, bedömts som hög eller låg och även här har 

medianvärdet på variabeln Arb (0-3) varit vägledande för klassi

ficeringen . 

Det erhållna resultatet måste alltså sammanfattningsvis anses 

peka på, att inga systematiska regionala variationer i perso

nalomsättningen av det slag, som kunde urskiljas beträffande 

tillverkande enheter i föregående avsnitt, föreligger bland 

regionkontoren. Slutsatsen blir densamma- om ytterligare re-

gionkarakteristika beaktas och kan inte heller kullkastas av 

att kontoren i vissa fall skiljer sig vad gäller värdena på 

variablerna personalexpansion och företagsstorlek (se not 19). 

Vidare kan konstateras, att det förväntade regionala mönstret 

inte gör sig gällande för någon av de personalkategorier, som 

återfinns vid regionkontoren. Fältkontoristerna, som har de 

kanske minst kvalificerade arbetsuppgifterna vid regionkontoren, 

uppvisar visserligen den högsta rörligheten, men inte heller 
20 ) 

här star nagra systematiska regionala variationer att upptäcka. 

Gm man exempelvis jämför personalomsättningen bland fältkon

torister, anställda vid u tpräglade storstadskontor (9 st enligt 

figur 4.2), med rörligheten i mots varande kategori vid enheter 

i de nio glesast befolkade regionerna, finner man att personal

omsättningen i båda grupperna varit drygt 14 procent. Förhål

landet, att fältkontoristerna svarar för den största andelen 

av kontorens personalavgång, gäller alltså oberoende av arbets

ställets regiontillhörighet. 

De slutsatser, som kan baseras på studiens resultat, är alltså 

entydiga. Innan dessa emellertid kan sättas in i ett större 
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teoretiskt sammanhang, måste studiens uppläggning och genom

förande granskas närmare,och frågan är då huruvida metodolo

giska brister kan förklara att det väntade regionala mönstret 

inte framträder. 

4.3.5_Analys 

De motiveringar till valet av undersökningsvariabler, som läm

nades i avsnitt 4.3.2 ovan, gör det knappast nödvändigt att här 

ytterligare gå in på frågan om olika indikatorers validitet 

och reliabili tet. Samtliga använda mått på personalrörligheten 

är ofta tillämpade och allmänt accepterade operationaliseringar 

av begreppen personalomsättning och personalstabilitet. Mer 

tveksamt är kanske valet av indikatorer på olika regionkarakte-

ristika. Variablerna ortstorlek, befolkningstäthet och arbets

marknadssituation avser att avspegla regionegenskaper, som en

ligt den teoretiska diskussionen i föregående^ kapite 1, kan för

väntas leda till att regiontillhörigheten påverkar personalom

sättningens storlek. De skall ge uttryck för regionernas 

"sociala miljö" och tillgång till alternativa sysselsättnings-

mö j ligheter, och särskilt variablerna ortstorlek (Ort) och ar

betsmarknadssituation (Arb/Lp och Arb 0-3) bör i detta samman

hang ha en, med Zetterbergs (1968) terminologi, god inre vali-

ditet.215 

Någon mer ingående kontroll av materialets reliabilitet har 

inte skett. Kontrollen har inriktats mot att bedöma, huruvida 

de insamlade uppgifterna varit inbördes konsistenta och denna 

kontroll tyder på att materialets tillförlitlighet är hög. 

Som tidigare nämnts har dessutom ofullständiga och tvetydiga 

uppgifter kunnat kontrolleras direkt med respektive respondent, 

och det slutgiltiga materialet bör därför definitivt ha en 

tillfredsställande reliabilitet. 

En allvarligare invändning är, att samtliga studerade enheter 

varit relativt små, varför eventuella tillfälliga fluktuationer 

i kontorens personalsituation kommer att avspegla sig kraftigt 
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i personalomsättningstalen. Varje anställd, som slutar vid ett 

kontor med t ex 20 anställda, kommer att höja kontorets perso

nalomsättning med 5 procent och slumpmässiga avgångar får här 

en högst påtaglig inverkan. På i huvudsak samma grund kan man 

rikta kritik mot att den studerade tidsperioden är relativt 

kort. Han skulle nämligen kunna befara att perioden är alltför 

kort, för att eventuella skillnader i enheternas personalrör

lighet skall "hinna" framträda. Slutligen kan man också ställa 

sig tveksam till valet att studera enheter med så pass speci

fik verksamhetsinriktning, som det här är frågan om. 

Vad gäller den första invändningen är det uppenbart att slump

mässiga avgångar kan ha medfört, att den genomförda bestämning

en av kontorens personalsituation inte är helt representativ 

för den generella situationen. Man bör dock observera att det 

insamlade materialet har innehållit sådana uppgifter, att av

gångar, som haft sin grund i sjukdom, dödsfall, pensionering 

etc kunnat exkluderas samt att tillfälliga vikarier som slutat 

inte tagits med i beräkningarna. Inte heller har det förekommit 

att gifta eller sammanboende par varit anställda och under den 

studerade perioden samtidigt slutat sin anställning - ett för

hållande, som skulle innebära att enhetens personalomsättning 

kanske tillfälligt fått ett alltför högt värde. 

Den eventuella slumpmässiga avgång, som man ändå måste räkna 

med, bör också ha relativt begränsad inverkan, med tanke på 

att flera enheter inom respektive regiontyp kunnat studeras. 

Således återfinns ett tiotal regionkontor i mer eller mindre 

utpräglade glesbygdsområden, medan ungefär lika många ligger 

i typiska storstäder (Jmf figur 4.2). Detta förhållande, kom

binerat med de ansträngningar, som alltså gjorts för att ex-

kludera avgångar, vars orsaker varken kan kontrolleras av arbets

givaren eller den anställde, bör tala för att slumpmässiga stör

ningar inte kan dölja förekomsten av eventuella regionala varia-
221 tioner i personalomsättningen. 
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Vidare kan man alltså ifrågasätta, huruvida studien omfattat 

en tillräckligt lång tidsperiod - en invändning, som kan be-
23 ) 

mötas i tre punkter. För det första kan det noteras, att 

den aktuella perioden är tillräckligt lång, för att ge utslag 

i såväl stora skillnader mellan kontoren som i vissa fall 

mycket höga omsättningstal (Jmf tabellen i bilaga 5). För det 

andra bör behovet av en längre tidsperiod vara mindre accentue

rat, med hänsyn till att agglomérat av enheter i olika region-

typer kunnat jämföras och eventuella regionala skillnader bör 

därför, trots den korta perioden, ändå hinna framträda. Slut

ligen har ju såväl personalomsättning som personalstabilitet 

också bestämts för en 21-månadersperiod. Denna del av analysen 

avviker inte från den övriga bilden - dvs inga systematiska 

regionala variationer av det slag som förväntats står att upp

täcka. Slutsatsen gäller såväl beträffande personalomsättning

en som för personalstabiliteten och det bör dà märkas, att 

variablerna mäter delvis olika dimensioner av personalrörlig

heten vid kontoren. 

Den sista invändningen - enh eternas verksamhetsinriktning - är 

i och för sig ointressant, så länge man inte gör anspråk på att 

kunna generalisera resultatet till att gälla företag med en helt 

annan typ av verksamhet. I föreliggande studie har en viktig 

målsättning varit att konstatera, huruvida tidigare observerade 

regionala skillnader även gör sig gällande, om företag med en 

mycket homogen verksamhetsinriktning jämförs. Då det väntade 

mönstret nu int e framträder, är det något missriktat att kriti

sera valet av un dersökningsobjekt. Snarare bör man rikta upp

märksamheten mot den teoretiska föreställningsramen, som kanske 

varit alltför begränsad för att kunna förutse och förklara det 

erhållna resultatet. 

Sedan är det en annan sak, att den aktuella verksamheten trots 

allt knappast är särskilt unik. Snarare torde såväl enheternas 

storlek som typen av ar betsuppgifter vara relativt ofta förekom

mande inte bara inom försäkringsbranschen utan också i ett s tort 
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antal service- och handelsföretag, liksom i många andra stat

liga och privata organisationer. Detta gör en ingående prövning 

av den tidigare presenterade föreställningsramen än mer angelä

gen och" här bör intresset främst riktas mot möjligheterna att, 

på grundval av studiens resultat, söka modifiera och/eller ut

veckla den teoretiska föreställningsramen. 

4i3i6_En_yidgad_föreställningsram 

Vilka möjligheter erbjuder då den tidigare presenterade före

ställningsramen att förklara und-ersökningens resultat? På grund

val av den teoretiska diskussionen antogs personalomsättningen 

uppvisa positiv samvariation med i hu vudsak dels tillgången på 

alternativa sysselsättningsmöjligheter, dels storleken på den 

ort och befolkningstätheten i d en region, där verksamheten be

drivs. De väntade regionala variationerna i pe rsonalomsättning

en antogs således kunna ha sin grund dels i de anställdas möj

lighet att byta anställning inom regionen, dels i sådana egen

skaper hos respektive region, som kan antas påverka de anställ

das anpassning till och trivsel i såväl själva regionen som i 

arbetet. 

Det förefaller emellertid, trots det erhållna resultatet, inte 

motiverat att direkt överge dessa teoretiskt tämligen väl under-

bygda tankegångar. Snarare bör ansträngningarna i första hand 

riktas mot att söka utröna, huruvida studiens resultat kan lig

ga till underlag för mer begränsade justeringar i och modifie

ringar av den teoretiska föreställningsramen. Det är alltså 

inte uteslutet, att vissa centrala begrepp och samband fått en 

alltför undanskymd plats i den ursprungliga versionen - en kon

sekvens bl a av att intresset i tidigare studier främst varit 

riktat mot andra personalgrupper, än de som här är aktuella. 

En möjlig förklaring till resultatet kan eventuellt sökas i 

Soelbergs (1965, s 27) diskussion kring den anställdes besluts

process i samband med beslutet att börja respektive sluta en 

anställning. Soelberg (1965) hävdar här, att en anställd stannar 
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i sitt arbete, om inte de primära målen åsidosätts av företaget 

och som primära mål nämner han bl a "känslan av att utföra ett 

bra arbete" och "socialt erkännande" (Jmf s 52). Den anställde 

stannar alltså i arbetet, även om mindre viktiga personliga mål 

ej kan uppfyllas och tillgriper dessutom rationaliseringar inför 

sig själv och andra för att motivera sitt ställningstagande. 

Även Narch & Simon (1958) framför liknande tankegångar i sam

band med diskussionen om individens sökprocess. Man anser, att 

den anställde vanligtvis kommer att ägna mycket liten ansträng

ning åt att söka efter alternativa anställningar, så länge till

fredsställelsen i arbetet inte sjunker under en viss nedre kri

tisk gräns. 

Den första frågan blir då, huruvida tillfredsställelsen i arbe

tet vid regionkontoren är så hög, att egen sökning efter alter

nativa anställningar är mindre vanlig bland personalen. Om så 

är fallet, kommer nämligen regionala variationer i utbudet av 

alternativa sysselsättningsmöjligheter att få en högst väsent

ligt reducerad inverkan på personalomsättningen. Kvar står då 

i huv udsak endast den effekt på avgångsbenägenheten, som olika 

arbetsgivares aktiva och direkta sökning efter arbetskraft kan 

ha - en effekt, som då fortfarande bör vara starkt relaterad 

till respektive regions arbetsmarknadssituation. 

För att kunna besvara frågan om "nivån" på den egna sökningen 

är det alltså nödvändigt att närmare studera vilken typ av 

arbetsuppgifter, som förekommer vid regionkontoren. Här har det 

visserligen inte varit möjligt att formellt "värdera" olika 

befattningshavares arbeten, men mina relativt entydiga erfaren

heter från kontakter med personal vid olika kontor bör ändå ut

göra ett ganska tillfredsställande underlag för en kvalitativ 

bedömning. 

Denna bedömning ger vid handen, att det knappast är orealistiskt 

att utgå från att arbetsuppgifterna på samtliga nivåer vid re

gionkontoren kan ge merparten av de anställda en relativt hög 

arbetstillfredsställelse. Detta gäller då även för den personal
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kategori, som har de kanske minst kvalificerade arbetsuppgifter

na och som dessutom utgör en stor andel av kontorens totala per

sonalstyrka, nämligen fältkontoristerna. Arbetsuppgifterna är 

även i detta fall av förhållandevis omväxlande karaktär och om

fattar, förutom mer allmänna kontorsgöromå1,också rätt omfat

tande kundkontakter i samband med kundernas personliga besök 

på kontoren. Det kan därför inte betraktas som osannolikt, att 

även de anställda på den lägsta nivån inom regionkontoren har 

sådana arbeten, att de med Soelbergs (1965) terminologi s k 

primära målen kan tillfredsställas. Relativt goda möjligheter 

bör nämligen finnas att tillgodose sådana primära mål som 

"känslan av att utföra ett bra arbete", "socialt erkännande" 

etc. Vidare är det uppenbart, att enheternas begränsade stor

lek kan ha positiv inverkan på tillskapandet av både mångfaset-

terade ("multipurpose") och väl fungerande sociala interaktio-

ner - ett förhållande, som ytterligare kan påverka arbetstill

fredsställelsen i gynnsam riktning (Jmf Ingham 1970). 

Med u tgångspunkt i Soelberg (1965) skulle man alltså kunna häv

da, att förutsättningarna åtminstone till viss del är uppfyllda, 

för att endast begränsad egen sökning efter alternativa anställ

ningar skall förekomma. Under dessa omständigheter är det en

ligt Soelberg (1965) då i st ället faktorer utanför själva ar

betet, som avgör huruvida en individ beslutar sig för att stan

na i eller lämna sin anställning. Speciellt viktig är därvid 

relationerna till övriga primärgrupper, huvudsakligen familjen 

och här erbjuds alltså ytterligare en förklaring till varför 

personalomsättningen bland fältkontoristerna inte varierar med 

regiontillhörigheten. 

En stor del av de anställda vid regionkontoren utgörs av kvinn

lig arbetskraft och detta gäller i synnerhet fältkontoristerna. 

Familjeförhållanden kan här i speciellt hög grad vara av bety

delse för avgångsbenägenheten. Så kan exempelvis ändrade anställ 

ningsförhå1landen för familjens övriga inkomsttagare (och ofta 

är kanske mannen den "primära" inkomsttagaren) utgöra en inte 
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• väsentlig orsak till att en fält kontorist "tvingas" sluta sin 
24 ) 

anställning. Speciellt om ett byte av anställning för den 

"primära" inkomsttagaren inte kan ske med bibehållande av den 

nuvarande bostadsorten, torde en sekundärt betingad avgång vara 

vanlig bland övriga familjemedlemmar. Denna senare situation 

gör sig givetvis i första hand gällande i mindre expansiva delar 

av landet och här kan alltså storstadsregjonerna tänkas erbjuda 

reg ion kontoren en relativ fördel vad beträffar avgångsbenägen

heten bland fältkontoristerna. Nan kan här också mycket riktigt 

konstatera, att drygt 20 procent av de fält kontorister, som slu

tat sin anställning vid kontoren i de nio glesast befolkade re

gionerna, övergått till ny arbetsgivare i annan region, vilket 

då också medfört flyttning från orten. Däremot har inga dylika 

flyttningar förekommit vid regionkontoren i de tre största stä

derna. Den personalstabilitet, som på detta sätt kan uppnås genom 

att den sekundärt betingade omsättningen bland kvinnlig arbets

kraft reduceras, kan eventuellt också uppväga den ökade rörlig

het, som kan ha sin grund i den expansiva regionens större ut

bud av a lternativa sysselsättningstillfällen. 

Frånvaron av systematiska regionala variationer i personalom

sättningen bland de "lägst" anställda vid regionkontoren skulle 

då sammanfattningsvis kunna ges följande förklaringar. 

1. Det större utbudet av alternativa sysselsättningsmöjligheter 

i storstadsområden borde i och för sig leda till en relativt 

sett högre personalrörlighet än i mindre expansiva regioner. 

2. Sökbenägenheten är emellertid låg även bland anställda med 

mindre kvalificerade arbetsuppgifter. Låg "egen sökning" ef

ter alternativ reducerar i sin tur det större utbudets 

"genomslagskraft" och dess inverkan på personalomsättningen 

blir begränsad. 

3. Dessutom kan den knappa tillgången på arbetstillfällen i vis

sa regioner medföra, att personalomsättningen vid regionkon

toren beror på svårigheter för övriga familjemedlemmar att 

erhålla arbete inom regionen. Speciellt vid kontor i mindre 
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expansiva regioner kan en del av omsättningen bland kvinnlig 

personal eventuellt förklaras av flyttningar från regionen, 

som blivit nödvändiga på grund av den "primära" familjeför

sörjarens situation på arbetsmarknaden. Denna typ av sekun

därt betingad personalomsättning torde vara väsentligt mind

re ofta förekommande i storstadsregionerna. 

Om nu inte regionala skillnader står att upptäcka bland anställ

da på den "lägsta" nivån i företaget, är det knappast förvånan

de att mönstret inte framträder bland anställda med mer kvali

ficerade arbetsuppgifter. Även för dessa gäller givetvis, att 

sökbenägenheten torde vara förhållandevis låg, om det nuvaran

de arbetet ger möjlighet att tillfredsställa de s k primära 

målen. Dessa varierar visserligen från anställd till anställd, 

men torde ändå generellt sett vara lättare att uppfylla ju 

"högre upp" i företaget en anställd verkar. 

På högre nivå kan emellertid också ytterligare faktorer bidra 

till att reducera regiontillhörighetens inverkan på avgångs

benägenheten. Det har exempelvis tidigare framhållits, att det 

antal potentiella arbetsgivare, som en individ uppmärksammar, 

inte endast påverkas av individens egen sökaktivitet utan även 

av det "söktryck", som denne utsätts för från arbetsgivare i 

omgivningen. En anställd med en, för andra företag värdefull 

egenskap, kan alltså komma att "uppvaktas" av dessa och erbju

das anställning. Detta tillvägagångssätt torde vara särskilt 

vanligt i samband med rekrytering av högt kvalificerade perso

nalkategorier och när tillgången på viss arbetskraft är knapp 

i förhållande till efterfrågan. 

Det är därför alltså tänkbart, att mer kvalificerade befatt

ningshavare vid r egionkontoren mer eller mindre regelbundet är 

utsatta för ett visst "söktryck" från bl a andra försäkrings

företag. I första hand torde detta gälla duktiga försäkrings-

säljare och inte minst erfaren skadepersonal. De "påtryckning

ar", som dessa grupper utsätts för, behöver givetvis inte vara 
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begränsade till personlig påverkan utan kan också ta formen av 

t ex o mfattande platsannonsering. 

Kvar står då frågan, huruvida detta "söktryck" kan antas varie

ra som en funktion av de anställdas regiontillhörighet. Det in

samlade materialet tyder i stort på att så inte är fallet och 

detta gäller i synnerhet för kategorin försäkringssäljare, som 

anges vara mycket svårrekryterade och eftertraktade såväl i 

storstadsregioner som i mindre expansiva delar av landet. Nan 

kan därför anta, att det "söktryck", som denna personalgrupp 

exponeras för från andra företag inom den egna regionen, inte 

varierar nämnvärt regionalt. Till detta kommer emellertid det 

"söktryck", som härrör från företag utanför regionen - bl a 

genom riksomfattande annonsering - men även här torde region-

tillhörigheten endast kunna ge upphov till marginella skillna

der. 

Ett likvärdigt "söktryck" från företag utanför den egna regio

nen behöver emellertid inte få identiska konsekvenser för av

gångsbenägenheten i olika regioner. För detta krävs nämligen 

också, att de anställdas bindning till den egna regionen inte 

varierar med regiontillhörigheten - dvs motståndet mot flytt

ning från den nuvarande bostadsorten skall vara i s tort sett 

lika utpräglat bland personal i t ex stora som i små städer, 

•etta strider då mot tidigare gjorda antaganden, som tog fasta 

på att bl a graden av social integrering ofta skiljer sig mel

lan olika ort-/regiontyper med en varierande bindning till den 

egna regionen som följd. Resonemanget antogs emellertid i f örsta 

hand gälla för anställda med mindre kvalificerade arbetsuppgif

ter, medan det betecknades som mer tveksamt, om förutsättning

arna var desamma på högre nivå i företaget. Nan torde nämligen 

kunna utgå från, att en stigande utbildnings- och kvalifika

tionsnivå som regel leder till att individen fokuserar ett allt 

större intresse till aktiviteter och förhållanden, som gäller 

det egna arbetet. Samtidigt är det troligt, att individen van

ligtvis är medveten om att antalet alternativa sysselsätt

ningar inom en given region minskar med ökad grad av speciali-
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sering (utbildning, yrkeserfarenhet etc). Följaktligen kommer 

han därför mer eller mindre automatiskt att rikta sin egen sök-

aktivitet mot och exponeras för "söktryck" från större geogra

fiska områden, som när det gäller högt kvalificerad arbetskraft 

tom kan gå utanför landets gränser. 

Behrends (1955) erfarenheter stöder också dessa tankegångar. 

Respondenternås inriktning på lok ala arbetsmarknader var i hen

nes studie betydligt mer utpräglad bland industriarbetare än 

bland lärare. Den senare gruppen styrdes vidare i sitt beteende 

i väs entlig grad av de professionella och sociala normer, som 

utvecklats för "kåren" - en iakttagelse, som ligger i linje 

med Gouldners (1957, s 281-306) diskussion kring "cosmopolitans" 

och "locals". Anställda med hög utbildning och kanske särskilt 

innehavare av kvalificerade specialistfunktioner tenderar att 

hämta sina normer ("professional code of conduct") utanför den 

egna organisationen, i hu vudsak bland yrkeskollegor. Därav be

nämningen "cosmopolitans", som kan jämföras med "locals", vilka 

har sitt normsystem mer knutet till den egna organisationen. 

En lo gisk konsekvens av motiveringen till denna uppdelning bör 

också bli, att anställda i den förra kategorin kan förväntas 

uppleva en svagare bindning till en given region än vad som är 

vanligt bland de senare. Här skulle alltså som tidigare nämnts 

en av anledningarna vara, att arbetet i sig - bl a s om en följd 

av lång utbildning - för "cosmopolitans" innebär en så viktig 

del av den totala "livssituationen", att det framstår som mindre 

väsentligt var arbetet utförs. 

Liknande tankegångar återfinns också hos Dahlström et al (1966), 

som framhåller att låg arbetstillfredsställelse ofta tycks leda 

till att de anställda fäster stor vikt vid arbetets instrumen-

tella sidor. En av anledningarna kan här vara, att låg behovs

tillfredsställelse i arbetet medför en ökad betoning av fritiden, 

och faktorer som lönenivå, arbetstid etc upplevs då som grund

läggande för möjligheterna till meningsfyllda fritidsaktiviteter. 

Följden torde också lätt bli, att man fäster ökad vikt vid regio-
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nens speciella egenskaper och bindningen till den egna orten/re

gionen kan förväntas bli mer påtaglig. Â andra sidan kan alltså 

regionens egenskaper ha förhållandevis liten betydelse för an

ställda med kvalificerade arbetsuppgifter, eftersom dessa per

sonalkategorier ofta har möjlighet att även tillfredsställa många 

"högre" behov i arbetet. I denna riktning pekar också Backs et 

al (1970) erfarenheter, att det ofta tycks vara svårare att för

må arbetare än högre tjänstemän att flytta med företaget vid 

omlokaliseringar. Även Gardell (1963, s 56) finner, att högre 

tjänstemän är mindre avgångsbenägna i samband med omlokalisering 

än lägre personalgrupper. 

En konsekvens av denna diskussion skulle då också bli, att ar

betstillfredsställelse och tillfredsställelse, som härrör från 

aktiviteter på fritiden - de senare ofta beroende av förhållan

den på b ostadsorten - i v iss utsträckning kan antas vara subs ti -

tuerbar. Om detta gäller, skulle det alltså vara mindre väsent

ligt för individen var källan till tillfredsställelse finns och 

i stället koncentreras intresset till att söka uppnå en accep

tabel total "livssituation". En individ, som i sitt arbete upp

når hög behovstillfredsställelse, kan således förväntas fästa 

relativt sett mindre avseende vid bostadsortens/regionens karak-

teristika än en anställd med rutinbetonat, okvalificerat arbete. 

Denna senare typ av arbete torde å andra sidan vara förhållande

vis lättare att acceptera, om bostadsorten erbjuder goda möjlig

heter till meningsfylld fritidsverksamhet. På samma sätt kan det 

primära målet "socialt erkännande" upplevas som mindre angeläget 

i arbetet, om det sociala mönster, som råder på bostadsorten, 

utgör en väsentlig källa till tillfredsställelse för individen. 

Diskussionen utmynnar alltså i en s lags "summationsteori", som 

skulle kunna förklara varför en individ, som upplever hög till

fredsställelse i arbetet, är relativt okänslig för förändringar 

i "värdet" på olika regionkarakteristika - kar akteristika, som 

i andra fall ger avgörande tillskott till individens totala 
25 ) 

tillfredsställelse och medför stark bindning till regionen. 
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Resonemanget kräver emellertid också, att det finns en slags 

"mättnadsnivå" vad gäller tillfredsställelse av behov i arbetet 

och/eller på fritiden. Detta ligger dock helt i li nje med vad 

vi tidigare konstaterat, om att individen som regel endast stäl

ler satisfierande krav på olika dimensioner av sin tillvaro. 

Som exempel kan tas de erfarenheter man gjort, vad gäller effek

terna av förbättringar i d en fysiska arbetsmiljön, dvs utöver 

en v iss nivå ger förbättringar av de fysiska arbetsförhållandena 

endast marginella tillskott i i ndividens arbetstillfredsställel

se (Jmf s 39). 

Nu kan man givetvis inte förutsätta att en total subs tituerbar-

het av ovan angivet slag råder. I all synnerhet torde krav all

tid komma att ställas på en viss miniminivå av arbetstillfreds

ställelse och detta gäller trots att en allt kortare arbets

tid samtidigt ökar betoningen av meningsfyllda fritidsaktivite

ter. Dessa krav sammanhänger i sin tur delvis med den ökade 

medvetenhet om betydelsen av medinflytände i o lika beslutspro

cesser, som kommer till uttryck i den allmänna samhällsdebatten. 

Det är alltså knappast troligt, att utvecklingen inom arbets

livet kan avvika på nå got mer avgörande sätt från tendenser, 

som gäller samhället i stort. Till detta bidrar också, att ar

betet vanligtvis utgör den del av en individs totala tillvaro, 

som präglas av störst regelbundenhet och som dessutom ofta är 

mycket avgörande för individens möjligheter att delta i akti vi

teter på andra områden - ett förhållande som även Dahlström 

(1969, s 43) framhållit.205 

Not bakgrund av de ovan utvecklade tankegångarna bör alltså 

eventuella regionala variationer i företagens personalomsätt

ning i första hand vara att vänta bland anställda med mindre 

kvalificerade arbetsuppgifter. Det blir nämligen framför allt 

i dessa personalkategorier, som regiontillhörigheten per se är 

en faktor av primär betydelse för behovstillfredsställelsen, 

medan anställda på högre nivå i huvudsak betonar tillfredsstäl

lelsefaktorer, som är relaterade till själva arbetet. Resultatet 
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beträffande regionkontoren skulle då sammanfattningsvis kunna 

förklaras av: 

1. Låg sökbenägenhet efter alternativa sysselsättningar på 

grund av att samtliga personalkategorier har möjlighet att 

i stor utsträckning tillfredsställa de primära målen i ar

betet . 

2. Den eventuellt större rörligheten bland kvinnlig personal 

i områden med stort utbud av alternativa sysselsättnings

möjligheter kan antas motsvaras av sekundärt betingad av

gång i regioner med hög arbetslöshet, dvs avgång som har 

sin grund i sysselsättningssvårigheter för övriga familje

medlemmar med flyttning från regionen som följd. 

3. Regionen i sig torde ha underordnad betydelse som källa till 

tillfredsställelse för anställda på högre nivå. Man fäster 

desto större vikt vid arbetets egenskaper och resultatet 

blir också, att bindningen till en specifik region blir 

svagare. Vid by te av anställning riktas därför den egna sök

ningen mot och man exponeras för "s ö k t ry c k" från större geo

grafiska områden än den egna regionen, vars arbetsmarknads

läge får mindre betydelse vid eventuella beslut om avgång. 

Denna tolkning av beslutsprocessen vid byte av anställning lig

ger också väl i linje med tidigare gjorda iakttagelser om hög

re tjänstemäns benägenhet att följa företaget (och det egna ar

betet) vid omlokaliseringar (Jmf s 147). En jämförelse av per

sonalomsättningen mellan kollektivanställda och tjänstemän i 

allmänhet (Hedberg 1967) eller enligt praktikfa 1lsanalysen i 

avsnitt 4.1 leder till samma slutsats. Praktikfallen visade, 

att de regionala variationerna i personalomsättningen var långt 

mindre uttalade bland tjänstemän,än bland kollektivanställda. 

Speciellt i ett av Stockholmsföretagen var omsättningen av kol

lektivanställd personal mycket hög, medan man hade en synnerli

gen stabil personalsituation på tjänstemannasidan. Skillnader i 
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arbetets innehåll och utformning kan här vara en del av för

klaringen, eftersom detta enligt ovan leder till skillnader 
27 ) 

i den uppmärksamhet, som ägnas faktorer utanför själva arbetet. 

Även om nu int e regiontillhörigheten kan anses ha någon avgö

rande inverkan på personalomsättningens storlek vid regionkon

toren, är det uppenbart att stora inbördes skillnader i vis sa 

fall föreligger mellan olika enheter. Frågan är då vad som be

stämmer dessa variationer. 

En möjlighet är givetvis, att skillnaderna såväl under den ak

tuella perioden som i övri gt är av helt slumpmässig karaktär. 

Detta skulle alltså innebära, att "profilen" över rörligheten 

vid d e aktuella enheterna skulle ändras från period till period 

på ett osystematiskt, slumpmässigt sätt. 

En ann an och kanske troligare förklaring är att systematiska 

variationer föreligger, men att dessa är relaterade till variab

ler, som inte kontrollerats i studien. Här kan som exempel näm

nas enheternas personalstruktur, ledarstil, "organisationskli

mat" etc - f aktorer, som alltså kan ha betydelse för personal

rörligheten men som ej närmare beaktats i den aktuella studien. 

Att några mer väsentliga skillnader skulle föreligga i des sa 

avseenden förefaller emellertid mindre troligt, inte minst med 

tanke på att endast mycket homogena enheter studerats. Under 

alla omständigheter kvarstår den grundläggande slutsats, som 

kan baseras på studiens resultat - de väntade regionala skill

naderna gör sig här inte gällande och regiontillhörigheten är 

uppenbarligen av underordnad betydelse i förhållande till andra 

ej kontrollerade variabler. 

4.4 Sammanfattning; 

De studier, som sammanfattats i detta kapitel, tycks bekräfta 

att regionala variationer i företagens personalomsättning är 

vanligt förekommande. Erfarenheterna från industriföretag 

pekar på en cirka tre gånger så hög relativ avgång i vissa norr
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landsföretag, jämfört med situationen i företag av samma stor

lek och i samma bransch men belägna i Stockholmsregionen. En 

studie av praktikfallskaraktär gav samma regionala mönster men 

resulterade i ännu större regionala skillnader. Inte i något 

fall hade ett storstadsföretag en lika låg personalomsättning 

som norrlandsföretaget (i Skellefteå A-region) med högsta re

lativa avgången. Även jämförelsen av mediananställningstiden 

för avgången personal pekade i samma riktning och speciellt 

bland kollektivanställd personal tycks regiontillhörigheten 

vara av stor betydelse för avgångsbenägenheten. Samtidigt kunde 

det konstateras, att stora inbördes skillnader förelåg mellan 

företag i en och samma region och personalomsättningen tycktes 

öka med förekomsten av okvalificerat och rutinbetonat arbete. 

Trots de metodologi s ka brister, som kan anföras mot de båda 

studierna, måste slutsatsen ändå bli att stora regionala skill

nader i personalomsättningens storlek ofta föreligger i kate

gorin industriföretag - en sl utsats, som får stöd av andra stu

dier av likartade företag (se kapitel 3). 

Det är betydligt mer sällsynt att man belyst den aktuella prob

lemställningen genom studier av utpräglade tjänstemannaföretag. 

Här har dock ett geografiskt decentraliserat försäkringsföretag 

studerats, varvid olika mått på personalomsättning och personal-

stabilitet relaterats till fem olika regionkarakteristika. 

Resultatet blev, att inga systematiska regionala variationer i 

personalrörligheten kunde urskiljas bland företagets region-

kontor (29 st). Denna slutsats står sig, även om samtliga region-

variabler, tillsammans med mått på enheternas storlek och ex

pansionstakt på personalsidan, får ingå som oberoende variabler 

i en s tegvis multipel regressionsanalys, där enheternas perso

nalomsättning och personalstabilitet utgör de beroende variab

lerna. Däremot kunde i stort sett samma regionala mönster som 

beträffande industriföretagen urskiljas bland företagets be

tydligt större zonhuvudkontor (Jmf not 27). 

Förklaringen till frånvaron av regionala variationer bland 
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regionkontoren söktes främst i den typ av personal, som där 

var anställd. Samtliga personalgrupper hade relativt kvalifi

cerade arbetsuppgifter med förhållandevis goda möjligheter att 

i arbetet tillfredsställa de s k primära målen. Följden antogs 

bli låg egen sökning efter alternativa anställningar. Detta 

förhållande, kombinerat med låg b indning till en specifik region, 

torde leda till en relativt likformig exponering för det "sök-

tryck", som kommer från företag inom och utanför den egna regio

nen. Ytterligare en bidragande orsak till den regionala lik

formigheten kan ligga i, att regionkontor i sysselsättningssvaga 

regioner inte till fullo kan "utnyttja" denna eventuella för

del ur personals tabi li tetssynpunkt, eftersom s k sekundärt be

tingad rörlighet i stället torde förekomma i ökad utsträckning 

•et ofta framförda påståendet om systematiska regionala varia

tioner i personalomsättningens storlek kan alltså knappast an

ses ha generell giltighet. En ut lokalisering från storstadsom

råden till mindre expansiva delar av landet kan förväntas leda 

till ökad personalstabilitet i stora personalgrupper, men det 

är mindre troligt att denna effekt är särskilt uttalad för mer 

kvalificerade personalkategorier. Â andra sidan är en utlokali-

sering knappast en lämplig åtgärd för att lösa ett företags 

problem med hög avg ångsbenägenhet bland de anställda. Hög perso

nalomsättning bör snarare ses som ett symptom på "dj upare" stör

ningar inom företaget och bör därför i första hand l eda till en 

grundlig och vidsynt kritisk analys av det egna företagets in

re och yttre miljö. Samtidigt bör man beakta, att hög avgång 

inte alltid behöver innebära enbart negativa konsekvenser för 

företaget - en fråga, som behandlas utförligare i näst a kapitel. 
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Noter till kapitel 4 

1) Ursprungligen skulle även fyra Stockholmsföretag ingå, men 

trots tidigare löfte avstod man i sista stund från att med

verka. Materialinsamlingen har skett med hjälp av 3-betygs-

studerande vid avdelningen för företagsekonomi, Umeå uni

versitet. 

20 Fö r Stockholms A-region var relationen mellan antal registre

rade arbetslösa och antal anmälda lediga platser i december 

1970 0,16, medan motsvarande värde för Skellefteå A-region 

var 4,46. Befolkningstätheten (antal invånare i 1000-tal per 
2 km ) var för respektive region 367,3 respektive 8,2. 

3) Hedberg (1967) relaterar antal nyanställda respektive antal 

avgångna till personalstyrkans storlek vid periodens början 

och inte som här till medelantalet anställda under perio

den . 

4) Mediananställningstiden för samtliga anställda (kollektiv

anställda och tjänstemän] var för Stockholm 6 och för 

Skellefteå 12 månader. 

5) Givetvis kan ändå genomsnittsåldern för den totala personal

styrkan ha varit högre i Skellefteå- än i Stockholmsföre

tagen - ett förhållande, som alltså i så fall uppenbarligen 

inte framgår av åldersfördelningarna bland avgången personal 

(tabellerna 4.1 och 4.2). 

6) Egentligen områdena 22-24 respektive 15 enligt indelningen i 

Kompass (1970). I de förra var kvoten mellan antal registre

rade arbetslösa och antal anmälda lediga platser den 14 decem

ber 1970 2,64, medan motsvarande värde för den senare regionen 

endast låg på 0,25 (Arbetsmarknadsstatistik nr 2 1971). 

7) Vissa telefonkontakter togs också med företag, som ej be

svarat vare sig original- eller påminnelseformulär. Det 
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vanligaste argumentet för att inte besvara enkäten var tids

brist. Denna motivering skall ses mot bakgrund av att en

käten distribuerades vid en tidpunkt, då de flesta företag 

är mycket upptagna med sitt bokslutsarbete. 

Sammanfattningsvis kan man emellertid konstatera, att för

delningen av de erhållna svaren på branscher, regioner och 

storleks klasser tämligen väl avspeglar den ursprungliga 

populationens sammansättning. Inte heller kontakterna med 

företag, som ej besvarat enkäten, har gett mig någon anled

ning att misstänka, att bortfallet varit av systematisk 

karaktär. 

8) Det framgick ju av praktikfa 1lsana lys en (s 107 f), att medan 

personalomsättningen bland kollektivanställda var,cirka 

åtta gånger högre i Stockholm än i Skellefteå var motsvaran

de jämförelsetal för hela personalstyrkan cirka sex gånger. 

9) Se avsnitt 2.1 i kapitel 2 för en utförligare diskussion 

av begreppet personalstabilitet. 

10) Visserligen utför Statistiska Centralbyrån (SCB) arbets krafts -

undersökningar med hjälp av telefonintervjuer av slumpmässigt 

utvalda respondenter, men någon möjlighet att få säkra upp

gifter på A-regionnivå finns inte. 

AMS:s statistik har äver en annan fördel, eftersom man här 

kan utläsa arbetslösheten för vissa - visserligen grovt in

delade - yrkeskategorier. 

11) Samtliga beräkningar av arbetsmarknadssituationen är, som 

tidigare nämnts, grundade på K ungl Arbetsmarknadsstyrelsens 

Arbetsmarknadsstatistik 1970/1971 och utgör således årsmedel-

tal för den studerade perioden 1.6 1970 - 3 1.5 1971. 

12) Nordisk yrkesklassificering (NYK) är en systematisk förteck

ning över yrkesområden, yrkesgrupper, yrkesfamiljer och in-
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di vidualyrken utgiven av Kungl Arbetsmarknadsstyrelsen. 

Följande indelning i yrkesområden görs i NYK : 

0. Tekniskt, naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt, 
humanistiskt och konstnärligt arbete 

1. Administrativt arbete 

2. Kameralt och kontorstekniskt arbete 

3. Kommersiellt arbete 

4. Lantbruks-, skogs- och fiskeriarbete 

5. Gruv- och stenbrytningsarbete 

6. Transport- och kommunikationsardete 

7-8. Tillverkningsarbete, maskinskötsel m m 

9. Servicearbete 

X. Arbetskraft och arbete ej hänfört till annat yrkesom

råde (Nordisk yrkesklassificering 1965, s 3). 

13) Detta förhållande har dock troligen mindre betydelse, efter

som en anställds bedömning av arbetsmarknadsläget vanligtvis 

torde vara utsatt för vissa "haloeffekter". Så kan man exem

pelvis anta, att en person, bom arbetar med försäljning av 

försäkringar, inte endast påverkas av arbetsmarknadssitua

tionen inom regionen för "försäkringssäljare" (yrkesfamilj 

311 enligt NYK) utan även i viss utsträckning av situationen 

för andra närliggande yrkeskategorier. Till detta kommer att 

kostnaderna för att få fram uppgifter avseende andra indel

ningsgrunder skulle bli betydande, vilket tillsammans med 

det tveksamma i att gå ner på "lägre nivå" gjort att jag 

uteslutit denna möjlighet. 

14) Definitionen av "tätort" är följande: "Som tätbebyggt område 

räknas alla hussamlingar med minst 200 innevånare, såvida 

avståndet mellan husen normalt inte överstiger 200 meter. 

I vissa fall har avstånd, som något över- eller understiger 

200 meter använts om man annars skulle ha erhållit en orea

listisk gränslinje. Som hus har även räknats byggnader, som 

endast används som arbetslokaler. 



156 

Även om avståndet mellan husen överstiger 200 meter, skall 

det inte betraktas som avbrott i bebyggelsen när det mellan 

husen belägna området utnyttjas till allmännyttiga ändamål 

såsom vägar, parkeringsplatser, parker, idrottsplatser och 

kyrkogårdar; detsamma gäller sådana obebyggda områden som 

lagerplatser, järnvägslinjer och kajer". (Statistisk Årsbok 

1971). 

15) Se SGS, Folkmängd 31.12 1970, del 2. 

16) Se SOS, Folkmängd den 31.12 1970, del 2, SGS, Folkmängd den 

31.12 1970, del 3 och SOS, Folk- och bostadsräkningarna den 

1 no vember 1965, del I. 

Jmf också Lindström (1972). 

17) Observera att det vid bestämningen av PL^ tyvärr inte varit 

möjligt att för hela 21-månadersperioden exkludera avgångar 

på grund av dödsfall, pensionering, sjukdom etc (jmf fråge

formuläret i bilaga 4). 

18) Analysen koncentrerar sig på den inverkan på personalrörlig

heten, som olika regionkarakteristika kan ha. Variablerna 

personalexpansion (PE) och företagsstorlek (Ftgs) måste däre

mot anses vara av mindre intresse i detta sammanhang - en 

slutsats, som grundas dels på de låga korrelationskoefficien

terna enligt matrisen i bil aga 6, dels på de små absoluta 

skillnader, som i nämnda avseenden utmärker de studerade en

heterna. Så torde exempelvis knappast de sociala relationer

na i en enhet med t ex 25 anställda påverkas nämnvärt annor

lunda om enheten expanderar med 4 (16 procent) istället för 

med 2 (8 procent) anställda under en period. 

19) En alternativ analysmetod vore att tillämpa stegvis multipel 

regressionsanalys. Därvid söker man förklara variationerna 

kring respektive beroende variabel genom ett sekventiellt 

införande av oberoende variabler, under förutsättning att 
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varje nyinförd variabel ger ett signifikant tillskott i 

analysens förklaringsvärde. 

Metoden är emellertid mindre lämplig i detta sammanhang, 

eftersom antalet oberoende variabler måste anses vara allt

för stort i förhållande till antalet observationer. Här kan 

effekten nämligen bli att de införda oberoende variablerna 

tillsammans har möjlighet att "förklara" en stor del av 

variationen kring respektive beroende variabel, även om 

inget samband föreligger. 

Om metoden ändå tillämpas och respektive beroende variabel 

regresseras stegvis på samtliga oberoende variabler (inklu-

sive PE och Ftgs), ger analysen till resultat att förkla

ringsvärdet fortfarande bara ligger mellan 0,1641 och 0,2732, 

trots att fem till sex oberoende variabler då kunnat införas 

i analysen. 

20) Bedömningen av arbetsuppgifternas kvalifikationsnivå är in

te grundad på någon formell eller mer ingående värdering av 

olika arbeten, utan b aseras helt på de samtal jag haft med 

anställda på olika nivåer vid ett flertal enheter och på eg

na observationer. 

21) Nina kontakter med företrädare för olika regionkontor styr

ker mig särskilt i min uppfattning, att de valda måtten på 

regionernas arbetsmarknadssituation ger en god bild av det 

"genomsnittliga" sysselsättningsläget för enheternas perso

nal i olika regioner. Detta alltså trots att måtten är grova 

och inte speciellt avser de personalkategorier, som återfinns 

vid de aktuella kontoren. Så kan exempelvis nämnas att svå

righeterna att anställa tillfälliga vikarier är betydligt 

större i vissa storstadsregioner än i andra, mindre tätbe

folkade områden. Givetvis kan här de enskilda kontorens krav 

på utbildning hos vikarier variera och därför inverka på h ur 

man bedömer tillgången på arbetskraft inom den egna regionen. 
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22) Jmf här Ingham (1970), sam studerar sju företag, varav fyra 

är företag med mindre än 30 anställda. Även Ingham (1970) 

beräknar personalomsättningen för en tidsperiod av ett år. 

23) Ett annat, men ändå näraliggande problem vid regionala jäm

förelser av detta slag, är de skillnader, som kan förekomma 

mellan olika regioners aktuella konjunktursituation. Konjunk

turläget har nämligen, som framgått av kapitel 2, stor in

verkan på företagens personalomsättning, varför det är av 

vikt att samtliga studerade regioner befinner sig i samma fas 

av en konjunkturcykel. 

Då emellertid försäkringsbranschen torde vara mindre kon

junkturkänslig än många andra branscher och då det är svårt 

att bestämma och framför allt korrigera för olika regioners 

inbördes läge i en konjunkturcykel, har jag inte i den vidare 

framställningen beaktat detta problem. 

24) Givetvis kan motsvarande resonemang tillämpas för manlig 

arbetskraft, som vid sitt ställningstagande tar hänsyn till 

möjligheterna för övriga familjemedlemmar att erhålla an

ställning inom regionen. 

Det väsentliga är här således inte den anställdes könstill

hörighet utan i stället det faktum, att beslutet att sluta 

en anställning avsevärt kan påverkas av arbetsmarknadsläget 

för den "primära" familjeförsörjaren. 

25) Jmf här Dahlström et al (1966 kapitel 1), som för ett liknan

de resonemang i samband med diskussionen kring behovstill

fredsställelse i arbetet. Individen väger enligt Dahlström 

samman tillfredsställelse från olika områden i a rbetet och 

får på så vis en slags "summa tillfredsställelse". 

26) Liknande tankegångar framfördes också av professor Georg 

Karlsson vid ett organisationsteoretiskt symposium (Umeå 

1970) i Lövånger i augusti 1970. 
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Personalsituationen vid försäkringsföretagets betydligt 

större zonhuvudkontor (jmf s 119) motsäger inte det förda 

resonemanget. Av tabellen nedan framgår personalomsättning 

och personalstabilitet vid dessa enheter och vidare anges 

värdet på de tidigare diskuterade regionvariablerna. 

Personalsìtuation Regionkarakterlstika 

FU PS Figa PE 

A 7,9 85,2 252 +7,9 

B 14,4 85,4 903 -3,9 

C 17,1 85,0 651 -2,9 

D 8,8 93,3 442 -1,1 

Ort Bef 

(1000-tal) 

Exp Arb/Lp Arb 0-3 

97 17,4 

1.317 367,3 

606 194,5 

2.02 

6,21 

7,85 

2,23 

0,25 

0,66 

261 275,8 6,52 0,58 

2,37 

0,53 

0,69 

1,40 

Man finner här, att kontor A haft den lägsta personalom

sättningen och kontoret är också beläget i en region av gles 

bygdskaraktär. En annan enhet med låg avgång är kontor D 

och båda dessa enheter ligger i regioner med betydligt högre 

arbetslöshet i yrkesområdena 0-3, än vad som gäller för de 

båda övriga kontoren. Även om mönstret inte är entydigt, kan 

man här alltså konstatera, att vissa regionala skillnader fö 

rekommer och att dessa i stort går i samma riktning, som be

träffande praktikfallen i avsnitt 4.1 ovan. Detta resultat 

motsäger inte heller de tankar, som framförs i avsnitt 4.3.6 

eftersom man här har att göra med enheter, som torde syssel

sätta en större andel mindre kvalificerade befattningshavare 

än regionkontoren. Detta beror givetvis i sin tur bl a på 

den större specialisering, som följer med ökad företagsstor

lek, varför vissa tjänster också lätt blir av mer rutinbe-

tonad karaktär (Jmf Talacchi 1960). 

Även om det inte framgått av det insamlade materialet, är 

alltså regionala skillnader i avgångsbenägenheten i huvudsak 

att vänta i dessa mindre kvalificerade grupper och även för 

enheterna som helhet, bör då givetvis samma regionala möns

ter kunna utläsas C3mf tabellen ovan). Enligt den vidgade 

föreställningsramen skall däremot inga större regionala va
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riationer förekomma i mer kvalificerade personalgrupper 

- en ta nke, som delvis får stöd av det faktum att kontorens 

personalstabilitet är tämligen likvärdig. 
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KAPITEL 5 

PERSONALOMSÄTTNINGENS KONSEKVENSER 

I de föregående kapitlen har intresset varit riktat mot fak

torer i och kring det enskilda företaget, vilka direkt eller 

indirekt kan antas påverka personalomsättningens storlek. Redan 

i rapportens inledande avsnitt noterades emellertid behovet 

av att också närmare analysera personalomsättningens konsekven

ser, som alltså ägnas huvudintresset i föreliggande kapitel. 

Problemområdets omfattning gör det emellertid nödvändigt att 

i detta sammanhang hålla analysen på en relativt hög och över

siktlig beskrivningsnivå. 

5.1 In riktning i tidigare forskning 

Ett gemensamt drag hos de flesta tidigare studier, som behand

lat personalomsättningens konsekvenser för det enskilda före

taget, är att man huvudsakligen inriktar sig på de negativa ef

fekterna. Hög personalomsättning framställs alltså oftast som 

besvärande och allmänt effektivitetshämmande och vanligtvis 

koncentrerar man sin analys till olika kostnader, som kan an

ses förknippade med personalavgång och därav följande ersätt

ningsrekrytering. Flera författare har också presenterat meto

der, användbara vid denna typ av kostnadsanalyser och man har 

också med hjälp av praktikfall eller genom surveyundersökningar 
1 ) 

försökt komma fram till realistiska kostnadsestimat. Dessa 

avser då att ge uttryck antingen för kostnaden "per omsatt" i 

olika personalkategorier eller för företagets totala personal-

omsättningskostnad . 

Däremot förekommer, som tidigare nämnts, mycket sällan någon 

mer ingående diskussion kring de eventuella positiva effekter, 

som kan tänkas följa av en viss - läm pligt avvägd och plane

rad - personalomsättning. Denna till synes ensidiga inriktning 

har med all säkerhet sin huvudsakliga grund i att personalom

sättningsproblem rent generellt oftast behandlats med avseende 
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på de anställda i lägre befattningar, där inslaget av rutin-

betonade eller,med Ramströms (1967) terminologi,programmerade 

arbetsuppgifter dominerar. Anställda, som här lämnar sitt ar

bete, kan förorsaka besvärande avbrott eller åtminstone stör

ningar i produktionsfladet och personalomsättningens negativa 

konsekvenser blir alltså så pass uppenbara och påtagliga att 

kvant ifiering är både möjlig och angelägen. 

Nan kan också se intresset för analyser av just kostnadsaspek

ten av personalomsättning som en "ganska naturlig följd av en 

mer generell företeelse i tidigare företagsekonomisk och orga-

nisationsteoretisk forskning. Ofta har man här nämligen sett 

organisationen som ett i huvudsak "slutet system", vars utbyte 

med omgivningen varit begränsat till inflöden av olika produk

tionsfaktorer och utflöden av varor och tjänster. Man har där

för också upplevt det som särskilt angeläget att finna instru

ment för att kontrollera och styra organisationens/företagets 

"inre" effektivitet. Resultatet har vanligtvis blivit (oftast 

partiella) problemlösningsmetoder, användbara vid försöken att 

åstadkomma ett optimalt resursutnyttjande, bl a genom elimine-

ring av alla till synes "onödiga" kostnader. Bland de senare 

har man då också uppmärksammat sådana kostnader, som är förknip

pade med att ny och oerfaren personal måste rekryteras för att 

kompensera för anställda, som valt att lämna företaget. Givet

vis har dessa analyser av personalomsättningens negativa kon

sekvenser stort värde, inte minst då det gäller att bedöma den 

lämpliga inriktningen och omfattningen av olika åtgärder i syf

te att påverka de anställdas avgångsbenägenhet. 

Förutsättningarna för denna typ av analyser är emellertid inte 

lika goda, när det gäller befattningshavare med mer ostrukture

rade och oprogrammerade funktioner i företaget. Samtidigt är 

det kanske just på dessa högre nivåer, som arbetsuppgifterna 

ger utrymme för och kräver individuella initiativ och bedöm

ningar - krav, som gör en regelbunden "förnyelse" av kunskap, 

kontakter, värderingar etc nödvändig. 
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På senare tid har man också allt oftare uppmärksammat frågan om 

företagets anpassning till sin omgivning i en vidare bemärkel

se. Den öppna systemsynen har därvid varit vägledande och man 

har alltså inte begränsat sig till att belysa samspelet mellan 

organisationens "tekniska system" och omgivningen, utan även 

beroendeförhållanden, som påverkar dess styrsystem och värde

ringsstruktur, har uppmärksammats. Ett ökat utbyte över orga

nisationens gränser av bl a kunskap, värderingar etc har även 

från denna utgångspunkt setts som angeläget - ett utbyte, som 

givetvis i viss utsträckning kan ta formen av personalomsätt

ning. 2) 

Sammanfattningsvis finner man alltså att intresset i tidigare 

forskning främst varit riktat mot olika kostnader i samband 

med personalomsättning. Denna till synes ensidiga inriktning 

kan ses dels som en konsekvens av vilka personalkategorier, 

som man traditionellt förknippat personalomsättningsproblem 

med, dels som en följd av intresset i tid igare forskning för 

att utveckla metoder, användbara vid lösning av relativt be

gränsade "tekniska" problem. Företagets långsiktiga anpass

ning till sin omgivning har dock på senare tid accentuerat be

hovet av en öppen systemsyn och en därav följande medvetenhet 

om det väsentliga i ett brett utbyte av resurser (materiella, 

personella, kognitiva etc) över organisationens gränser - en 

utveckling som alltså bl a kan komma att öka intresset för 

personalomsättningens positiva sidor. 

5.2 Personalomsättningens kostnader 

Det kan vara lämpligt att här först ta upp de olika kostnads

slag, som brukar beaktas i samband med personalomsättning, 

för att sedan också något komma in på förekomsten i tidigare 

undersökningar av faktiska kostnadsuppskattningar. Avsnittet 

avslutas med en principiell diskussion kring kostnadsbilden för 

intern personalomsättning och dess samband med nivån på den 

externa avgången. 
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1_Kostnadsslag_yid_bestämning_ay_gersgnalomsättningens 

kostnader 

I samband med personalomsättning uppstår många olika typer av 

kostnader, t ex för avskedsintervjuer, annonsering, urval, ut

bildning. Med hjälp av "The Replacement Cost Calculation Method" 

kan man emellertid "bryta ner" den totala personalomsättnings-

kostnaden i följande huvudgrupper av kostnadsslag (Gaudet 1960, 

kapitel 2 ) : ̂  

1. Rekryteringskostnader 

2. Urvals- och placeringskostnader 

3. Inkörningskostnader 

4. Avgångs kostnader 

Respektive huvudgrupp brukar därvid anses omfatta följande 

typer av kostnader. 

1. Rekryterings kostnader, bl a kostnader för annonsering, rek

ryteringskampanjer och då också informationsmaterial i form 

av broschyrer, filmer etc, avgifter i förekommande fall för 

arbetsförmedling. Här kan också ingå belöningar till redan 

anställd personal, om dessa hjälper till med rekrytering 

via sina personliga kontakter - ett förfaringssätt, som 

kan vara nödvändigt att tillgripa bl a om stor brist på ar

betskraft föreligger. I vissa fall kan det då också bli ak

tuellt att rekrytera utländsk arbetskraft med stora kostna

der för resor, språkundervisning etc som följd. 

Slutligen kan man i denna grupp också inkludera en "fast 

kostnad" för åtgärder i syfte att skapa en positiv bild ut

åt av företaget. Här ingår kostnader för olika PR-aktivite-

ter och för sådana personalvårdande inrättningar, som kan 

tänkas utgöra en positiv faktor vid den anställdes val av 

arbetsgivare.^ ̂ 

2. Urvals- och placeringskostnader, dvs kostnader för att ut

värdera ansökningshandlingar och för olika former av anställ-
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ningsintervjuer. De senare kan utföras dels av företagets 

personalfunktion i form av en första "grovgallring" bland 

sökanden, dels av olika linjechefer, som kanske slutgiltigt 

har att avgöra om och/eller var den sökande passar. Här in

går också kostnader för olika tests, läkarundersökningar, 

referenskontroller och för den sökandes resor. 

De båda första grupperna omfattar alltså kostnader, som huvud

sakligen uppstår i olika administrativa avdelningar, kanske 

främst i personalavdelningen. Dimensioneringen av dessa funk

tioner bestäms givetvis inte endast av de arbetsuppgifter, som 

personalomsättningen föranleder, utan utgörs till stor del av 

en fast kostnad för hela företaget. Vid be stämningen av perso

nalomsättningskostnaden är det emellertid viktigt att ta fasta 

på särkostnaderna för denna, dvs sådana kostnader, som skulle 

kunna undvikas om personalomsättning ej förekom. Särskilt vid 

analys av företagets kostnader för en individuell avgång och 

ersättningsrekrytering kan det ibland vara skäl att ej ta med 

kostnaden för ianspråktagande av dylika "fasta" tillgångar inom 

företaget. Om exempelvis alla anställningsintervjuer utförs av 

företagets personalavdelning, och om dess bemanning inte på

verkas av marginella förändringar i personalomsättningen och 

samtidigt inte heller andra viktiga funktioner måste åsidosät

tas, behöver alltså kostnaden för anställningsintervju inte 

inkluderas i den individuella personalomsättningskostnaden 

(Jmf Zimmerer, 1971). Givetvis skall ändå utnyttjandet av dyli

ka gemensamma "fasta" tillgångar fastställas och analyseras, 

för att man skall få en realistisk uppfattning om den totala 

kostnad, som personalomsättningen på längre sikt föranleder. 

3. Inkörnings kostnader, som bl a omfattar kostnader förknippade 

med att introducera och utrusta den nyanställde i arbetet. 

Här ingår då också kostnader för uppdatering av löne- och 

personalstatistik, och för utbildning och "indoktrinering" 

med hjälp av mer eller mindre formaliserade utbildningspro

gram . 
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Den många gånger största och samtidigt mest svårbestämda 

kostnadsposten uppstår emellertid oftast under själva "in

körningen" i det nya arbetet. Under den första anställnings

tiden måste man nämligen räkna med att produktiviteten inte 

är lika hög, som för mer erfaren personal och dessutom ökar 

då kravet på arbetsledning, övervakning, kvalitetskontroll 

etc. Vidare brukar man vanligtvis utgå från att förslitning

en på verktyg och maskiner ökar under inkörningsskedet och 

även olycksfallsfrekvens och därmed sammanhängande kostnader 

kan stiga. 

Pearce (1954) betonar också särskilt inkörningskostnadens 

betydelse.^ Som ovan nämnts är emellertid den praktiska 

bestämningen av dess storlek ofta komplicerad, även om man 

kan ha viss vägledning av de metoder, som utvecklats i 

tidigare studier. Här tar man visserligen som regel sikte 

på att bestämma den totala personalomsättningskostnaden, 

men just den försämrade produktiviteten under inkörnings-

skedet ägnas ofta särskilt stor uppmärksamhet. 

" å t e r f i n n s  b l  a  i  a u s t r a l i e n s i s k  

och engelsk litteratur. Metoden innebär, att man försöker 

estimera de intäkter, som under en period gått förlorade 

på grund av periodens personalomsättning, varefter man sub

traherar de kostnader (t ex direkt lön), som besparats. 

Resultatet blir en teoretiskt beräknad vinst, från vilken 

man sedan subtraherar det faktiskt konstaterade överskot

tet och man erhåller på så vis en uppskattning av personal-

omsättningskostnaden. 

"Wgrker_yalue_LJnit-metgden" utvecklades ursprungligen i 

Kanada. Här söker man fastställa "the dollar value of the 

average daily output per worker", vilket betecknas som "the 

worker value unit" (WVU). Analysen syftar till att bestämma 

hur stort genomsnittligt "täckningsbidrag" per dag, som var

je anställd i företaget lämnar och personalomsättningskost-
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nåden bestäms därefter som antal på grund av personalomsätt

ning förlorade arbetsdagar, multiplicerat med WVU (Hall 1969). 

Genomgående tar man här alltså fasta på att företagets utbyte 

av en anställd når sitt högsta och då också relativt konstan

ta värde först efter ett kortare eller längre inkörningsskede. 

Hur själva förloppet mer i detalj ter sig är däremot inte 

närmare behandlat, men schematiskt kan det beskrivas som i 

figur 5.1 n edan. 

Figur 5.1. Företagets utbyte av den anställde som en funk

tion av anställningstidens längd 

Företagets 
utbyte 
(TB/anst 
o dag) 

TB f (t) t 

Anställ-4 

ningstid 
( t ) 

- II 
. III 
- IV 

Kurvorna I, II och III anger här alternativa inkörningsför

lopp. Vid a nställningstillfället är företagets utbyte (täck

ningsbidrag per anställd och dag) negativt och motsvaras i 

huvudsak av den faktiska lönekostnaden (L). För att sedan 



168 

lära upp personal med mindre kvalificerade arbetsuppgifter 

torde "inkörningen" gå relativt snabbt (Kurva I). Full pro

duktivitet nås emellertid ändå inte förrän efter relativt 

lång tid. Även i mer rutinbetonade arbeten torde det nämligen 

förekomma mindre frekventa arbetsuppgifter, bl a i form av 

åtgärder i samband med olika "störningsmoment" (maskinavbrott, 

undermålig kvalitet etc). Här krävs då givetvis en bredare 

erfarenhet än vad som definieras av den enskilda arbetsuppgif

ten och inlärningstiden ökar i motsvarande grad. 

Allt efter typen av arbete och/eller den anställdes utbild

ning, erfarenhet etc kan sedan olika inkörningsförlopp före

komma (Kurvorna II och III). I många fall torde förloppet 

kunna beskrivas med hjälp av någon typ av mer generell inlär

ningskurva, varvid man alltså särskilt beaktar, att inlär-
0 j 

ningen går olika snabbt under olika skeden av förloppet. 

Mer eller mindre utpräglade "platåbildningar" kan alltså ock

så göra sig gällande (Kurva III) - "platåer", som till sin 

karaktär dels varierar från individ till individ och från ar

bete till arbete, dels kan påverkas genom olika insatser i 

form av exempelvis utbildning. 

Vid bestämning av inkörningskostnaden tar man enligt tidigare 

utvecklade metoder vanligtvis fasta på "förlorat täcknings

bidrag" fram till det att full produktivitet uppnås (t^). 

Storleken på denna förlust kan då enligt figur 5.1 beräknas 

till 

ti 
TB. • t. - / fC t î d t (5.1 ) 

Z/\ ' o 

Under förutsättning att inkörningsförloppet i stort följer 

någon av kurvorna II eller III bör emellertid en acceptabel 

approximation av det förlorade täckningsbidraget kunna er

hållas som 

t 1  (TB, + L) • —i (5.2) 
1 
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Denna bestämning av inkörningskostnaden bygger emellertid på 

antagandet, att företaget arbetar i en marknadssituation, som 

möjliggör att allt som över huvud taget kan produceras också 

kan säljas och att samtidigt värj e avbrott i produktionen 

automatiskt och oundvikligen leder till ett intäkts-/försälj-

ningsbortfal1. Denna utgångspunkt förefaller emellertid inte 

helt realistisk, eftersom man i de flesta fall torde försöka 

mildra de negativa verkningarna genom att vidta olika motåt

gärder. ̂ ̂ 

Ett företag, som t ex ofta upplever störningar på grund av 

hög personalavgång, torde således söka tillskapa reserver i 

form av extrapersonal, ökad lagertillverkning under lågsäsong, 

övertidsarbete etc. En annan möjlighet är att försöka styra 

efterfrågan mot perioder då denna normalt är låg och här kan 

då tillfälliga prissänkningar vara nödvändiga att tillgripa. 

Samtliga dessa åtgärder syftar alltså till att försöka mot

verka försäljningsbortfall och kostnaden för persona liomsätt-

ningen skall då bestämmas som en alternati vkostnad, dvs som 

kostnaden för de åtgärder, som vidtages i syfte att förhindra 

förlorad försäljning. 

Ett av de alternativ, som står till buds för att undvika all

varligare störningar, är som ovan nämnts inrättandet av vis

sa personalreserver - personal, som då inte bara kan utnytt

jas i samband med personalomsättning utan också kan användas 

vid sjukfrånvaro, tillfälligt ökad efterfrågan, underhåll etc. 

Vid per sonalavgång kan man då "låna" reserver ur denna gemen

samma "pool" och personalomsättningen skall här endast "debi

teras" med denna extrapersonals lönekostnad, som dock på grund 

av utnyttjandets extraordinära karaktär kan ligga väsentligt 

högre än för den ordinarie arbetskraften. Om man här som exem

pel antar, att inkörningsförloppet följer kurva IV enligt 

figur 5.1, med ett 50-procentigt produktionsbortfall fram till 

det att maximal produktivitet uppnås (vid t^), kan ett för-

sä.ljningsbortfall på g rund av sänkt produktion helt motverkas 
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genom ett tillskott under perioden (tQ-t>|) med en "halv" full

ständigt "inkörd" arbetare. Inkörningskostnaden skulle då app-
8 ) 

roximativt reduceras från 

ti (TB. + L) • —i (5.3) 

till 

t 1  
L • -J (5.4) 

Till detta bör emellertid också läggas kostnaden för en even

tuellt ökad kapitalbindning i sådana extra verktyg och maski

ner, som måste finnas tillgängliga under dylika perioder av 

tillfällig "dubbelbemanning" - reserver, som dock liksom öv

riga även kan användas i andra situationer än vid personalom-
9 ) 

sättning. Vidare kan givetvis olika administrativa kostna

der uppstå i samband med planeringen av de extraordinära åt

gärderna. 

Slutligen kan man också tänka sig att avgång äger rum under 

perioder, då efterfrågan på företagets produkter är mycket 

låg. Här torde de negativa verkningarna av personalomsätt

ningen vara av tämligen underordnad betydelse och det kan då 

också många gånger närmast vara en fördel för företaget att 

kunna reducera personalstyrkan genom frivillig avgång. Â 

andra sidan kan givetvis en omgående ersättningsrekrytering 

vara nödvändig för att garantera en väl inkörd personalstyr

ka, 'då efter frågan åter stiger. Inkörningskostnaden begrän

sas emellertid här till det värde, som den ordinarie perso

nalstyrkans arbete har för företaget under dylika perioder 

av låg efterfrågan. Om alltså personalen då vanligtvis får 

ägna sig åt mer eller mindre nödvändiga "underhållsarbeten", 

städning etc blir också inkörningskostnaden om än inte försum

bar så väsentligt mindre betungande. 

4. Avgångs kostnader representerar en kostnadsgrupp, som i viss 

mån liknar de två föregående. Här ingår dels kostnader för 
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bl a avskedsintervjuer, avgångsvederlag etc, dels vissa in-

tangibla kostnader, som kan uppstå i form av försämrad good

will hos olika intressentgrupper på grund av hög personal

omsättning (t ex hos fackföreningar, kunder, leverantörer). 

Trivseln i arbetet kan också påverkas i negativ riktning, 

bl a som en följd av bristfällig social integrering, dålig 

trygghet i anställningen etc och detta utgör då exempel på 

andra svårmätbara "kostnader". 

På samma sätt, som ovana vid arbetet förorsakar inkörnings-

kostnader bland nyanställda, torde också en viss produkti

vitetssänkning under den sista anställningstiden vara vanlig. 

Denna kan uppstå redan när den anställde börjar att planera 

för ett byte av anställning (jmf "psykisk personalomsättning") 

men torde vara särskilt accentuerad under själva uppsäg

ningstiden. Den anställde har då kanske redan fått annan 

anställning och kan därför antas vara relativt dåligt moti

verad att delta i produktionen hos den nuvarande arbets

givaren. Speciellt vid ett påtvingat byte av anställning, 

t ex vid avskedanden, torde denna senare typ av produktions

bortfall vara ofrånkomlig. 

•2 a? a? _Ç§?§9QËl90sâttningens _kos tnader_- _några_emgi ris ka 

skattningar 

Det är alltså uppenbart att många av de kostnadsslag, som sam

manhänger med personalomsättning, är svåra att kvantifiera och 

empiriskt mäta. Följden blir också att de kostnadsestimat, som 

kan återfinnas i tidigare undersökningar, varierar mycket och 

med all sannolikhet också mer än vad som enbart betingas av 

att intresset i skilda studier ofta riktats mot helt olika 

personalgrupper. Den "lista" över olika kostnadsslag, som ovan 

presenterats och som utnyttjas vid tillämpningen av "The Repla

cement Cost Calculation Method",kan visserligen användas som 

en slags "check-lista", men ger dock föga vägledning vid för

söken att åstadkomma mer precisa kostnadsbestämningar. Detta 

sammanhänger bl a med bristen på tillförlitliga operationalise-
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ringar, varför skattningar av respektive kostnadsslag - t ex på 

grundval av i nformation inhämtad i en brett upplagd surveyunder-

sökning - och en därpå följande enkel summering vanligtvis torde 

ge tämligen otillförlitliga resultat. A an dra sidan kan man 

givetvis på dett a sätt få en åtminstone ungefärlig uppfattning 

om inom vilka intervall, som personalomsättningskostnaden kan 

förväntas ligga för skilda personalgrupper och för olika typer 

av verksamhet. 

Inom ramen för American Management Association (AMA) genomför

des avseende år 1958 en surveyundersökning av detta senare slag 

(American Management Association Survey) - en undersökning, som 

refereras i Ga udet (1960, kapitel 2). Här bad man linjechefer 

("controllers") i 80 företag uppskatta totalkostnaden "per per

sonalomsättning" för olika personalkategorier. Svarsfrekvensen 

var emellertid låg (31 procent) och dessutom innehöll endast en 
10) 

tredjedel av de erhållna svaren fullständiga kostnadsestimat. 

Vidare bör det noteras, att trots att frågeformulären tillställ

des "the controllers", var det som regel en tjänsteman inom 

personalavdelningen, som besvarat enkäten. Detta kan givetvis 

ha inverkat menligt på tillförlitligheten i beräkningen av de 

kostnader, som i samband med personalomsättning uppstår i själ

va pr oduktionen (t ex inkörningskostnader), men kan samtidigt 

ha ökat säkerheten vid uppskattningen av andra viktiga kost-
11 ) 

nadsgrupper, bl a av administrativ natur. 

Resultatet av undersökningen blev som väntat mycket varierande 

kostnadsestimat, något som givetvis kan förklaras såväl av 

stora faktiska skillnader som av låg tillförlitlighet i insam

lade data. Gaudet (1960, s 58), som alltså refererat undersök

ningen, anser emellertid att de erhållna estimaten är realistis

ka och att variationerna motsvaras av verkliga skillnader mel

lan olika företag. Några av de intervallestimat, som undersök

ningen resulterade i, presenteras i bilaga 7, där emellertid 

endast två personalkategorier inom respektive verksamhetsområ

de medtagits. De olika yrkesområden som ingår har här kvar sin 
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engelska beteckning, då det i vissa fall kan vara svårt att 

finna adekvata svenska motsvarigheter. 

Även om variationsvidden är stor, är tendensen att kostnaderna 

ökar med stigande kvalifikationsnivå helt klar. Visserligen 

härrör uppgifterna ända från 1958, men efter en genomgång av 

över 500 studier utförda mellan 1915 och 1958, och innehållan

de i sammanhanget relevanta kostnadsuppskattningar, kan Gaudet 

(1960) konstatera att personalomsättningskostnaderna tycks ha 

stigit förhållandevis lite under perioden. Sålunda har kostnads

ökningen enligt denna genomgång legat klart under t ex prisut

vecklingen för varor och tjänster. Andra arbeten från 1957-1958 

styrker också i stort de kostnadsestimat, som redovisas i bi la

ga 7 (Gaudet 1960, s 66). 

Det finns också andra exempel på mer eller mindre noggranna 

överslagsberäkningar av den genomsnittliga personalomsättnings-

kostnaden. I tidskriften Textile World (1969) uppskattas kost

naden per anställd, som slutar inom textilindustrin, till cirka 

500 dollar och Levine (1970) har i samband med studier av mind

re kvalificerad personal i en varuhuskedja angett intervallet 

till mellan 74 och 134 dollar. Här ingår då inte de mer svår

mätbara eller intangibla kos tnadss 1ag, som tidigare diskuterats. 

Stessin (1961) anger siffran 482 dollar per "farewell handshake" 

och i Stegemann (1965) återfinns en up pskattning av kostnaden 

per avgången "Facharbeiter" till 2 500 DN. I en svensk undersök

ning, som utförts i fem större och medelstora Göteborgsföretag, 

beräknades kostnaden för att anställa och lära upp en arbetare 

till 6 900 kronor och om det sedan avsåg utländsk arbetskraft 

var kostnaden i genomsnitt 1 800 kronor högre (Rapport från 

Göteborgs stadskontor 1971:8). 

Man kan också som Gaudet relatera personalomsättningskostnaden 

till företagets totala lönekostnad. Den förra kan på detta sätt 

bestämmas till 10-20 procent eller i extrema fall 50-60 procent 

av den senare (Fortune 1961). Storleksordningen framgår också 
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om man som Rubenowitz (1967, s 170) väljer att ange "inkörnings

tidens" längd. Enligt författaren kan denna för vissa högt kva

lificerade grupper, t ex civilingenjörer, vara så lång som mel

lan två och tre år. 

För det enskilda företaget är givetvis möjligheterna betydligt 

större att göra ingående och noggranna analyser av kostnadsstruk

turen i samband med personalomsättning. Flera författare har i 

praktikfallsform visat hur bl a de metoder, som presenterades 

i avsnitt 5.2.1 ovan, kan utnyttjas för mer detaljerade kostnads-

bestämningar med beaktande av oli ka företagsspecifika förhållan

den. Nycket utförligt beskrivna praktikfall med detta syfte pre

senteras och analyseras av Pearce (1954). Choularton (1966) 

visar också ett exempel på hu r den ovan diskuterade "Profit 

Forgone-metoden" kan tillämpas och han kommer här fram till en 
o 12) 

genomsnittlig kostnad "per personalomsättning" på 371 dollar. 

Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera, att de flesta ti

digare studier visar på ofta mycket höga kostnader i samband 

med personalomsättning. Variationerna i kostnadsestimaten är 

emellertid betydande, men kan eventuellt till viss del förklaras 

av att olika företag befinner sig i olika "omsättningsintervall". 

Företag med hög relativ avgång torde söka vägar för att "ratio

naliser" sin personalomsättning, varigenom kostnaden "per omsatt 

individ" kan reduceras. Även om givetvis den totala kostnaden 

stiger med ökad personalomsättning, kan således kostnaden "per 

omsatt" visa en tendens att samvariera negativt med personal

omsättningens storlek. Ändå är det knappast troligt, att hela 

variationsvidden har sin grund i faktiska skillnader mellan de 

studerade företagen. En stor del av förklaringen torde i stället 

vara att söka i de metodologiska problem, som gör sig gällande 

vid den aktuella typen av kostnadsanalyser. 

Trots dessa reservationer ger de tidigare studierna en god upp

fattning om vikten av, att det enskilda företaget är observant 

mot eventuella tendenser till en icke önskvärd ökning i per so

nalomsättningen. För att ytterligare illustrera detta kan man 
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som exempel utgå från en "kostnad per personalomsättning" på i 

genomsnitt 7 000 kronor, dvs ungefär det belopp, som den ovan 

relaterade och relativt sena svenska studien kom fram till. Ett 

företag med 500 anställda, som under dessa betingelser kan sänka 

sin personalomsättning från exempelvis 50 till 30 procent skulle 

härigenom alltså kunna uppnå en kostnadsbesparing på cirka 

700 000 kronor. Siffran kan synas hög, men här ingår då ändå 

inte de olika intangibla "kostnader", som hög p ersonalavgång kan 

vara förenad med. Â andra sidan har inte heller personalomsätt

ningens positiva effekter beaktats - en fråga, som vi återkom

mer till i avsnitt 5.3 nedan. 

5i?I3_Den_interna_personalomsättningen_och_kostnadsstruj5turen 

I det föregående har intresset helt riktats mot olika kostnader 

förknippade med extern personalomsättning, dvs kostnader, som 

uppstår i samband med personalavgång och därpå följande ersätt

ningsrekrytering. Samtidigt förekommer givetvis ofta en intern 

personalomsättning i form av förflyttningar av personal mellan 

olika avdelningar och/eller arbetsuppgifter inom det enskilda 

företaget - förflyttningar, som kan vara initierade såväl av 

företaget som av de anställda själva. Även vid dessa interna om

flyttningar uppstår givetvis kostnader och dessa torde i huvud

sak kunna grupperas på samma sätt, som beträffande den externa 

avgången enligt avsnitt 5.2.1 ovan. 

Oavsett hur den interna personalomsättningen initieras, är det 

emellertid troligt att de kostnader, som här uppstår, ofta är 

lägre än vid extern avgång. Detta framgår redan av "checklistan" 

över olika kostnadsslag i avsnitt 5.2.1, där vissa kostnader 

(för t ex annonsering, presentation av företaget, anställnings

intervju etc) antingen inte alls förekommer eller är väsentligt 

lägre vid interna än vid externa omflyttningar. Därtill kommer, 

att ledningens möjligheter att styra personalrörligheten på ett 

ur företagets synvinkel ändamålsenligt sätt torde vara väsent

ligt större i det förra fallet. Detta sammanhänger inte minst med 

den relativt sett bättre kunskap, som man rimligen har, om i 
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företaget redan anställd personal, som begär eller tvingas till 
1 3 ) 

förflyttning. Av samma anledning bör också en bättre och 

snabbare anpassning mellan arbetsuppgifter och anställda kunna 

ske - ett förhållande, som då i sin tur bör leda till en lägre 

inkörningskostnad vid intern än vid extern rekrytering. 

Förutom att de d irekta kostnaderna är lägre, kan även vissa in -

direkta fördelar up.pnås som en fö ljd av i ntern personalomsätt

ning. För det första kan härigenom en bättre och mer mångsidigt 

utbildad personalstyrka erhållas, vilket kan vara fördelaktigt 

bl a i samband med tillsättandet av tillfälliga vakanser vid 

sjukdom etc. För det andra bör de anställdas kunskap om olika 

instrumentella relationer i arbetet påverkas i posit iv rikt

ning, varför personalens överblick över och förståelse för fö

retagets totala verksamhet och mål kan öka. Dessa båda förhål

landen i kombination kan sedan för det tredje öka de anställdas 

flexibilitet, med bl a minskat motstånd mot förändringar som 

följd. 

Nu b ör man emellertid också uppmärksamma, att alltför ofta före

kommande interna omflyttningar inte bara medför onödiga direkta 

kostnader utan dessutom kan ha m enlig inverkan på den sociala 

integreringen på arbetsplatsen. Det torde vidare vara viktigt, 

att internbefordran sker i enlighet med en officiell och väl 

förankrad personalpolitik, då man i annat fall riskerar att vis

sa internrekryteringar leder till svårhanterliga "statusproblem" 

och besvärande konflikter. 

Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera, att intern perso

nalomsättning som regel torde vara förknippad med lägre kostna

der än extern. En mer mångsidigt utbildad och mer flexibel per

sonalstyrka kan vidare vara till fördel för företaget, inte 

minst vid tillfällig frånvaro. Slutligen kan ett program för 

arbetsrotation förbättra de anställdas arbetstillfredsställelse, 
o 14) 

vilket också det kan medföra fördelar ur effektivitetssynpunkt. 

Not bakgrund av denna diskussion skulle man då schematiskt kunna 
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se företagets kostnader för intern personalomsättning som i 

figur 5.2 nedan. 

Figur 5.2. Kostnaden för intern personalomsättning som en 

funktion av dess storlek 

K. i 

K- = Totalkostna d för intern personalomsättning 

= Intern p ersonalomsättning 

Här antas alltså totalkostnaden (K^) öka som en funktion av 

den interna omsättningens storlek. Den förutsätts vidare öka 

med växand e hastighet om de interna omflyttningarna överstiger 

en viss grän s (P^) - en konsekvens av de tidigare diskuterade 

negativa verkningarna av en alltför hög intern personalomsätt

ning. 

Redan tidigare kunde vi emell ertid notera, att en viss arbets

rotation kan ha gynn samma effekter på bl a de a nställdas arbets

tillfredsställelse. Detta innebär, att intern personalomsättning 

i vissa fall skulle kunna användas som ett mede 1 för att sänka 

den externa avgången, som ju samtidigt torde vara mer resurs-

krävande "per omsatt anställd" än den interna. Härigenom skulle 

man alltså också kunna uppnå mer eller mindre betydande kost

nadsbesparingar, men det bör i detta sammanhang åter påpekas, 

att alltför ofta förekommande omflyttningar kan ha negativa ef

fekter på bl a trivseln i arbetet. Det torde alltså även här 
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finnas en övre kritisk gräns för den interna omsättningen, över 

vilken också den externa personalomsättningen börjar stiga. 

Sammanfattningsvis skulle man alltså förenklat kunna se kost

naden för extern personalomsättning som .en funktion av den in

terna omsättningens storlek,under förutsättning att i övri gt 

likartade förhållanden råder. Om kostnaden för extern avgång 

antas vara proportionell mot avgångens storlek, blir resultatet 

en kostnadsfunktion, som i princip enligt figur 5.3 nedan. 

Figur 5.3. Totalkostnaden för extern personalomsättning som 

en funktion av den interna personalomsättningens 

storlek 

K e 

Kg = Totalkostnad för extern personalomsättning 

* Intern personalomsättning 

Kostnaden för extern personalomsättning antas således avta då 

den interna omsättningen tillåts öka, men detta gäller endast 

upp till en viss gräns (P^- Stiger den interna rörligheten 

över denna nivå, börjar återigen den externa personalomsättning

en (och också totalkostnaden) att stiga. 

Om då både de direkta (figur 5.2) och indirekta (figur 5.3) 

konsekvenserna av den interna personalomsättningen samtidigt 

beaktas, fås den totala personalomsättningskostnaden (TK) genom 
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en summering av funktionerna och K g (figur 5.4 nedan). 

Figur 5.4. Totalkostnaden för intern och extern personalomsätt

ning, som en funktion av den interna personalomsätt

ningens storlek 

TK TK 

TK = Totalko stnad för extern och intern personalomsättning 

Kg = Totalkostnad för extern personalomsättning 

K^ = Totalkostna d för intern personalomsättning 

= Intern personalomsättning 

Figuren avser att illustrera, hur företaget kan minimera den 

totala personalomsättningskostnaden genom att aktivt verka 

för en intern personalomsättning av storleken P . Detta givet

vis under förutsättning att de p rincipiella antaganden, som 

gjorts i d et föregående kan anses gälla. 

Det bör emellertid observeras, att företagets kostnader för 

intern personalomsättning här har antagits växa relativt lång

samt, dels som en följd av låga direkta kostnader, dels beroen

de på viss a indirekta positiva effekter vid interna omflyttningar 

- ett slags "nettokostnadsresonemang" ligger med andra ord till 

grund för kurva K^ ovan (figurerna 5.2 och 5.4). Däremot har 

endast kostnadssidan uppmärksammats i samband med extern perso-
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nalomsättning ("bruttokostnaden") och eventuella positiva kon

sekvenser av denna avgång har alltså ej beaktats. Gör sig dyli

ka positiva effekter gällande, kommer givetvis utseendet på 

såväl kurva Kg som TK i figur 5.4 ovan att ändras. Utan att här 

närmare gå in på vilka alte rnativa justeringar, som kan tänkas 

bli följden, bör dessa under alla omständigheter resultera i, 

att den optimala interna personalomsättningen (PQ) antar ett 

lägre värde än enligt figur 5.4 ovan. Not denna bakgrund kan 

det nu vara lämpligt att gå över till frågan om den externa 

personalomsättningens eventuella positiva konsekvenser. 

5.3 Positiva konsekvenser av extern personalomsättning 

I det föregående har endast personalomsättningens negativa 

sidor behandlats - en inriktning, som alltså även dominerar den 

tidigare forskningen på området. Trots detta torde ändå en lämp

ligt avvägd extern personalomsättning i många fall kunna vara 

förknippad med inte obetydliga positiva konsekvenser för det 

enskilda företaget och dessa behöver då inte nödvändigtvis be

gränsa sig till de effektivitetsvinster, som Douglas (1918) 
15) 

något cyniskt finner anledning att särskilt framhålla: 

"A high cost of labor turnover is not always an economic 

waste to the employer. A p lant with many rush orders paying 

high wages may find it to its economic interest to drive 

its workmen at such a pace that they will be exhausted at 

the end of a few months. The old group of workmen can be 

discharged and a new group employed. Many munitions factories 

in the United States followed such a policy during the years 

1915 and 1916." 

Det är alltså en tämligen omänsklig och mekanisk syn på de an

ställda som här kommer till uttryck, men även i ett annat av

seende är ståndpunkten föråldrad. Sålunda förutsätts uppenbar

ligen inga eller mycket låga inkörningskostnader förekomma - ett 

antagande, som emellertid bör ses mot bakgrund av den betydligt 

mindre komplicerade teknologi, som de flesta företag hade att 
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arbeta vid tiden för Douglas' uttalande. 

En mer väsentlig fördel, som bl a Hedberg (1967, s 88) pekat 

på, är att extern personalomsättning kan utnyttjas aktivt 

av företaget för att åstadkomma en bättre anpassning av perso

nalstyrkan till bl a fluktuationer i efterfrågan på företagets 

produkter. Han torde nämligen som regel i det längsta dra sig 

för avskedanden och permitteringar, även om dylika åtgärder är 

angelägna och på lång sikt också skulle vara till fördel för de 

anställda. Tillfälliga personalinskränkningar kan dock medföra 

good-wi11-förluster hos olika externa intressenter - en konsek

vens, som bl a kan försämra företagets möjligheter till och 

kostnader för kommande nyrekryteringar. 

Sammanfattningsvis kan alltså extern personalomsättning vara 

till fördel för det enskilda företaget, om den används på ett 

aktivt sätt för att (i kvantitativ bemärkelse) dimensionera 

personalstyrkan efter företagets aktuella behov. Detta gäller .. 

då för alla personalkategorier, men i vissa fall kan man också 

se personalomsättningen i e tt mer långsiktigt perspektiv och 

då som ett medel för att i vid bemärkelse anpassa företaget 

till omgivningens ständigt ändrade karaktär. 

§ • 3 •1.Extern _gersonalomsättning _och _företagets _angassningsförmåga 

Ned diskussionen om personalomsättningens negativa konsekvenser 

som utgångspunkt antogs tidigare företagets "utbyte" av den an

ställde först växa som en funktion av anställningstidens längd, 

för att sedan bli mer eller mindre konstant (Jmf figur 5.1, s 

167). Maximalt utbyte uppnås alltså först när den anställde kän

ner alla sidor av den egna arbetsuppgiften och dessutom är täm

ligen väl in förstådd med företagets verksamhet. För att sedan 

utbytesfunktionen skall anta ett konstant värde över tiden krävs 

emellertid också i stort sett oförändrade arbetsuppgifter och 

arbetsmetoder. 

En förutsättning för att det skisserade sambandet mellan anställ
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ningstid och företagets utbyte av den anställde skall befinnas 

gälla är med andra ord, att nuvarande "system" för verksamhetens 

bedrivande kan bibehållas oförändrade över tiden eller också att 

eventuella förändringar är små och lätta att anpassa sig till 

för de anställda. Dessa förhållanden kan möjligen i viss utsträck

ning antas gälla för anställda med mindre kvalificerade, rutin-

betonade arbetsuppgifter. Här kan man nämligen åtminstone delvis 

åstadkomma en "avskärmning" gentemot omgivningen, t ex genom 

inrättandet av speciella funktioner, vars primära uppgift blir 

att reglera företagets utbyte med omgivningen (Jmf Thompsons 

1967 "boundary-spanning units"). Ju högre upp i o rganisationen 

man kommer, desto svårare torde det emellertid bli att upprätt

hålla denna typ av isolering från omgivningen eller från andra 

delar av företaget. 

Som bl a Johannisson (1971) framhåller, krävs det en betydande 

"förändringsförmåga" om dagens företag effektivt skall kunna 

anpassa sig till den ständigt skiftande omgivning, som man har 

att verka i. Den gränsdragning, som görs gentemot omgivande 

"system" (bl a andra företag, organisationer etc) blir ofta re

lativt godtycklig och är framför allt temporär/"rörlig". En 

av förutsättningarna för att företaget skall kunna överleva är 

alltså att dess gränser är flexibla och att temporära koppling

ar till "resurskällor" i omgivningen kan åstadkommas - kopp

lingar, som efter utnyttjandet åter upplöses. 

Det krävs också att företagets samtliga delsystem kan anpassa 

sig till omgivningens krav. Vid exempelvis förändringar i före

tagets behov av produktionskapacitet kommer det att ställas 

krav på en anpassning av "the technical system" enligt Parsons 

(1960) terminologi - krav, som uppmärksammas och effektueras 
1 R 1 

av "the managerial system". Så kan t ex överskottskapacitet 

utnyttjas för legotillverkning, medan brist på ege n kapacitet 

bl a kan b alanseras genom ett ökat samarbete med underleveran

törer. Denna typ av teknisk anpassning har också förekommit 
17) 

sedan länge. Nindre uppmärksammat är emellertid behovet att 
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också anpassa företagets "värdesystem" till den värdemiljö som 

företaget verkar i. Som bl a Flower & Hughes (1973) påpekat kom

mer i framtiden värderingar och målsättningar i nom företagen 

att i växande utsträckning bli beroende av omgivningens värde

ringsstruktur. Nan kan exempelvis - för att åter använda Johan

nissons (1971) terminologi - tänka sig att nya krav på företa

gens inre och yttre miljö via "värdesystemet" framtvingar en 

ändrad produktinriktning och ändrade arbetsprocesser. Omgivning

ens ändrade värderingar kan alltså återverka på ut formningen av 

olika tekniska funktioner inom företaget (bl a det "konkreta 

systemet") och hur förändringarna skall åstadkommas bestäms i 

huvudsak av "styrsystemet". 

Omgivningens värderingar kan givetvis också ändras så mycket, 

att hela företagets existens inte längre kan motiveras utan 

måste upphöra. Ju tidigare man emellertid varseblir de nya kra

ven, desto större möjligheter bör finnas att anpassning kan ske 

och att företaget således också kan överleva. Dessutom kan då 

inte bara "passiv" utan även "aktiv" anpassning äga rum (Johan

nisson 1971). Den förra innebär att företaget saknar möjlig

heter att själv påverka omgivningen, medan den senare förutsät

ter en mer eller mindre systematisk bearbetning av olika omgi

vande system, som företaget är direkt eller indirekt beroende av. 

Det är således angeläget att det finns funktioner i företaget, 

vars kanske viktigaste uppgift består i att reglera företagets 

förhållande till omgivningen. Thompson (1967) talar här om s k 

"boundary-spanning units", vilka fungerar som "känselspröt" mot 

omgivningen och dessutom har till uppgift att via "aktiv anpass

ning" bearbeta omgivande system i en för företaget gynnsam rikt

ning. Dessa enheter eller enskilda befattningshavare bör också 

ges tillräcklig status för att få gehör för sina krav på anpass

ning av företaget och behovet av verkligt inflytande växer ju 

viktigare områden i omgivningen, som bevakningen gäller. Den 

makt, som enheten också de facto tillerkänns, påverkas bl a av 

hur osäker omgivningen är, hur väl enheten tidigare lyckats med 
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anpassningen och hur viktig del av omgivningen, med tanke på 

organisationens överlevnad, som denna har att "bevaka" (Thompson 

1967). 

Nu är det emellertid inte bara frågan om att i tid varsebli änd

rade krav från omgivningen, utan det måste dessutom finnas en 

villighet från organisationsmedlemmarnas sida att vidta nödvän

diga förändringar. Bristande flexibilitet på grund av motstånd 

mot förändringar är ett sedan länge känt problem och man har ock

så ägnat betydande forskningsinsatser åt frågan om hur denna typ 

av motstånd skall kunna bemästras. Intresset har därvid kanske 

framför allt riktats mot anställda på lägre nivå och bl a har 

man här pekat på betydelsen av ökad delaktighet i olika besluts

processer samt ökad och mer adekvat information. Nan har alltså 

i huvudsak koncentrerat sig på motivationsaspekten i föränd

ringsprocessen, medan de kognitiva problemen ansetts vara mer 

lätthanterliga, t ex genom utnyttjande av systematisk intern-

utbildning. 

Gm man däremot övergår till situationen för anställda på högre 

nivå - dä r man i huvudsak torde finna den personal, som har till 

uppgift att reglera företagets utbyte med omgivningen - b ör för-
1 fì i 

utsättningarna vara delvis annorlunda. Här är det inte bara 

frågan om att vi 1ja anpassa sig, utan de kognitiva problemen 

kan också vara betydande. Den snabba utvecklingen inom olika om

råden, som inom teknologi, ekonomi, informationsteori, beteen

devetenskap, medför givetvis att kunskap snabbt blir föråldrad, 

något som bl a gör det alltmer komplicerat att inse hur en ade

kvat anpassning mellan organisation och omgivning kan åstadkom

mas (Jmf NcNeil & Thompson 1971, s 627). Följden kan därför bli, 

att vissa befattningshavare efter en tid måste anses ha gett 

"sitt bästa" för det nuvarande företaget, men dessa kan då sam

tidigt vara i högsta grad attraktiva för en organisation, som 

befinner sig i en annan fas av ett utvecklingsförlopp. 

Förutom dessa kognitiva problem kan givetvis också i de tta fall 

motivationsproblem av samma karaktär, som ovan diskuterats, 
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göra sig gällande (Jmf s 184). Detta blir då så mycket allvar

ligare som dessa befattningshavares agerande ofta berör hela 

eller stora delar av företagets verksamhet. Notståndet mot för

ändringar kan också bli svårt att bryta, eftersom dels rädslan 

för att mista en uppnådd position kan öka "motståndskraften", 

dels en ofta omfattande och allsidig ̂ erfarenhet kan utnyttjas 

för att rationalisera motståndet inför andra men också inför 

sig själv. 

Det finns numera också ett rikt utbud av litteratur inom områ

det "organisationsutveckling", i vilken socialpsykologer och 

organisationsforskare bl a analyserat problem, som sammanhänger 
19) 

med olika förändringsprocesser. En central fråga är därvid, 

hur man skall kunna åstadkomma en ur olika aspekter lämplig or

ganisationsutveckling, som samtidigt gör det möjligt att utnytt

ja organisationsmedlemmarnas potentiella kapacitet (Jmf s 41). 

Dylika analyser kan givetvis resultera i slutsatsen, att kraven 

på anpassning och förändring är så betydande, att de inte kan 

tillgodoses inom den egna organisationens ram. Här kan då en 

tänkbar lösning vara, att i tid söka byta ut befattningshavare, 

som ställs inför orimliga förändringskrav eller som i ett eller 

annat avseende visar en för organisationen destruktiv rigiditet. 

Dessa åtgärder får givetvis inte vara av "ad hoc-karaktär" utan 

bör istället ingå i en medveten och väl förankrad personalpoli

tik, där även utbildningsplaneringen ingår som ett väsentligt 

ins lag. 

Här återkommer vi nu alltså till problemet personalomsättning. 

Med utgångspunkt i ovanstående diskussion kring företagens an

passningsprocesser, kan man alltså se vissa positiva konsekven

ser förknippade med en extern personalomsättning. Detta gäller 

då främst för anställda i speciella, ofta högt placerade befatt

ningar, där kravet på anpassningsförmåga är starkt accentuerat 

(se not 18). I dessa fall kan man således anta, att företagets 

utbyte i vid bemärkelse av den anställde efter inkörningsfasen 

inte förblir konstant utan i stället så småningom avtar. Det 
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bör då också existera en åtminstone teoretiskt optimal ersätt

ningstidpunkt - en tidpunkt, som i det individuella fallet bl a 

bestäms av den anställdes kognitiva resurser och personlighet 

men också av omgivningens förändringstakt. 

Sammanfattningsvis kan dessa tankegångar illustreras i figurform 

(figur 5.5 nedan), på motsvarande sätt som beträffande anställda 

i mer rutinbetonade arbeten (Jmf figur 5.1 s 167). Företagets ut

byte av en k valificerad nyanställd antas här öka relativt snabbt 

efter anställningen - en konsekvens bl a av dennes förmåga att 

varsebli tidigare ej uppmärksammade problem och att finna lös-
20 ) 

ningar på dessa. Bland de senare kan då också frågan om nya 

samarbetsformer med omgivande system aktualiseras. Dylika åtgär

der kan dessutom underlättas av den "boundary-unit-effekt", som 

torde uppstå i och me d att den nyanställde "tar med sig" sin ti-
21 ) 0 digare "kontaktyta" in i företaget. Pa motsvarande sätt kan 

"bevakningen" av beroendeförhållande med omgivande system bli 

effektivare. 

Figur 5.5. Företagets utbyte av en anställd, med uppgift att be

vaka och anpassa företaget till en föränderlig omgiv

ning, som en funktion av anställningstidens längd (t) 

Företagets 
utbyte 
(problem-
generering, 
kontaktför
måga, krea
tivitet etc) 
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Så småningom avtar emellertid utbytet, eftersom omgivningen 

även fortsättningsvis förändras i en allt snabbare takt, sam

tidigt som den anställde, på grund av en gradvis inträdande 

"platsblindhet", successivt mister sin särpräglade kompetens. 

Efter en tid består utbytet i huvudsak av att den anställde 

administrerar och vidmakthåller det nuvarande systemet, medan 

förändringsförmågan alltmer avtar. Fortsatt anställning kan 

också bli direkt skadlig för företaget, om den anställde ak

tivt motsätter sig en nödvändig anpassning till omgivningens 

krav. (Jmf den streckade linjen i figur 5.5]. Givetvis kan så

väl den optimala ersättningstidpunkten som hela funktionens 

karaktär påverkas av företaget. Sålunda kan kurvan "brytas upp" 

respektive ersättningstidpunkten senare läggas, om bl a kvali

ficerad vidareutbildning ingår som ett led i anpassnin gsproces

sen. Interna omflyttningar kan också visa sig ha positiv in

verkan på u bytesförhållandet, t ex genom att motverka att en 

onödigt snabb "platsblindhet" inträder. 

5i3i?_Nöjligheter_ti11_emgirisk_grövning 

Personalomsättningen i da gens företag skulle, mot bakgrund av 

den förda diskussionen, ha en mindre lämplig struktur. Vanligt

vis är nämligen omsättningen lägre ju högre upp i före taget man 

kommer - ett förhållande, som också delvis framgår av de empi

riska studier, som.presenterats tidigare i rapporten. I dessa 

fall kan det vara anledning att söka nedbringa personalomsätt

ningen bland anställda i mer rutinbetonade arbeten, något som 

till viss del torde kunna åstadkommas, genom att den interna 

personalomsättningen tillåts öka. Â andra sidan kan det i vissa 

fall vara önskvärt att öka omsättningen av personal i sådana 

befattningar i företaget, där kravet på an passningsförmåga och 

"förnyelse" är stort. 

Kvar står emellertid frågan om hur dessa slutsatser skall kunna 

prövas empiriskt. Givetvis krävs det, innan detta över huvud 

taget kan ske, ytterligare teoretiska överväganden, bl a vad 

gäller alternativa sätt att utforma företagens anpassningspro-
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cess. Dessutom måste olika definitioner och begrepp operationa-

liseras och lämpliga mätinstrument utvecklas. Grundhypotesen 

är dock given, nämligen att en positiv samvariation inom vissa 

gränser torde råda mellan företagets anpassningsförmåga och per

sonalomsättningen i vissa centrala kategorier anställda, ofta 

på hög nivå inom företaget. 

En möjlighet till empirisk prövning av denna hypotes kan vara 

att studera vissa yttre indikatorer på ett företags anpassning 

till sin miljö. Här kan exempelvis olika "framgångskriterier", 

t ex vissa lönsamhetsmått användas - mått, som visserligen i 

många avseenden är bristfälliga men å andra sidan är relativt 
22 ) 

lättillgängliga. Resultaten av dessa mätningar kan sedan 

ställas mot t ex omsättningen bland företagets högre förvalt

ningspersonal. I stället för personalomsättningstal kan man 

givetvis beräkna olika "regeneration rates" av samma karaktär 
23 i 

som McNeil & Thompson (1971) använder. 

En annan möjlighet att erhålla en uppfattning om slutsatsernas 

giltighet är att jämföra graden av omflyttningar i nämnda per

sonalkategorier i företag med olika branschti 1lhörigheter. 

Företag i branscher, som uppvisar en snabb utvecklingstakt, 
24 ) 

exempelvis kemisk och elektroteknisk industri, bör nämligen 

uppleva större krav på anpassning än företag i mer eller mindre 

stagnerande industrigrenar, t ex textil- och beklädnad. Den 

externa omsättningen av kvalificerad personal bör, enligt den 

föregående diskussionen, således vara högre i den förra jäm

fört med i den senare typen av företag. 

En tredje möjlighet är slutligen att försöka mäta företagens 

forskningsaktivitet (innovationsförmåga) och jämföra denna med 

personalomsättningens storlek. Johannisson & Lindström (1970) 

haj? studerat antalet patentansökningar per anställd i ett stort 

antal företag och anser att man här har ett visserligen mycket 

approximativt men ändå acceptabelt mått på företagens forsknings-
25 ) 

aktivitet. Om denna utgångspunkt är riktig, skulle alltså 
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antal patentansökningar per anställd kunna jämföras med per

sonalomsättningen i vissa centrala personalkategorier. 

Även om således stora svårigheter torde föreligga att under

kasta den utvecklade föreställningsramen empirisk prövning, 

synes detta steg av många skäl vara väsentligt. Inte minst bör 

detta ske för att erhålla en mer nyanserad och allsidig bild 

av personalomsättningens konsekvenser. Dessutom kan dylika stu

dier vara värdefulla för att öka kunskapen om vilka förhållan

den, som verkar bestämmande för omgivningens krav på och för e

tagets förmåga till anpassning. 

5.4 Sammanfattning 

Den tonvikt, som tidigare forskning lagt vid de negativa kon

sekvenserna av hög extern personalomsättning, torde i stor ut

sträckning vara berättigad. För personal med rutinbetonade och 

mindre kvalificerade arbetsuppgifter kan nämligen de kostnader, 

som personalomsättningen medför, antas dominera. Dessa uppstår 

då inte minst i form av produktivitetsförluster under inkör

ningsskedet av ny pe rsonal men också under avvecklingen av 

"slutare". Något mer påtagligt tillskott till företagets an

passningsförmåga torde inte heller erhållas. 

För högt kvalificerad personal torde förutsättningarna vara 

åtminstone delvis annorlunda. Visserligen kan kostnadssidan 

även i d essa fall vara betungande, men här finns å andra sidan 

stora möjligheter, att den nyanställdes förmåga att se tidigare 

ej uppmärksamma problem, att finna lösningar till problem och 

att åstadkomma nya kontakter och samarbetsformer med omgivning

en på ett väsentligt och kanske avgörande sätt kan förbättra 

företagets anpassningsförmåga. Efter en tid kan den anställde 

dock ha get t"sitt bästa"för den nuvarande organisationen och en 

övergång till annan arbetsgivare bör därför vara fördelaktig så

väl för individen som för berärda företag och för samhället i 

stort. 
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En viss omsättning av personal med oprogrammerade och ostruk

turerade arbetsuppgifter och/eller med en kreativ och kontaktin

tensiv funktion torde alltså vara att betrakta som positiv. 

Dess optimala storlek kan emellertid inte anges generellt utan 

får bestämmas med utgångspunkt såväl från den anställdes egen 

förmåga och per sonlighet som från omgivningens förändringstakt 

och de krav på anpassning, som härigenom ställs. 

Noter till kapitel 5 

1) Jmf Canfield (1959), Gaudet (1960), Hall (1969), NcNanemin 

(1960), Pearce (1954). 

2) Jmf Johannisson (1971), Katz & Kahn (1966), Thompson (1967). 

3) I stort sett samma strukturering kan återfinnas hos senare 

författare, som studerat personalomsättningens kostnader 

(Jmf Zimmerer 1971). 

4) Här bör man givetvis bara inkludera kostnaderna för sådana 

extrainsatser, som görs i syfte att underlätta ersättnings-

rekrytering i samband med personalomsättning. Exakta beräk

ningar torde i detta sammanhang vara ytterst svåra att göra. 

5) För en diskussion kring inkörningskostnader i allmänhet se 

t ex Hånel1 (1972). 

6) Jmf Zimmerer (1971), som anger inkörningsförlopp av samma 

principiella karaktär som enligt kurva III. 

7) Jmf Pearce (1954), som påpekat vikten av att beakta före

tagets marknadssituation vid bestämningen av de kostnader, 

som personalomsättning föranleder. 
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8) Lönekostnaden har här satts till samma belopp som för den 

anställde under "inkörning". Som tidigare nämnts torde emel

lertid kostnaderna för att hålla detta slag av p ersonalre

server medföra, att utnyttjandet betingar en högre lönekost

nad . 

9) Dessa reserver kan givetvis också användas för att reducera 

produktions- och försäljningsbortfall i samband med svårig

heter att besätta vakanser, som vid personalavgång kan upp

stå under kortare eller längre perioder. 

10) Gaudet (1960, s 57) gör också den intressanta iakttagelsen, 

att bortfallet till stor del hänförde sig till företag, 

som man visste hade en välutvecklad produktions kostnads-

kalkylering. 

11) Jmf NcNanemin (1960), som anser att linjepersonal och ad

ministrativ personal i samarbete skall ta fram underlag för 

bestämning av personalomsättningskostnaden. 

12) Ett utförligare praktikfall enligt "profit-forgone-metoden" 

redovisas av Hall (1969), som bl a citerar Backer & Jacobsen 

(1964). De senare diskuterar olika problem i samband med 

kostnadskalkylering och kostnadsredovisning, varvid man allt

så även tar upp kostnader i samband med personalomsättning. 

13) Jmf här Ramström (1967, s 326 f), som bl a diskuterar skill

naderna i d en typ av information, som krävs vid in tern 

respektive extern rekrytering. 

14) Jmf diskussionen om "Arbetstillfredsställelse och effekti

vitet" s 47 f. 

15) Douglas (1918) har citerats av Gaudet (1960, s 38). 

16) Jmf här den terminologi, som Johannisson (1971) använder. 

Denna visar till sitt innehåll stora likheter med t ex 
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Katz & Kahn (1966, s 84 f). "Konkreta systemet" hos 

Johannisson (1971) motsvaras i stort av "production struc

ture", "styrsystemet" av "maintenance structure" plus 

"boundary systems" exklusive "institutional system". Det 

senare motsvarar i stort sett Johannissons "värdesystem". 

Ännu större likheter föreligger kanske mellan Johannisson 

(1971) och just Parson (1960). De tre systemen benämns av 

Parson (1960) med "technical system", "managerial system" 

respektive "institutional system". 

17) Jmf t ex Fredriksson & Lindmark (1972), som studerat olika 

underleverantörssystem med tonvikt på förekommande regio

nala olikheter. 

18) Det centrala här är givetvis inte befattningshavarens hierar

kiska position utan i stället typen av arbetsuppgifter, 

(programmerade - oprogrammerade, strukturerade - ostrukture

rade). A and ra sidan torde kraven på förändringsförmåga, krea

tivitet, observans mot omgivningens ändrade karaktär etc 

vara särskilt starkt uttalade i vissa, ofta högt placerade 

befattningar. 

19) För en utförlig redogörelse för organisationsutvecklingens 

tankegångar se bl a Bennis (1969), Beckhard (1969), Clark 

(1972), French & Bell (1973). 

20) Stessin (1961) tvivlar på, att personalomsättning kan moti

veras med att "nytt blod" tillförs företaget. Här hänvisar 

han också till Gaudet (1960), som refererat studier, i vil

ka man jämfört den avgångna personalens "kvalitet" med den 

kvarvarandes. Vidare finns undersökningar, som inriktat sig 

på de nyanställdas "kreativitet", men ingen av studierna 

visar enligt Gaudet att dessa grupper skulle vara speciellt 

"idérika". Här bör man dock observera, att studierna avsett 

arbetarkategorier medan avsnittet 5.3 hänför de positiva 

konsekvenserna till företagets högre personal (Jmf dock not 

1 8 )  .  
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21) Givetvis kan även här betydande inkörningsproblem förekomma. 

Så måste exempelvis redan etablerade kontakter med omgivan

de organisationer även fortsättningsvis upprätthållas och 

här kan nyanställningar vålla mer eller mindre varaktiga 

störningar. Även interna problem kan givetvis uppstå, då 

nykomlingen skall omsätta sina idéer i praktiskt bruk. 

McNeil & Thompson (1971) har i sin artikel om "The Regene

ration of Social Organizations" främst pekat på des sa nega

tiva sidor av personalomsättningen, även om man också be

rört just "generationsskiftets möjligheter". 

22) För en diskussion kring olika mått på ett företags anpass

ning till sin miljö och dessa måtts brister, se bl a 

Johannisson (1971). 

23) McNeil & Thompson (1971, s 625) definierar ett "regeneration 

rate as a rate of change in the ratio of newcomers to veteran 

members of a social unit". 

24) Se t ex Johannisson & Lindström (1970). 

Även företag med hög exportandel, vilka också är relativt 

kontaktintensiva, bör uppleva stora krav på an passning. 

25) För en utförlig diskussion kring de brister, som "antal 

patentansökningar" lider av som mått på företagets forsk

ningsaktivitet se Johannisson & Lindström (1970). 
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KAPITEL 6 

SAMMANFATTNING OCH VIDARE FORSKNING 

Detta avslutande kapitel inleds med en översiktlig sammanfatt

ning av rapportens huvudsakliga innehåll. Därefter följer en 

kortfattad diskussion kring några av de problemområden, inom 

vilka ytterligare forskning på et t väsentligt sätt skulle kun

na bidra till att förbättra bilden av personalomsättningens 

struktur och dess konsekvenser för anställda, företag och sam

hälle. 

6.1 Rapporten i sammandrag 

§ilil_§Ëbgryod_9çt!_^yft§ 

Sedan länge har företag och andra organisationer betraktat per

sonalomsättning som ett angeläget problem. Redan tidigt börja

de också många forskare att på olik a sätt och från skilda ut

gångspunkter försöka kartlägga och analysera personalomsätt

ningens struktur och konsekvenser. I många fall inriktades an

strängningarna mot att söka utveckla metoder, som skulle kunna 

användas av företagen i deras strävan att reducera de anställ

das avgångsbenägenhet. 

På senare år har problemområdet tillförts en delvis ny d imen

sion, nämligen frågan om regiontillhörighetens inverkan på fö

retagens personalomsättning. Denna aspekt på pr oblemet har dock 

i huvudsak kunnat återfinnas i den regionalpolitiska debatten, 

medan den m indre ofta uppmärksammats i tidigare vetenskapliga 

arbeten på o mrådet. Sålunda finner också beslutsfattare på skil

da nivåer här föga vägledning vid sina försök till rationella 

överväganden, t ex i samband med olika lokaliseringsbeslut. 

Detta är så mycket allvarligare som ut lokaliseringar och filial-

utläggningar från exempelvis olika storstadsområden till mindre 

expansiva delar av landet numera blir allt vanligare - en ut

veckling, som alltså ökar behovet av insatser inom det regional



196 

ekonomiska forskningsområdet. 

•et är bl a mot denna bakgrund, som jag ansett det angeläget 

att mer ingående söka kartlägga och analysera personalomsätt

ningens regionala struktur. I kombination med kunskap om per

sonalomsättningens konsekvenser för det enskilda företaget bör 

det sedan vara möjligt att exempelvis uttala sig om vilken be

tydelse, som eventuella regionala variationer i företagens 

personalomsättning bör tillmätas i den "lo kaliseringspolitiska 

totalkalkylen". 

Sammanfattningsvis kan syftet med föreliggande studie sägas 

ha varit: 

- att med hjälp av tidigare teoretisk och empirisk forskning 

utveckla en föreställningsram, användbar vid planering och 

tolkning av empiriska studier kring regionala variationer i 

företagens personalomsättning 

- att pres entera, granska och analysera empiriska undersök

ningar (egna och andras), som belyser sambandet "personal

omsättning och regiontillhörighet" 

- att ge en översikt över och diskutera personalomsättningens 

konsekvenser för det enskilda företaget. 

I kapitel 2 utvecklas den generella föreställningsram, som bil

dar utgångspunkt för studien. Efter en genomgång av olika kon-

ceptuella och operationella definitioner av begreppet personal

omsättning koncentreras intresset till frågan om personalomsätt

ningens orsaker. Analysen tar här sikte på att söka förklara 

företagets personalomsättning genom att hänvisa till faktorer 

i och kring det enskilda företaget. Visserligen torde det inte 

vara möjligt att i samba nd med empiriska studier explicit beak

ta alla de variabler, som tas upp i den te oretiska diskussionen, 
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men förestå 1lningsramens breda förankring i tidigare teoretisk 

och empirisk forskning kan ändå anses välmotiverad och detta av 

åtminstone två skäl. För det första är det nödvändigt att här 

noga klargöra vilka variabler, som i tidigare studier befun

nits samvariera med de anställdas avgångsbenägenhet - variab

ler, som i kommande empiriska studier på direkta eller indirek

ta vägar måste hållas under kontroll. För det andra bör före

ställningsramen också kunna utnyttjas för en vidare och mer 

mångsidig kritisk analys av de empiriska data, som finns till

gängliga i tidigare forskning eller som insamlas. 

Den anställdes beslut att stanna i e ller lämna sin anställning 

kan ses som beroende av två huvudgrupper av faktorer. I den 

ena grupper återfinns faktorer med konsekvenser för individens 

önskan att lämna sin anställning, medan den andra omfattar fak

torer, som verkar bestämmande för vilka alternativa möjligheter 

till den nuvarande anställningen, som individen kommer att upp

märksamma (Jmf t ex Narch & Simon 1958 och Flower & Hughes 

1973) . 

I samband med analysen av vilka förhållanden, som påverkar den 

anställdes önskan att lämna sin anställning, framstår individens 

arbetsti1lfredsstäHeise som en viktig mellanliggande variabel. 

Denna kan då i sin tur ses som en funktion av följande förhål

landen i och kring den egna arbetssituationen: 

I Ledarstilen i företaget och beslutssystemets utformning 

II Belöningssystemets utformning 

III Arbetets utformning och innehåll 

IV De instrumentella relationerna i ar betet 

V Den sociala integreringen på a rbetsplatsen 

Varje faktor har ingående analyserats dels mot bakgrund av dess 

betydelse för arbetstillfredsställelsen, dels i förekommande 

fall med utgångspunkt i empiriska studier, som direkt relaterat 

respektive faktor till olika mått på företagets personalomsätt
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ning. Frågan om anspråksnivåns betydelse för individens arbets

tillfredsställelse liksom sambandet mellan arbetstillfredsstäl

lelse och effektivitet diskuteras också. 

Denna första del av föreställningsramen kopplas sedan samman 

med en anal ys av olika faktorer, som kan påverka den anställ

des upplevda möjlighet att byta anställning. Antalet av indivi

den uppmärksammade alternativ kan därvid ses som beroende dels 

av den faktiska ti 1 lgången på alter nativa sysselsättningstill

fällen i omgivningen, dels av individens benägenhet att söka 

efter och förmåga att varsebli alternativ. 

Kapitel 2 avslutas med en diskussion kring några ytterligare 

faktorer, som utan att kunna sägas orsaka personalomsättning 

ändå visat sig vara mer eller mindre starkt korrelerade med 

de anställdas avgångsbenägenhet. Här diskuteras företagets 

personalstruktur (de anställdas ålder, tjänstetid, civilstånd, 

utbildning etc), samt dess expansionstakt, branschtillhörighet 

och storlek. 

I kapitel 3 utvecklas diskussionen i kapitel 2 kring personal

omsättningens orsaker till en föreställningsram för analys av 

personalomsättningens regionala struktur (Jmf s 91). Eventuella 

regionala skillnader i personalomsättningens storlek torde del

vis kunna orsakas av olikheter i regionernas sysselsättnings

läge. Regional "strukturarbetslöshet" bör alltså medföra låg 

personalomsättning, på samma sätt som konjunkturarbetslöshet i 

riket som helhet visat sig reducera den totala rörligheten på 

arbetsmarknaden. 

En annan del av förklaringen kan sökas i ett eventuellt sam

band mellan regiontillhörighet och arbetstillfredsställelse. 

Ned hänsyn til l erfarenheterna från olika tidigare studier 

finns det skäl att anta, att de anställdas arbetstillfredsstäl

lelse på ett sys tematiskt sätt kan samvariera med regiontill

hörigheten. Här framstår skillnader i olika regioners sociala 

miljö och i de anstäl ldas "grad av social integrering" som vik
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tiga förklaringsgrunder (Jmf bilaga 2). 

Mot denna bakgrund presenteras också vissa tidigare empiriska 

studier av problemet. Genomgående tycks hypotesen om regionala 

variationer i företagens personalomsättning i stort kunna anses 

verifierad. Studierna aktualiserar emellertid också vissa metod

problem, som till viss del begränsar tillförlitligheten i resul

taten . 

6ili3_Emgiriska_resultat 

I kapitel 4 redovisas ytterligare empiriska studier och här 

görs också försök att operationalisera olika aspekter av före

tagens regiontillhörighet. Det är i detta sammanhang väsent

ligt att kunna särskilja olika regiontyper dels med avseende 

på regionernas arbetsmarknadssituation,, dels med hänsyn ti ll 

vissa "yttre" karakteristika, som kan antas påverka de an

ställdas "allmänna trivsel" i regionen och därigenom indirekt 

också arbetstillfredsställelsen. För detta ändamål har här 

regionvariablerna ortstorlek, befolkningstäthet, expansions-

takt, "total" arbetsmarknadssituation och arbetsmarknadssitua

tion i yrkesområdena 0-3 studerats (se s 125), varvid respek

tive variabel operationaliseras på sätt, som framgår av tabell 

6.1 nedan. (Jmf också tabell 4.4, s 128). 
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Tabel1 6.1. Operationalisering av regionvariabler 

Variabel Operationell definition 

Ortstorlek Antal innevånare (i 1000-tal) 
på den tätort där verksamheten 
bedrivs 

Befolknings
täthet 

2 Antal innevånare per km 
(A-region) 

Expansionstakt 
för regionen 

Förändring av antal innevånare 
under en period i pr ocent av 
antal innevånare vid periodens 
början (A-region) 

"Total" arbets
marknadssituation 

Kvoten mellan antal arbetslösa 
och antal lediga platser 
(A-region) 

Arbetsmarknads
situation i yrkes
områdena 0-3 

Kvoten mellan antal arbetslösa 
i yrkesområdena 0-3 och antal 
innevånare i arbetsför ålder 
i 1000-tal (A-region) 

Här kan man förvänta ett positivt samband mellan företagens 

personalomsättning å ena sidan och variablerna ortstorlek, be

folkningstäthet respektive expansionstakt å den andra sidan. 

Däremot bör sambandet mellan personalomsättning och regioner

nas arbetsmarknadssituation vara negativt. 

Mot denna bakgrund studeras dels ett antal industriföretag, 

dels enheter tillhörande ett och samma försäkringsföretags 

geografiskt decentraliserade verksamhet. Informationen om den 

förstnämnda företagskategorin har inhämtats dels genom prak

ti kf a 1 lsstudi er, dels med hjälp av en enkätundersökning. Per

sonalsituationen vid försäkringsföretagets regionala enheter 

har å sin sida bestämts på bas is av enkätdata, kompletterade 

med vissa direktkontakter med de aktuella enheter. 

Vid studierna av industriföretag har personalomsättningen i 

vissa stagnerande och relativt sett sysselsättningssvaga och 
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glesbefolkade norrlandsregioner jämförts med situationen i 

storstadsregionen Stockholm (Stockholms A-region respektive 

Stockholms län). Erfarenheterna pekar här på en cirka tre gånger 

så hög relativ avgång i storstadsföretagen som i företag av 

samma storlek och i samma bransch men belägna i de aktuella 

norrlandsregionerna. Praktikfallen resulterar i samma regio

nala mönster men visar på ännu större regionala skillnader. 

Han kan vidare konstatera, att det i det aktuella materialet 

inte finns något storstadsföretag, som har en lika låg perso

nalomsättning, som norrlandsföretaget med högsta relativa av

gången . 

En jämförelse av mediananställningstiden för avgången personal 

ger samma bild och speciellt bland kollektivanställd personal 

tycks regiontillhörigheten vara av stor betydelse för avgångs

benägenheten. Samtidigt kan man emellertid konstatera, att 

stora inbördes skillnader föreligger mellan företag i en och 

samma region och personalomsättningen synes bl a öka med före

komsten av okvalificerat och rutinbetonat arbete. Trots de 

metodologiska brister, som kan anföras mot dessa studier, måste 

slutsatsen ändå bli, att stora regionala skillnader i personal

omsättningens storlek ofta torde förekomma i kategorin industri

företag - en slutsats, som också ligger helt i linje med de 

erfarenheter, som redovisats i tidigar e studier (Jmf t ex Long 

1951 och Russell 1968). 

Det är betydligt sällsyntare, att man i tidigare arbeten belyst 

den aktuella problemställningen genom studier av tjänstemanna-

företag. Här har dock ett geografiskt decentraliserat försäk

ringsföretag studerats, varvid olika mått på per sonalomsätt

ning och p ersonalstabilitet relaterats till värdet på de ovan 

nämnda regionvariablerna (Jmf tabell 6.1). De jämförda enheter

na kan i d etta fall bedömas vara sinsemellan mycket homogena, 

utom vad gäller just regiontillhörigheten. 

Resultatet visar här, att inga systematiska regionala varia

tioner i personalrörligheten kan urskiljas bland företagets 
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regionala enheter (29 st). Denna slutsats står sig, även om 

samtliga regionvariabler, tillsammans med mått på enheternas 

storlek och expansionstakt på personalsidan, får ingå som obe

roende variabler i en multipel regressionsanalys, där antingen 

enheternas personalomsättning eller personalstabilitet utgör 

den beroende variabeln. 

Förklaringen till frånvaron av regionala variationer bland 

regionkontoren torde främst kunna sökas i den typ av personal, 

som där sysselsätts, samt i de arbetsuppgifter, som förekommer. 

Sålunda har samtliga personalgrupper relativt kvalificerade 

arbetsuppgifter med förhållandevis goda möjligheter att i ar

betet tillfredsställa de s k primära målen (Jmf Soelberg 1965). 

Följden kan antas bli låg egen sökning efter alternativa an

ställningar. Detta förhållande, kombinerat med låg bindning till 

en specifik region, torde också leda till en relativt likformig 

exponering för det "söktryck", som kommer från företag inom och 

utanför den egna regionen. 

Ytterligare en bidragande orsak till den regionala likformig

heten kan ligga i, att enheter i sysselsättningssvaga regioner 

inte till fullo förmår "utnyttja" den eventuella fördel ur per-

sonalstabilitetssynpunkt, eftersom s k sekundärt betingad rör

lighet i stället torde förekomma i ökad utsträckning. Härmed 

avses då sådana personalavgångar, som betingas av svårigheter 

för i huvudsak den anställdes övriga familjemedlemmar att er

hålla eller byta anställning inom den nuvarande regionen, var

för flyttning för hela familjen kan bli nödvändig. 

Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras, att det ofta 

framförda påståendet om regionala variationer i personalomsätt

ningens storlek knappast har generell giltighet över exempel

vis alla personalkategorier. En utlokalisering från storstads

områden till mindre expansiva delar av landet kan visserligen 

förväntas leda till ökad personalstabilitet i stora personal

grupper, men det är mindre troligt att denna effekt är särskilt 
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uttalad för mer kvalificerade personalkategorier. 

Iii_Personaiomsättningens _konsekvenser 

Kapitel 5 behandlar personalomsättningens konsekvenser, sett 

ur det enskilda företagets synvinkel. Det kan här konstateras, 

att man i tidigare forskning främst stannat för omsättningens 

negativa verkningar, oftast uttryckta i ko stnadstermer. Denna 

ensidiga inriktning torde till stor del vara en konsekvens dels 

av vilka personalkategorier, som personalomsättningsproblem i 

allmänhet traditionellt förknippats med, dels av intresset i 

tidigare forskning för att utveckla metoder, användbara vid 

lösning av relativt begränsade "tekniska" problem, som främst 

berört organisationens "inre" effektivitet. 

Samtidigt är det emellertid uppenbart att den tonvikt, som man 

i tidigare arbeten lagt vid ko stnadssidan, fortfarande måste 

anses vara berättigad för stora personalgrupper. För anställda 

med relativt rutinbetonade och mindre kvalificerade arbetsupp

gifter torde nämligen företaget ha lite att vinna på e tt mer 

eller mindre regelbundet byte av personal och här torde alltså 

kostnaderna i samband med personalomsättning klart dominera. 

För mer kvalificerad personal bör förutsättningarna vara delvis 

annorlunda. Om man utgår från de alltmer uttalade kraven på fö

retagets anpassning till sin omgivning, kan personalomsättning 

också ses som förenad med vissa, långt ifrån betydelselösa po

sitiva konsekvenser. Visserligen kan kostnadssidan även i des sa 

fall vara betungande, men här finns å andra sidan stora möjlig

heter att den nyanställdes förmåga att se tidigare ej uppmärk

sammade problem, att finna lösningar på existerande problem 

och att åstadkomma nya kontakter och samarbetsformer med omgiv

ningen på ett väsentligt och kanske avgörande sätt kan förbätt

ra företagets anpassning till sin omgivning. Efter en tid torde 

emellertid den anställde ha gett "sitt bästa" för den nuvarande 

organisationen och en övergång till annan arbetsgivare bör där

för vara fördelaktig såväl för individen som för företaget och 
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samhället i stort. 

En viss omsättning av personal med oprogrammerade, ostrukturera-

de arbetsuppgifter och/eller med en kreativ funktion torde allt

så vara att betrakta som positiv. Hur stor denna omsättning 

"bör" vara, kan emellertid inte anges generellt utan får bestäm

mas med utgångspunkt såväl från den anställdes egen förmåga och 

personlighet som från omgivningens förändringstakt och de krav 

på anpassning, som härigenom ställs. 

6.2 Några tänkbara utvecklingslinjer 

Under ett forskningsarbete är det naturligt att man kommer i 

kontakt med många intressanta frågeställningar, som av prak

tiska skäl måste lämnas utan mer ingående behandling. Dessutom 

aktualiseras efter hand delvis nya problemområden och behovet 

av vidare forskning har också vid upprepade tillfällen poäng

terats i den tidigare framställningen. I detta avslutande av

snitt skall jag därför bara helt kort skissera några möjliga 

utvecklingslinjer för fortsatt forskning, som syftar till att 

öka kunskapen om problemet personalomsättning i vid bemä rkelse. 

•en regionala aspekten av företagens personalomsättning behöver 

belysas ytterligare. I föreliggande rapport har det kunnat 

konstateras, att regionala variationer i personalomsättningen 

är vanligt förekommande, men att detta förhållande inte tycks 

gälla för bl a företag, som sysselsätter mer kvalificerad per

sonal. Slutsatsen baserades på en studie av ett regionalt de

centraliserat försäkringsföretag men antogs även vara giltig 

för många andra likartade statliga och privata organisationer. 

Här är emellertid behovet av fortsatta studier stort. Dessa bör 

i huvudsak kunna grundas på den föreställningsram, som utveck

lats tidigare i denna rapport och kan därför närmast ta sikte 

på att ge problemställningen en bredare empirisk förankring. 

Av speciell vikt är därvid att beakta de ovan diskuterade kra

ven på ho mogenitet, som måste ställas på de jämförda enheter
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na vad gäl ler bl a olika företagskarakteristika, som visat sig 

samvariera med de anställdas avgångsbenägenhet. 

Nu är det emellertid inte bara personalomsättningens storlek, 

som kan variera med regiontillhörigheten, utan även dess kon

sekvenser kan uppvisa ett likartat mönster. Möjligheterna till 

ersättningsrekrytering kan skilja sig mellan olika regioner och 

här är givetvis såväl det kvantitativa som inte minst det kva

litativa utbudet av arbetskraft i skilda geografiska områden 

av central betydelse. I detta sammanhang måste man också beakta 

bl a förekomsten av arbetsmarknadsutbildning och det utbildnings

stöd, som kan utgå till företag i regioner inom det s k inre 

stödområdet (Jmf t ex Dahlberg 1972 och Lindström 1974). Innan 

en dylik analys kan genomföras, måste emellertid också metod

utveckling ske vad gäller de instrument, som kan komma till 

användning vid kartläggning av personalomsättningens kostnader. 

Som tidigare noterats i ka pitel 5 framstår behovet av ytter

ligare forskning som särskilt starkt uttalat vad beträffar per

sonalomsättningens positiva konsekvenser. Här måste emellertid 

ansträngningarna i än högre grad först riktas mot de olika 

metodologiska problemställningar, som denna typ av studier aktua

liserar. Frågor, som exempelvis hur man mäter ett företags an

passning till sin omgivning, hur man fastställer krav på och 

förmåga till förändring såväl vad gäller enskilda individer som 

hela företag, måste tas upp till behandling. Därvid torde bl a 

också framkomma, att studier av detta slag knappast kan basera 

sig enbart på information inhämtad på mer traditionellt sätt 

(t ex genom intervjuer, enkäter), utan här är det nödvändigt 

att komplettera med bl a studier av praktikfallskaraktär. Det 

gäller alltså att kombinera olika metodansatser varvid resulta

tet kan förväntas bli en mer nyanserad och allsidig bild av per

sonalomsättningens konsekvenser, där de negativa effekterna inte 

framstår som lika dominerande som hittills. 

I samband med diskussionen kring personalomsättningens konsek
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venser i kapitel 5 gjordes en begränsning till effekterna för 

det enskilda företaget. Nu har givetvis dessa flyttningar mel

lan olika företag också konsekvenser såväl för berörda indivi

der som för samhället i stort. Här finns alltså ytterligare ett 

väsentligt område, inom vilket vidare forskning skulle vara av 

värde. Särskilt framstår en analys på individnivå som angelä

gen - en utvecklingslinje, som också skulle kunna resultera i 

en klarare bild av personalomsättningens orsaker. Han kan här 

anknyta - inte minst metodmässigt - till den studie, som åter

finns i bilaga 2 och där syftet är att belysa olika aspekter av 

den anställdes inställning till och upplevelse av arbete och 

fritid. En annan na turlig beröringspunkt är diskussionen i 

kapitel 3 (avsnitt 3.2) kring eventuella regionala skillnader 

i de anställdas krav på och företagens utformning av arbets

uppgifter och andra förhållanden i och kri ng den egna arbets

situationen. Återigen har vi emellertid ett problemområde, där 

mer okonventionella metodansatser med fördel kan komma till an

vändning och inte minst bör man närmare studera de idéer, som 

präglar aktionsforskningens angreppssätt. 

En analys av personalomsättningens konsekvenser på individnivå 

kan också ske i anslutning till studier kring de anställdas 

anpassningsproblem vid omlokalisering av företag. Genom att 

följa upp personalens reaktioner och beteenden i samband med 

denna typ av mer eller mindre påtvingade flyttningar, får man 

även tillfälle att belysa den anställdes upplevda konsekvenser 

av ett anställningsbyte. Eftersom i de flesta fall enda alter

nativet till att följa företaget vid omlokaliseringen är en 

övergång till annan arbetsgivare, kan man här alltså ingående 

studera individens beslutsprocess i en konkret valsituation. 

Möjligheterna till denna typ atf analyser bör också vara stora, 

bl a i samban d med den statliga utlokaliseringen av verk och 

myndigheter från Stockholm. Härigenom skulle man dessutom få en 

värdefull balans gentemot alla de studier, som belyst individens 

anpassning vid flyttningsströmmar i motsatt riktning, dvs från 

glesbygd till storstad. 
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Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera ett stort behov 

av vidare forskning inom de olika problemområden, som behand

lats i den ti digare framställningen. Ett gemensamt drag hos 

huvuddelen av de utvecklingslinjer, som skisserats ovan, är 

emellertid, att ansträngningarna till stor del måste inriktas 

på olika former av metodo logi skt utvecklingsarbete. Mer tradi

tionella angreppssätt måste kompletteras med studier av prak

ti kf a 1 ls karaktär och "klinisk" forskning, där uppslag och idéer 

många gånger torde kunna hämtas från aktionsforskningens och 

organisationsutvecklingens områden. 
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AVDELNINGSVISA SKILLNADER I PERSONALOMSÄTTNINGEN - EN FALLSTUDIE 

Diskussionen i kapital 2 (avsnitt 2.3.1) utmynnade bl a i slut

satsen, att arbetsuppgifternas utformning är en av de faktorer, 

som i betydande grad kan påverka de anställdas arbetstillfreds

ställelse och därigenom indirekt även företagets personalomsätt

ning. För att i någon mån också empiriskt belysa denna slutsats 

har jag närmare studerat ett företag med sju olika avdelningar, 

mellan vilka stora inbördes skillnader föreligger vad gäller 

såväl den fysiska arbetsmiljön som arbetsuppgifternas utform

ning. 

Den information, som insamlats, har i huvudsak erhållits dels 

ur företagets personalstatistik, dels från de avskedsintervjuer, 

som regelbundet genomförs med personal, som lämnar sin anställ

ning. Beskrivningen av de aktuella avdelningarna har skett i sam

arbete med två högre tjänstemän inom företaget (varav en från 

personalfunktionen), och tillvägagångssättet presenteras ut

förligare nedan (s 214). 

Företaget 

Det aktuella företaget är ett tillverkningsföretag med cirka 

180 anställda och beläget i övre Norrland. Av den totala per

sonalstyrkan återfinns cirka 140 i de här aktuella avdelning

arna, medan övrig personal är anställd i olika ad ministrativa 

befattningar, som t ex i avde lningar för personal, ekonomi etc. 

Följande sju avdelningar har studerats: 

Avd. A: I avdelningen gör man en första bearbetYiing av råmate

rialet, vilket sker med hjälp av relativt avancerad 

teknisk utrustning. Någon direkt yrkesutbildning krävs 

emellertid inte av de anställda - möjligen ett visst 
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tekniskt "handlag". 

Vissa arbetsmoment innebär att damm uppstår, vilket kan 

upplevas som besvärande. Arbetsmiljön måste därför be

tecknas som mindre god. 

Löneläget ligger strax under den genomsnittliga för de 

sju avdelningarna. 

Avd. B: Avdel ningen har till uppgift att vidareförädla råvaran 

men färdigställer inte den slutliga produkten. Vissa 

specialistbefattningar med krav på yrk esutbildning finns 

inom avdelningen, men i övrigt är arbetet av enkel 

natur. 

Arbetsmiljön är mycket varm och dammig, vilket kräver 

ordentlig ventilation. Härigenom uppstår ofta drag och 

tillfällig utkylning. Totalt sett måste miljön bedömas 

som definitivt krävande. 

Lönen ligger något över genomsnittet. 

Avd. C: Avdelningen liknar i stor utsträckning den föregående 

vad gäller såväl arbetsuppgifternas kvalifikationsnivå 

som den fysiska arbetsmiljön. 

Löneläget ligger emellertid något lägre än i avdel

ning B. 

Avd. D: Här färdigställs den slutliga produkten och arbetsupp

gifterna kräver yrkesutbildad personal. Det arbete, 

som utförs i avdelningen,kan betecknas som re lativt 

kvalificerat. 

Arbetsmiljön är inte direkt god men arbetet kan dock ske 

i väl upp värmda och väl ventilerade lokaler. 
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Lönen ligger under genomsnittet. 

Avd. E: Denna avdelning svarar för reparation och underhåll av 

den tekniska utrustningen - ett arb ete, som ställer 

stora krav på yrkesutbildning. 

Arbetsmiljön är mycket varierande. En stor del av ar

betet sker i omväxlande dammiga, varma, dragiga och/ 

eller utkylda lokaler och den fysiska arbetsmiljön 

måste därför generellt sett betecknas som relativt 

krävande. 

Löneläget ligger klart över genomsnittet. 

Avd. F: Avdelningen svarar för produktkontro11 och utför i öv

rigt olika former av laborativt arbete, vilket kräver 

mycket välutbildad personal. 

Generellt kan arbetsmiljön betecknas som god. 

Förtjänstnivån ligger klart över genomsnittet och lig

ger högre än i någon av de övriga studerade avdelning

arna . 

Avd. G: Avdelningen ombesörjer företagets interna transporter 

och utför också visst externt transportarbete. De an

ställda fungerar även som personalreserv för produk

tionsavdelningarna, där man vid behov tas i anspråk för 

enklare arbetsuppgifter. Avdelningens egna arbetsupp

gifter är okvalificerade och de anställda saknar van

ligtvis yrkesutbildning. 

Den fysiska arbetsmiljön kan anses vara förhållandevis 

god. 

Avdelningen har det lägsta genomsnittliga löneläget. 
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Avsikten är här, att försöka göra en inbördes jämförelse mellan 

de olika avdelningarna med avseende på de dimensioner, som be

skrivningen ovan omfattat. Resultatet kan därvid uttryckas i 

form av en rangor dning av avdelningarna, vilken då alltså sker 

mot bakgrund av arbetsuppgifternas kvalifikationsnivå, den fy

siska arbetsmiljön och löneläget i respektive avdelning. 

Kvalifikationsnivån har bedömts med hänsyn till arbetsuppgif

ternas komplexitet och krav på förmåga till självständigt be

slutsfattande i oklara situationer. Givetvis är det mycket svårt 

att genomföra denna typ av jämförelser på ett rättvisande sätt, 

även om man kan få viss vägledning genom att beakta de mer el

ler mindre explicit uttalade krav på yrkesutbildning, som före

taget ställt upp för olika arbetsuppgifter. 

En faktor, som däremot inte alls varit möjligt att beakta, är 

de anställdas anspråksnivå. Denna kommer i sammanhanget in som 

en mellanliggande variabel och påverkar alltså individens sub

jektiva upplevelse av en bestämd arbetsuppgift. Om det således 

vore möjligt, att också beakta dessa individuella variationer 

i anspråksnivån, skulle förutsättningarna öka att på ett mer 

entydigt sätt relatera typen av arbetsuppgifter till exempelvis 

de anställdas avgångsbenägenhet i olika avdelningar. 

Den genomförda rangordningen skall nu istället ses som ett för

sök till en "objektiv" bedömning av den "genomsnittliga" kva

lifikationsnivån på de arbetsuppgifter,som förekommer i respek

tive avdelning. Jag har, som ovan nämnts, genomfört rangord

ningen efter intervjuer och diskussioner med två högre befatt

ningshavare inom företaget, vilka även var för sig dessförin

nan skriftligen fått beskriva de aktuella avdelningarna med av

seende på i sammanha nget relevanta egenskaper. Det är här vik

tigt att uppmärksamma, att denna fas av studien i sin helhet 

genomfördes innan informationen om avdelningarnas löneläge be

arbetades. Den i annat fall uppenbara risken för skevheter, 

som har sin grund i att man vid bedömningen har kunskap om och 
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genom vara eliminerad. 

Därefter har avdelningarna rangordnats med hänsyn till arbets-

mi 1 j ön. Detta steg har varit betydligt mindre problematiskt, 

eftersom i de flesta fall ganska uppenbara och relativt otve

tydiga skillnader föreligger mellan olika avdelningar. 

Rangordningen av avdelningarnas löneläge har varit den enklaste 

att genomföra, då jag valt att konsekvent utgå från den genom

snittliga förtjänstnivån i respektiv e avdelning. 

I oklara fall har avdelningarna tilldelats samma "placering" 

i skalan 1-7, där 1 avser "bästa" placering vid respektive be

dömning. Rangordningen har granskats och efter justering i ett 

fall, "godkänts" av de ovan nämnda befattningshavarna inom fö

retaget . 

Tabe 11 1. Rangordning av de studerade avdelningarna med hänsyn 

till arbetsuppgifternas kval ifi kationsnivå (AK), ar

betsmiljö (AN) och löneläge (L) 

Avdelning AK AN 

A 6 3 5 

B 4 6 3 

C 4 6 4 

D 3 3 6 

E 2 5 2 

F 1 1 1 

G 7 2 7 

Som framgår av tabellen uppvisar den inbördes rangordningen av 

avdelningarnas arbetsuppgifter god samvariation med löneläget. 

Detta bör ge ett visst belägg för àtt den förra rangordningen 

- vilken alltså skett utan kännedom av lönenivån - är relativt 

tillförlitlig. De skillnader, som ändå förekommer, kan ha sin 
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grund dels i direkta felaktigheter vid bedömningen av olika av

delningar, dels i det faktum att genomsnittsvärden för såväl 

lön som kvalifikationsnivå väglett rangordningen och dels i att 

perfekt överensstämmelse mellan lönenivå och kvalifikations

nivå knappast kan förväntas råda. Den senare typen av "felkäl

la" torde inte minst göra sig gällande vid olika former av 

"tempoarbete".^ ̂ 

Personalomsättning 

Personalomsättningen, definierad som "the crude labour turn

over rate" (se s 27 f) har beräknats för perioden 1 juni 1970 

31 maj 1971 - alltså för ett år. Härvid har såväl den externa 

som den interna personalomsättningen studerats avdelningsvis 

(tabell 2 nedan). Den externa avgången ger här uttryck för an

talet anställda, som lämnat respektive avdelning och företaget 

i procent av avdelningens genomsnittliga personalstyrka under 

perioden. På motsvarande sätt uttrycker den interna personal

omsättningen den relativa andelen av respektive avdelnings an

ställda, som lämnat avdelningen men ej_ företaget utan istället 

övergått till annan del av företaget. 

Nan kan i det ta sammanhang möjligen anta, att en anställd, som 

är missnöjd med något i eller kring det egna arbetet och där

för överväger att lämna sin befattning, ofta i första hand före

drar en omflyttning inom företaget och då eventuellt till annan 

avdelning. Konsekvenserna av en dylik förändring torde som re

gel vara relativt lätta att överblicka, åtminstone om man jäm

för med den betydligt större osäkerhet, som ett byte av arbets

givare bör vara förenad med. Således skulle definitiv avgång 

(extern personalomsättning) huvudsakligen ske dels i de fall, 

då den anställde bedömer det som mindre sannolikt, att en in

tern omflyttning kan leda till eftersträvade förbättringar i 

den egna arbetssituationen, dels då ett byte av arbetsplats inom 

företaget av praktiska skäl är omöjlig. Plan bör nämligen här 

bl a observera, att de anställda i vissa avdelningar har sådana 
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arbetsuppgifter, att flyttning till annan avdelning i praktike n 

är otänkbar, något som bl a gäller för högre teknisk personal 

inom avdelning F. Till detta kommer givetvis, att extern avgång 

inte endast betingas av förhållanden som rör det egna arbetet. 

Tabell 2. Extern (PeD # intern (F^ ) och total personalomsättning 

avdelningsvis under den studerade perioden 

(procent) 

Avdelning P e P. i Pt 

A 90,9 72,7 163,6 

B 71,3 22,2 93, 5 

C 75,0 29,2 104,2 

D 64, 5 0,0 64,5 

E 64,9 5,4 70,3 

F 66,7 0,0 66,7 

G 150,0 10,0 160,0 

Totalt för 

alla avdelningarna 77,0 17,4 94,4 

(vägt medeltal) 

För att nu jämföra personalomsättningsstrukturen i företaget 

med de egenskaper hos respektive avdelning, som tidigare disku

terats, skulle det givetvis vara möjligt att använda sig av 

olika statiska analysmetoder, t ex Spearmann's rangkorrelations -

test. Då emellertid antalet jämförda enheter är begränsat, kan 

det vara väl så klargörande att istället genomföra analysen i 

mer kvalitativa termer. Detta inte minst som en "total" rang

ordning av avdelningarna, mot bakgrund av personalomsättningen, 

med nöd vändighet blir okänslig för de i vissa fall mycket små 

skillnader, som föreligger mellan avdelningarna (främst mellan 

avdelningarna D, E och F). 

Som en alternativ metod har jag därför valt att försöka grup

pera de studerade avdelningarna i ,tre olika klasser, varvid jag 

sammanfört avdelningar, som i ovan b ehandlade avseenden är relä-
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tivt likartade. Klass I representerar, vad gäller personalom

sättningen, avdelningar med relativt sett låg avgång, medan 

andra ytterligheten - klass III - omfattar avdelningar med hög 

avgång. På motsvarande sätt anger, vad beträffar variabeln "ar

betsuppgifternas kvalifikationsnivå", klass I avdelningar med 

kvalificerade arbetsuppgifter, medan jag till klasserna II och 

III hänfört avdelningar med relativt okvalificerade respekti

ve okvalificerade arbetsuppgifter. Samma tillvägagångssätt 

tillämpas sedan för övriga variabler. Resultatet av denna klas

sificering kan utläsas ur tabellen 3 nedan. Eftersom vi har ett 

udda antal avdelningar, samtidigt som tre av avdelningarna är 

relativt likvärdiga vad gäller personalomsättningen, omfattar 

klass I tre avdelningar och de övriga vardera två. 

Tabell 3. Klassificering av de studerade avdelningarna mot bak

grund av arbetsuppgifternas kvalifikationsnivå (AK), 

arbetsmiljö (AN), löneläge (L),externa (Pg) och total 

personalomsättning (P^.) 

Klass AK AN L P e pt 

I D, E, F A, F, G 

m
 

LL LU 

D, E, F 

LL LU Q
 

II B,C D, E A,C B,C B,C 

III A,G B,C D, G A,G A,G 

Nan kan här konstatera, att en mycket stark (negativ) samvaria

tion föreligger mellan å ena sidan avdelningarnas personalom

sättning (extern och/eller total) och å andra sidan kvalifika

tionsnivån på de arbetsuppgifter, som återfinns i respektive av

delning. Resultatet visar alltså, att bland de avdelningskarak-

teristika, som beskrivningarna -ovan omfattat, tycks "typen av 

arbetsuppgifter" bäst förklara de avdelningsvisa skillnaderna 
2 ) o 

i personalomsättning. Slutsatsen skulle också ligga väl i lin

je med den teoretiska diskussionen i avsnitt 2.3, där just 

"arbetets innehåll och utformning" angavs vara av stor betydel

se för de anställdas arbetstillfredsställelse och indirekt också 

för avgångsbenägenheten. 
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Nu skall man emellertid komma ihåg, att personalomsättningen 

knappast kan förklaras av en enda variabel, utan i stället tor

de ett stort antal faktorer - och då på o lika nivåer - i kombi

nation bestämma en given avdelnings personalavgång. Här gör sig 

då givetvis också andra variabler gällande, än de som beaktats 
3 ) 

i föreliggande studie. Fokuseringen mot variabeln "arbetsupp

gifternas kvalifikationsnivå" sker i full medvetenhet om de be

gränsningar, som alltså utmärker de gjorda försöken till parvisa 

sambandsanalyser. Den kan emellertid ändå vara befogad, om man 

ur det material, som ligger till underlag för studien, vill för

söka att välja ut den av de studerade variablerna, som "bäst" 

tycks förklara de avdelningsvisa skillnaderna i personalomsätt

ning. 

Samtidigt framgår det emellertid ur tabell 3, att det också fö

religger en relativt god överensstämmelse mellan rangordningen 

av avdelningarna med hänsyn till å ena sidan personalomsätt

ningen och å andra sidan löneläget. Detta är, som ovan nämnts, 

inte förvånande utan tvärtom helt i överen sstämmelse med vad 

som kan förvä ntas. Frågan är emellertid, om man då inte också 

lika gärna skulle kunna peka på den rel ativa lönenivån, som 

förklaringsgrund till de avdelningsvisa skillnaderna i personal

omsättning . 

Svaret på frågan kan ges från två skilda utgångspunkter - dels 

på grundval av det empiriska material, som ovan presenterats, 

dels och kanske viktigare med utgångspunkt i en vida re analys 

av lönens betydelse för de anställdas avgångsbenägenhet och då 

speciellt under de förhållanden, som gäller för det här aktuel

la företaget. 

Den första delen av svaret begränsas till ett konstaterande, 

att klassificeringen i tabell 3 visserligen visar på en god 

samvariation mellan personalomsättning och löneläge, men ändå 

inte i den utsträckning som gäller beträffande korrelationen 

mellan "kvalifikationsnivå" och avgångsbenägenhet. 
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För det andra kan man vid bedömningen av lönens betydelse för 

avgångsbenägenheten också falla tillbaka på den tidigare teore

tiska diskussionen i kapitel 2. Här -Framgick, att lönens stor

lek många gånger måste anses vara av relativt underordnad be

tydelse för de anställdas arbetstillfredsställelse och då in

direkt också för företagets personalomsättning. I föreliggande 

studie styrks denna slutsats också av resultatet från de av

skedsintervjuer, som genomförs vid företaget. Ur dessa framgår 

nämligen, att lönenivån mycket sällan, eller närmare bestämt 

bara i knappt 1 0 procent av alla fall, nämnts som skäl till av

gång. Detta då trots att just låg lön oft a brukar anges som ett 

avgörande skäl till avgång, även om detta vid närmar e analys 

visar sig inte alls vara den verkliga avgångsorsaken (Hinrichs 

1971). Till detta kommer att lönenivån i företagets samtliga 

avdelningar är relativt hög i jämföre lse med den lön, som öv-
4 ) 

riga företag inom regionen erbjuder för likartat arbete. 

Sammanfattningsvis förefaller det därför finnas goda skäl att 

utgå från, att förekommande löneskillnader är av mindre betydel

se, då det gäller att förklara de konstaterade avdelningsvisa 

variationerna i personalomsättning. 

Även arbetsmarknadssituationen i den region, till vilken före

taget är lokaliserat, talar för att argumenten mot lönenivåns 

inverkan på de anställdas avgångsbenägenhet i föreliggande fall 

är berättigade. Det har visserligen inte varit möjligt att mer 

ingående studera situationen för var och en av de yrkeskatego

rier, som här förekommer, men det kan dock konstateras, att 

den aktuella A-regionen under den studerade perioden hade en 

mycket hög relativ arbetslöshet. Som exempel kan nämnas, att 

kvoten mellan antal registrerade arbetslösa och befolkning i 

arbetsför ålder var en av de allra högsta i lan det. Speciellt 

för mindre kvalificerad arbetskraft var möjligheterna att er

hålla annan a nställning inom regionen mycket begränsade, medan 

situationen var något ljusare för mer välutbildad personal. 

Nu har en stor del av den avgångna personalen haft såväl dålig 
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allmän s kolunderbyggnad som mindre god yrkesutbildning. Således 

kan de avdelningsvisa skillnaderna i p ersonalomsättningen inte 

förklaras av, att situationen på arbetsmarknaden skulle vara 

förhållandevis mer gynnsam för personalen i avdelningarna med 

hög avgång än för övriga anställda. Snarare torde den höga ar

betslösheten bland mindre kvalificerad arbetskraft ha haft en 

väsentligt bromsande effekt på avg ången i de ssa avdelningar. 

Kvar står då det förklaringsvärde, som de avdelningsvisa skill

naderna i a rbetsuppgifternas "nivå" (innehåll och utformning) 

kan ha. Som tidigare nämnts tycks personalomsättningen stiga då 

kvalifikationsnivån sjunker. Detta gäller alltså såväl om endast 

den externa som om den totala personalomsättningen i tabell 2 

jämförs med rangordningen av avdelningarna, med avseende på ar

betsuppgifternas kvalifikationsnivå i tabell 1. Även om således 

andra faktorer, som i denna studie ej kontrollerats, skulle vi

sa sig ytterligare kunna förklara resultatet, förefaller dock 

arbetsuppgifternas utformning i olika avdelningar åtminstone 

utgöra en tänkbar och inte oväsentlig förklaring till de stora 
5 ) 

avdelningsvisa skillnaderna i persona lomsättningen. 

Avgångsorsaker enligt avskedsintervjuerna 

För att utröna orsakerna till avgång utförs inom företaget re

gelbundet avskedsintervjuer. Innan jag emellertid närmare går 

in på resu ltatet av dessa, kan det vara lämpligt att först 

något beröra avskedsintervjuns tillförlitlighet, då det gäller 

att utröna de verkliga avgångsorsakerna. 

Hinrichs (1971) har för ett företag studerat dels de i avskeds-

intervjuerna angivna orsakerna till avgång, dels de orsaker, som 

anförts några månader efter anställningens upphörande, då en 

från företaget fristående konsult utfört motsvarande intervjuer. 

Resultatet blev, att i 54 procent av alla fall tillkom nya eller 

anfördes helt andra skäl till avgången vid den s enare intervjun 

jämfört med resultatet av avskedsintervjuerna. Även i de fall 
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då samma skäl anförts, var rangordningen av skälen en annan. 

I samband med en uppföljning av den personal, som under en tre

årsperiod slutat vid ett företags marknadsföringsavdelning, 

fann man att korrelationen mellan avgångsorsaker enligt avskeds-

intervjuerna och enligt ett senare besvarat frågeformulär var 

0,54, 0,43 och 0,48 för respektive år (Hinrichs 1971).^ 

Denna något dåliga överensstämmelse förklaras enligt Hinrichs 

(1971, s 34 f ) bl av att: 

a) "The terminating employee is probably consciously reluctant 

to be ho nest. He doesn't want to burn bridges behind him 

and he reco gnizes that he may want to return to the company; 

he may want employment references... 

b) For many terminees there is probably a considerable amount 

of rationalization as they compare their new position with 

the old one ...^ 

c) The exit interviewer is usally not completely objective, 

particulary if he is a rep resentative of management .... 

d) When dual objectives of gathering information and 'checking 

out'' the departing employee are combined in a single inter

view, too many personnel matters intervene and the informa

tion-gathering objective probably suffers." 

Mot denna bakgrund finns det all anledning att vara försiktig 

vid analysen av de intervjuer, som gjorts i det aktuella före

taget. Detta inte minst, då intervjuerna utförts av personal 

med ingen eller ringa utbildning i eller erfarenhet av intervju-

arbete . 

I drygt en tredjedel av alla fall har olika personliga skäl 

anförts som avgångsorsak (hälsoskäl, bostadsproblem etc). Här 

kan man dock misstänka att andra bakomliggande orsaker kan fin

nas och Hinrichs (1971) konstaterar också att personliga skäl 

ofta är "svepskäl". 
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I en tredjedel av fallen angavs själva arbetsmi1jon vara orsak 

till avgången. Redan tidigare konstaterades dock, att något mer 

påtagligt samband mellan arbetsmiljö och avgångsbenägenhet inte 

tycks föreligga (se tabell 3). Även här torde en del av förkla

ringen kunna sökas i att också arbetsmiljön är en relativt "o-

personlig" faktor och "ofarlig" faktor, som är lätt att hänvisa 

till - speciellt som det är allmänt erkänt att många arbeten 

i företaget utförs i fysiskt dålig miljö. Därtill kommer, att 

respondenterna kan ha använt begreppet "arbetsmiljö" i en något 

vidare bemärkelse än vad jag tidigare gjort i samband med rang

ordningen av avdelningarna. Således kan begreppet i vis sa fall 

t ex ha antagits avse inte bara den fysiska miljön utan även 

andra kvalitativa aspekter på arbetets innehåll och utformning. 

Denna misstanke styrks kanske också av att "typen av arbete" 

inte i något fall har angetts som orsak till anställningens 

upphörande. 

Lönenivån, uppsägningar och "värvning" från annat företag 

svarar för ungefär lika stora delar av den resterande tredje

delen . 

Sammanfattn i ng 

Nan kan sammanf attningsvis konstatera, att i det aktuella fal

let råder en relativt dålig överensstämmelse mellan å ena sidan 

resultatet av de avdelningsvisa jämförelserna av personalom

sättningens storlek mot bakgrund av vissa "yttre" egenskaper 

hos respektive avdelning och å den andra sidan de förklaringar 

till avgång, som de anställda lämnat i samband med avskedsin

tervjuerna. Det är troligt att denna diskrepans till del kan 

förklaras av de brister, som utmärker avskedsintervjun, som 

instrument för att utröna de verkliga avgångsorsakerna. 

Ned tanke på den något vidare tolkning av begreppet "arbetsmil

jö", som respondenterna kan ha gj ort vid avskedsintervjuerna och 

mot bakgrund av det samband, som tidigare framkommit mellan 
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arbetsuppgifternas kvalifikationsnivå och avdelningarnas per

sonalomsättning, förefaller det därför inte osannolikt, att 

just arbetets utformning och innehåll utgör eji viktig förkla

ring till de konstaterade avdelningsvisa skillnaderna i perso

nalomsättningens storlek. Â andra sidan tycks varken den fysis

ka arbetsmiljön eller lönenivån ha något m er betydande fristående 

förklaringsvärde. Givetvis skall det för den skull inte betrak

tas som uteslutet, dels att dessa faktorer trots allt kan ha 

viss inverkan på avgångsbenägenheten, dels att andra - i denna 

studie ej kontrollerade variabler - skulle kunna bidra till 
8 1 

att ytterligare klargöra bilden. 

Noter till Bilaga 1 

1) Det kan i detta sammanhang vara värt att uppmärksamma ett 

debattinlägg om arbetsplatsens lönefrågor av Strender (1971). 

Han tar bl a upp frågan om möjligheterna till lönejämföre 1-

ser mellan olika yrkeskategorier och diskuterar vidare det 

rättvisa i den nuvarande lönefördelningen. 

2) Däremot tycks i föreliggande fall "arbetsmiljön" vara av 

tämligen underordnad betydelse. 

3) Avdelningarnas personalstruktur (de anställdas civilstånd, 

tjänstetid, ålder etc) är en variabel, som ej kontrollerats 

i den aktuella studien och som givetvis delvis kan ligga 

bakom de avdelningsvisa skillnaderna i personalomsättning. 

Å andra sidan bör det märkas, att inga nämnvärda skillnader 

i avdelningarnas expansionstakt på personal sidan förelegat. 

Expansionstakten kan alltså inte i detta fall, varken via 

den genomsnittliga anställningstiden i olika avdelningar 

eller på annat sätt, påverka resultatet. 
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4) Det bör påpekas, att Lawler (1971) framhåller, att det inte 

i första hand är den absoluta utan den relativa lönenivån, 

som påverkar arbetstillfredsställelsen. Avdelningsvisa löne

skillnader, som av de anställda upplevs som omotiverade, kan 

således framkalla missnöje och kan därför också indirekt på

verka personalomsättningen. 

5) Bland faktorer, som enligt diskussionen i kapitel 2 kan an

tas påverka arbetstillfredsställelsen och indirekt också 

personalomsättningen och vilka inte kontrollerats i förelig

gande studie, märks bl a ledarstilen, samt de sociala och 

instrumentella relationerna i olika avdelningar. När det 

gäller ledarstilen kan al ltså skillnader mellan olika 

avdelningar föreligga och då i huvudsak vad beträffar re

lationerna mellan förmän och arbetare. Däremot torde den 

överordnade "ledningsfilosofin" gälla generellt och kan så

ledes knappast ligga bakom de konstaterade avdelningsvisa 

ski 1lnaderna. 

6) Även andra författare har funnit korrelationskoefficienter 

av samma storleksordning och Hinrichs (1971, s 33) refererar 

här till studier av bl a Lefkowitz & Katz (1969). 

7) Jämför Soelbergs (1965) diskussion kring den asymmetriska 

beslutsprocessen vid beslut att börja respektive sluta en 

anställning (se s 52). 

8) Jmf Long (1951, s 86 f), som studerat hur bl a lönenivå, fy

siska arbetsförhållanden och typ av arbetsuppgifter sam

varierar med personalomsättningen. 
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Bilaga 2 

NAGRA INTRYCK FRAN ETT GLESBYGDSFÖRETAG15 

Låg personalomsättning anses ofta vara ett utmärkande drag för 

företag, som har sin verksamhet lokaliserad till mindre expan

siva och sysselsättningssvaga delar av landet. De anställdas 

lojalitet mot det egna företaget betraktas också som en värde

full egenskap hos arbetskraften i dessa regioner, vilket bl a 

företagsledare i enheter, som utlokaliserats helt eller del

vis från expansiva storstadsområden, ofta framhållit (se t ex 

Back et al 19 70). 

Huruvida denna lojalitet har sin grund i en faktisk tillfreds

ställelse från de anställdas sida med arbete och arbetsgivare 

eller om den väsentligaste förklaringen är bristen på reella 

valmöjligheter framstår dock som mer oklart. Den senare fak

torn - dvs ortens eller regionens arbetsmarknadssituation -

är givetvis av stor betydelse i samband med en individs beslut 

att stanna i eller lämna sin anställning och måste rent logiskt 

starkt bidraga till att hålla personalrörligheten nere. Däremot 

har man fortfarande ganska begränsad kunskap om vilka särdrag, 

som kan utmärka de anställdas arbetssituation i ett företag på 

en mindre ort, vilka förhållanden man finner särskilt stimule

rande respektive påfrestande, hur det sociala mönstret på bostads

orten "utnyttjas" - medvetet eller omedvetet - av företaget, 

huruvida bristen på a lternativa sysselsättningstillfällen av

speglar sig i ett ökat intresse för företagets problem och vill

kor och hur detta intresse i så fall tar sig uttryck etc. Allt 

detta är frågor, som man idag har ganska bristfälliga och ofull

ständiga svar på, men som inte desto mindre är viktiga att klar

lägga. Inte minst gäller detta, om man vill söka skapa kongruens 

mellan företagets krav och de anställdas behov - en kong ruens, 

som kanske kan förklara, varför olika individer så ofta upplever 

ett och samma arbete mycket olika. 
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Det är inte min mening att här redovisa någon mer omfattande 

studie och analys av det ovan skisserade problemområdet. För 

detta skulle krävas en både mer omfattande och mer genomarbe

tad ansats och därför måste syftet här begränsas till att för

söka ge en översiktlig bild a v hur (kollektivanställd) perso

nal i ett glesbygdsföretag kan uppleva sin arbetssituation. 

Detta skulle då kunna ske genom en studie av t ex survey-karak-

tär, med utnyttjande av mer eller mindre strukturerade och 

standardiserade attitydformulär. Härigenom skulle man visser

ligen få intressant och "tillförlitlig" information, men den

na skulle med all sannolikhet också bli av relativt ytlig ka

raktär. För att få en mer allsidig och rättvisande bild, torde 

det istället krävas en ansats av mer okonventionellt slag och 

i föreliggande fall har jag valt en metod, som kombinerar "atti-

tydpejlingar" genom "djupsamtal" med observationer av faktiskt 

beteende i och utanför de anställdas arbetssituationer. På det

ta sätt torde nämligen möjligheterna öka, att åtminstone del

vis komma under ytan av "allmänt hållna attityder och värde

ringar", varigenom också förhoppningsvis en annan och bättre 

förståelse av problemområdet kan uppnås. 

Något om metoden 

Det angreppssätt, som här tillämpats, kan alltså karaktäriseras 

som en kombination av ostrukturerade intervjuer och observa

tioner. Metoden kan sägas vara "journalistisk" till sin karak

tär och intervjuerna har snarast präglats av långa och ingående 

samtal och diskussioner. Något på förhand utarbetat "frågebat

teri" har inte kommit till användning och en män gd intryck här

rör från mitt deltagande i olika gruppsammankomster, där prob

lem av större eller mindre relevans för studien diskuterats. 

Detta innebär, att jag lämnat forskarens traditionella roll, 

som passiv registrator och istället tillämpat en metod, som bär 

vissa likheter med aktionsforskningens idéer. Jag har sålunda 

bedömt ett aktivt deltagande i olika skeenden som nödvändigt, 

för att kunna få en mer realistisk bild av det studerade prob-
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2 )  
lemområdet. Givetvis medför detta angreppssätt vissa risker 

och bl a kommer forskarens egna värderingar att få ett ökat 

spelrum, men dessa nackdelar skall då ställas mot metodens de

finitiva fördelar vid denna typ av studier. Nackdelarna kan 

också reduceras, genom att forskaren à priori gör klart för sig 

vilka dimensioner av problemområdet han i första hand vill be

lysa och dessutom löpande registrerar, sammanställer och analy

serar insamlad information och erhållna intryck. Han bör också 

ha tillfälle, att dra sig tillbaka efter en första intensiv-

period, för att sedan återvända en eller flera gånger och då 

komplettera och korrigera sitt material. 

Den nu aktuella studien har genomförts enligt ovan skisserade 

riktlinjer. Netoden är relativt oprövad och är därför i vissa 

lägen svårhanterlig - ett förhållande, som dessutom samman

hänger med att metodens framgång till så stor del hänger på 

forskarens egen person. Den uppriktiga och förtroliga kontakt, 

som måste skapas med undersökningspersonerna, har också för

hållandevis lite att göra med god "formell" metodkunskap, men 

kräver desto mer av vilja och förmåga att sätta sig in i de ak

tuella personernas miljöer och levnadsförhållanden. Här ligger 

alltså en väsentlig begränsning hos den tillämpade metoden. 

Nina erfarenheter från föreliggande studie pekar också mot att 

"learning by doing" - alltså egen praktisk tillämpning av meto

den som sådan - i större utsträckning än vid andra ansatser, är 

ett nödvändigt inslag i strävan att åstadkomma metodutveckling 

och förbättrad metodtillämpning. 

Det torde också stå ganska klart att metoden är ganska tidskrä

vande, eftersom själva etablerandet av den första kontakten 

liksom nödvändigheten av att undvika en hård styrning av inter

vjuer och samtal, är grundläggande. I det här aktuella fallet 

tog det mig cirka fyra veckor att på "ort och ställe" genomfö

ra studien plus en mellanperiod för sammanställning, analys och 

praktiska åtgärder på tillsammans ett par veckor. På denna tid 

genomfördes intervjuer av ovan nämnda slag med totalt tio per
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söner - inte slumpmässigt valda, utan valda därför att de ställ

de sig positiva till ett deltagande. Dessutom hade jag emeller

tid tillfälle att, mer eller mindre ingående och under skilda 

former, samtala med åtskilliga andra anställda, anställdas fa

miljer och övriga bland ortsbefolkningen. 

Studien är egentligen inte heller att beteckna som avslutad, 

utan det vore önskvärt att kunna återkomma till samtliga inter

vjupersoner under minst ytterligare en period. Därvid bör komp

letteringar, utvidgningar och fördjupningar ske - ett arbete som 

torde ta lika lång tid i anspråk,som det hittillsvarande. Huru

vida denna "andra fas" kommer till stånd är osäkert, men osäker

heten ligger i f aktorer av praktisk natur, som inte har med den 

aktuella studien att göra. Emellertid upprätthålls fortfarande 

kontakten med intervjupersonerna, varför möjligheten till en 

fortsättning står öppen. Följden blir då också, att de resul

tat, som presenteras nedan, inte skall betraktas som fullständi

ga eller slutgiltiga utan dessa bör snarare ses som exempel 

på några av de iakttagelser, som den tillämpade metoden lett 

fram till. 

Samtliga intervjupersoner var vid företaget kollektivanställd 

manlig personal av varierande ålder och relativt jämt fördelade 

mellan 20 och 60 år. Det material, som ligger till underlag för 

den aktuella studien, har insamlats såväl på undersökningsper

sonernas arbetsplats som i deras hem och på fritiden. Så har 

exempelvis ett och samma problemområde kunnat diskuteras vid 

flera olika tillfällen och i s kilda miljöer - ett förfarings

sätt, som i vissa fall gav intressanta resultat. Den skillnad 

mellan uttalade attityder i en och -samma fråga men vid skilda 

tillfällen eller mellan attityd och beteende, som på detta sätt 

kunnat konstateras, är knappast oväntad, men visar ändå på ett 

av de problem, som bl a traditionella attitydundersökningar har 

att brottas med - svårigheten att isolera eller beakta bl a mil

jövariabeln vid försök att fastställa för en given studie rele

vanta attityder. 
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Som ovan nämnts kommer här ingen fullständig resultatredovis

ning att ske. I stället tas några i mitt tycke intressanta er

farenheter upp till diskussion - exempel, som då också kan il

lustrera och belysa vissa delar av den i kapitlen 2 och 3 pre

senterade teoretiska föreställningsramen. Ett annat utmärkande 

drag för resultatredovisningen är, att jag inte gjort något för

sök att relatera en utsaga till en bestämd intervjuperson eller 

en given observation. Detta skulle för övrigt också vara när

mast felaktigt, då metodansatsen, som sådan, inte ger utrymme 

för att relatera "objektiva" slutsatser till givna individspe

cifika bakgrundsvariabler. Avsikten är ju snarare att, via ett 

antal undersökningspersoner, "sätta in" forskaren i det stude

rade problemområdet och ge honom en så allsidig förståelse av 

detta som möjligt. Även om huvuddelen av materialet således 

direkt härrör från faktiska uttalanden och observationer, har 

dessa tolkats och återgivits sedan de "filtrerats" genom min 

personliga "miljökunskap" och har därför sannolikt färgats av 

min intuitiva känsla för den "sanna" bilden. 

Företaget och orten 

Det aktuella företaget ligger på en mindre ort i en typisk mel

lansvensk glesbygd med cirka 5 mil till närmaste stad. På orten 

finns i princip inga alternativa arbetstillfällen, även om ett 

par småföretag tillsammans sysselsätter ett tiotal personer. 

För övriga innevånare återstår endast pendling till annan ort, 

men eftersom arbetsmarknadssituationen för regionen som helhet 

är mycket mörk, ökar inte heller detta valmöjligheterna nämn

värt. De som därför inte har anställning på orten finner sin 

huvudsakliga försörjning i en kombination av jord- och skogs

bruk, som dock vanligtvis dessutom måste kompletteras med någon 

annan typ av tillfällig förvärvskälla. 

Företaget är gammalt på orten och ingår numera som helägt dot

terbolag i en större koncern. Totalt har man drygt 200 anställ

da och verksamheten utgörs av byggmaterialtillverkning. Arbets
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uppgifterna är huvudsakligen av mycket enkel karaktär med låga 

krav på yrkesutbildning. Huvuddelen av arbetsstyrkan arbetar i 

skift. Arbetsmiljön måste definitivt bedömas som dräglig, även 

om vissa arbetslokaler kan vara ömsom krävande varma, ömsom 

dragiga och utkylda. I övrigt förekommer inga arbetsmiljöer, 

som kan betecknas som hälsofarliga och olycksfall är också 

sällsynta. 

På senare år har företagets lönsamhet förbättrats, bl a som ett 

resultat av en omfattande såväl produkt- som processutveckling. 

Vid mitten av 60-talet hade man emellertid ett par svåra kris

perioder, som var nära att stjälpa företaget. Fortfarande ut

märks dock läget av en viss bristande stabilitet bl a på efter-

frågesidan, där en stor del gäller export. Nyanställningar är 

därför mindre vanliga och huvuddelen av den mycket låga personal

omsättningen (under 10 procent) utgörs av s k naturlig avgång. 

Även frånvarofrekvensen ligger på en mycket låg nivå, men så 

har företaget också accepterat och i möjligaste mån anpassat 

sig till de krav på ledighet, som ställs i samband med jaktperio

der, slåtter etc. 

Löneformen är för majoriteten av de anställda prestations lön 

- allt från rena ackord till fast grundlön med produktivitets-

relaterade tillägg - och lönespridningen är måttlig. Lönenivån 

anses av de anställda vara jämförbar med vad som erbjuds för 

likartat arbete i den närmast belägna staden. 

Några erfarenheter i sammandrag 

En första viktig erfarenhet var, att själva introduktionsfasen 

tog väsentligt längre tid än vad jag från början tänkt. Det var 

inte heller förrän under de sista tio dagarna, som det var helt 

uppenbart, att samtal, diskussioner och beteenden inte nämnvärt 

hämmades av min närvaro. Givetvis var det ändå möjligt, att ock

så under den första tiden samla en mängd allmänna "intryck", 

men det var svårt att ta upp annat än tämligen neutrala och "o-

farliga" problemområden till diskussion. Då skall man ändå mär
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ka, att jag här via personliga kontakter blivit introducerad 

hos olika grijpper anställda på ett i högsta grad avdramatiserat 

och personligt sätt. Sålunda ägde alla introduktionssamtal rum 

på fritiden och jag fick här på ett informellt sätt och i dis

kussionsform tillfälle att redogöra för syftet med min närvaro. 

Även om det alltså tog tämligen lång tid att "få igång" under

sökningen, är det ganska troligt att denna fas blivit än mer 

tidskrävande, om jag inlett studien på ett mer traditionellt 

sätt. Givetvis skulle man här alternativt kunna tänka sig en 

introduktion i form av en gemensam sammandragning och presen

tation av studiens uppläggning och syfte. Risken med detta se

nare tillvägagångssätt är emellertid bl a, att hela projektet 

redan från början kan få en alltför "officiell" och då kanske 

också i vissa avseenden hämmande prägel. 

För att sedan övergå till några mer direkta "resultat" från 

studien, kan det för det första konstateras, att tankegångar

na i kapitel 3 om den mindre ortens "sociala integrering" här 

mycket tydligt kom att exemplifieras. Även om bl a ortsstorle

ken kan sägas ha medfört, att samtliga anställda i stort sett 

kände alla övriga i företaget, var ändå själva umgängesmönstret 

i betydande utsträckning en spegelbild av olika arbetsgruppers 

sammansättning. Särskilt påtagligt var detta, vad beträffar de 

sociala relationerna bland anställda med skiftgång, där man of

ta tycktes ha huvuddelen av sitt mer regelbundna umgänge på 

fritiden med anställda i samma skiftlag. Detta betyder emeller

tid inte, att relationer över dylika gruppgränser saknades, 

utan givetvis förekom också mer eller mindre spontana kontakter 

med övriga ortsbor och då inte bara med vid företaget anställda 

personer. 

Det var emellertid mindre vanligt att förmän och andra överord

nade deltog i dessa till synes välintegrerade arbets- och fri

tidsgrupper« När så skedde fick man också en stark känsla av, 

att dessa personer på något sätt betraktades som tillfälligt 
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"adjungerade" och man undvek då sorgfälligt att ta upp problem, 
3 ) 

som rörde det egna arbetet. Vid dessa kontakter försökte man 

däremot gärna informera sig om mer generella problem för före

taget och det förekom också att man utbytte information av mer 

operativ karaktär - information, som "objektivt" sett borde ha 

förmedlats inom företagets ram. Här skulle vi då kunna ha ett 

exempel på hur informella gruppbildningar utanför företaget 

kan "utnyttjas" (även mer systematiskt) för kommunikationer, 

för vilka det i annat fall skulle vara nödvändigt för företa

get att tillskapa formella kanaler (jmf s 87). 

Kontakter över gruppgränserna var, som ovan nämnts, på intet 

sätt ovanliga - en naturlig konsekvens inte minst av ortens 

ringa storlek. Även i dessa fall var det relativt vanligt att 

man - liksom inom den egna gruppen - förmedlade arbetsoriente-

rad information av samma karaktär, som beträffande kontakterna 

arbetare - förmän. Här rörde det sig emellertid i än högre grad 

om diskussioner kring hela företagets situation, som man på ett 

förvånansvärt allsidigt sätt lyckades belysa. Transportavdel

ningens personal och lagerarbetarna informerade driftperso

nalen om förekommande utlastningar och om lagersituationens 

utveckling. De senare kunde å sin sida berätta om problem i 

tillverkningen och informerade även om sin syn på t ex råva

rornas bristande kvalitet och störningar i tillflödet av dessa. 

Kvalitetsproblem beträffande företagets färdigprodukter förmed

lades också mycket ofta på samma informella sätt och detta vi

sade sig i högst väsentlig utsträckning komplettera den for

mella kvalitetskontrollen. 

Det är uppenbart, att dessa informella kontakter fyllde en vik

tig funktion i det aktuella företaget, som inte heller hade 

någon upparbetad kanal för spridning av mer allmän information. 

Speciellt iögonfallande var denna funktion, vad beträffar in

formationen till företagets verkstadspersonal. Denna personal 

hade ingen direkt kontakt med själva tillverkningen och hade i 

sitt arbete ingen möjlighet att informera sig om t ex företa
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gets aktuella marknadssituation. Nu fick man i stället denna 

information i kamratgrupper på fritiden och hade trots sin iso

lerade ställning i företaget - även rent geografiskt - en mycket 

god bild av förekommande problem och utvecklingstendenser. Det

ta skall då också ses mot bakgrund av att arbets ledaren i verk

staden tycktes vara i det närmaste helt inkompetent vad beträf

far de sociala relationerna med underordnade. I de fall man 

över huvud taget samtalade, gällde det nästan uteslutande ren 

ordergivning eller kortare instruktioner/tillrättavisningar. 

Detta beteende från verkmästarens sida syntes också få till 

följd, att stabila informella grupper bildades, som då i huvud

sak på egen hand klarade av olika arbetsuppgifter. Verkmästaren 

var här i det närmaste "persona non grata", vars närvaro tole

rerades på ett påtagligt kyligt sätt. Han var uppenbarligen 

också mycket okänslig för tämligen hårda tillrättavisningar, 

som endast mycket motvilligt efterkoms. Vidare var det märk

bart,hur nya arbetsmoment hade en inkörningstid, vars längd 

knappast var rationellt betingad. Detta motsträviga beteende 

var man från de anställdas sida i viss mån medveten om och man 

ville närmast förklara det som ett slags "passivt motstånd" 

mot den föga omtyckte arbets ledaren. Enligt en av de anställda 

hade också lindrigare former av "sabotage" förekommit, i syfte 

att reta och ställa till förtret för verkmästaren. 

Även i övrigt förekom emellertid på själva arbetsplatsen en 

ganska hård, om än inte direkt fientlig, "ton" mellan över- och 

underordnade. Detta var en intressant erfarenhet, särskilt mot 

bakgrund av den trots allt tämligen vänskapliga umgängesform, 

som rådde mellan de båda grupperna på fritiden. Nan förklarade 

också öppet sitt missnöje såväl med det egna arbetet som med 

själva företaget och här drog man fram "traditionella" klago-

områden, som lönenivå, arbetsmiljö, arbetsledning etc. Just lönen 

var för övrigt det man på direkt fråga oftast angav som största 

missnöjesanledningen. Här ville man emellertid inte ändra på 

löneformen (ackord) utan angav sig i stället vara missnöjd 
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med lönenivån - en uppfattning, som för övrigt delades av den 

äldre arbetskraften. Det var också uppenbart, hur ofta ackord-

sättningen på enskilda arbeten blev föremål för rätt långvari

ga dispyter med arbetsledningen. I detta sammanhang bör man då 

komma ihåg vad som tidigare sagts, om att lönenivån vid före

taget var fullt jämförbar med vad företag belägna i en närlig

gande stad erbjöd för motsvarande arbete. 

Det är alltså knappast en överdrift att påstå, att de anställda 

i arbetet gav uttryck för en relativt kritisk attityd till så

väl arbetsledningen som själva företaget. Kontrasten vad beträf

far de sociala relationerna mellan under- och överordnade på 

fritiden respektive i arbetet har också redan tidigare berörts. 

Än mer iögonfallande var emellertid inkonsekvensen vad gällde 

attityden till företaget som sådant. Här gav man alltså i ar

betet uttryck för sitt missnöje på ett både öppet och bestämt 

sätt och detta yttrade sig ju också i mindre "s kärmyts lingar" 

med den direkta arbetsledningen. 

På fritiden framtonade en helt annan bild. Om jag här tog upp 

diskussionen om vilka egenskaper hos företaget, man var mest 

missnöjd med, såg man problemen i ett betydligt vidare per

spektiv. Man glömde sålunda, om inte helt så nästintill, det 

egna arbetet och gav istället uttryck för sin oro för företagets 

situation på längre sikt. Tidigare hade man ju upplevt hur kri

ser varit nära att stjälpa företaget och fortfarande upplevde 

man situationen som osäker. Detta intresse betingades givetvis 

huvudsakligen av de anställdas önskan att stanna kvar på orten 

och av bristen på alternativa sysselsättningar. Det slående var 

emellertid, att denna omsorg om företaget inte kom fram på ar

betsplatsen, varken som svar på frågor eller i direkt beteende. 

Man bör här nämligen märka, att jag försökte styra samtalen på 

arbetsplatsen mot dessa för företaget mer övergripande problem. 

Intresset för företaget kom också till uttryck i samtal och dis

kussioner mellan de anställda på fritiden. Redan ovan har påpe
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kats, att dessa informella kanaler ofta utnyttjades dels för 

överföring av mer operativ information, dels och kanske fram

för allt för en ömsesidig orientering om företagets aktuella 

situation och förekommande problem. Det var också intressant 

att notera hur ofta mycket unga anställda deltog i dessa sam

tal - ibland med äldre kollegor, men även sinsemellan diskute

rade man denna typ av problem. Inför frågan varför man inte 

lämnade företaget för att få den lön, arbetsmiljö och/eller 

arbetsledning man efterlyst vid samtalen på arbetsplatsen, 

ställde man sig helt oförstående - man ville ju bo kvari Det 

visade sig också, att man utan större protester ställde upp 

för övertidsarbete, extraskift etc antingen det gällde tek

niska problem eller en tillfällig orderanhopning, som måste 

effektueras. 

Sammanfattningvis vill jag alltså påstå,att de anställdas at

tityder såväl till det egna arbetet som till själva företaget 

skilde sig mycket beroende på, i vilka situationer problemen 

diskuterades. Trots en ganska kritisk inställning till olika 

sidor av det egna arbetet, visade man i den egna vänkretsen 

både i o rd och handling ett mycket starkt intresse för företa

get. Slutligen var det uppenbart, hur informella kontakter på 

fritiden kompletterade bristande informationsspridning såväl 

mellan olika grupper anställda som mellan företaget och de an

ställda . 

Avs lutning 

Det är ganska meningslöst att här ytterligare försöka samman

fatta de något spridda erfarenheter, som presenterats i det fö

regående. Som jag tidigare framhållit skall studien eventuellt 

kompletteras senare och då också avrapporteras separat. Detta 

mitt intresse för en fortsättning skall ses som ett tecken på 

min tilltro till undersökningsmetoden som sådan, speciellt då 

det gäller att "tränga in i" ostrukturerade, svårfångade och 

också värdeladdade problemområden. Metoden är emellertid svår 
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att tillämpa och inte minst tidskrävande, Frågan är dock, om 

inte dessa svårigheter måste övervinnas, om man skall kunna ge 

hittills outforskade eller kanske snarare missförstådda sekto

rer av t ex arbetslivet en mer fullständig belysning. 

Noter till bilaga 2 

1) Den här redovisade studien skall senare presenteras utför

ligare i separat rapport. 

23 Jmf här de erfarenheter, som Nygaard & Tdn (1972) redovisat 

i sin artikel "Organisasjonsutvikling i en norsk bykommune" 

(Ingår i Ebeltoft 1972). Se också Clark (1972). 

3) Det är också intressant att konstatera, att detta även gäll

de vid kontakter med överordnade till vilka man på arbets

platsen tycktes ha ett mycket otvunget och kamratligt för

hållande. 
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Bilaga 3 

Försäkringsbolagets 

regionala organisa-

tion 1971 
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FRÅGEFORMULÄR 

Angående reg ion kontorets personalsituation. 

1. Regionkontoret är beläget i (stad) 

9 a m u C län ) 

2. Tillkom regionkontoret som en följd av omorganisationen 

vid årsskiftet 1969/1970? 

Ja n 

Nej n 

3. Hur förändrades personalstyrkan vid regionkontoret i sam

band med nämnda omorganisation? 

Ökning . personer 

Minskning personer 

Inte alls C3 (gå till fråga 5) 

4. Vilken eller vilka personalkategorier påverkades av för

ändringarna enligt svaret på fråga 3? 

5. Hur många anställda hade kontoret (efter det att kontoret 

fått sin nuvarande form i samband med omorganisationen)? 

1.1.70 1.6.70 31.5.71 30.9.71 

Säljledande personal 

Försäkringssäljare 

Fältkontorister 

Skadepersonal 

Övrig personal ...... ...... ....... ....... 
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Hur många personer nyrekryterades till regionkontoret i 

respektive personalkategori under perioden 1.6 1970 -

31 .5 1971? 

C 0 B SI Gäller även personal, som kommit från annat Skandia-

kontor, men inte personal som återkommit efter tjänstle

dighet. Här skall inte heller medräknas personer, som an

ställts för tillfälligt, tidsbegränsat vikariat). 

Säljledande personal personer 

Fältkontorister personer 

Försäkringssäljare ............ personer 

Skadepersonal personer 

Övrig personal personer 

Hur många av de som nyrekryterats under perioden 1.6 1970 -

31.5 1971 (enligt svaret på fråga 6) kom från annat Skandia-

kontor (oavsett typ av kontor)? 

personer 

Av dessa placerades: 

som säljledande personal 

som försäkringssäljare 

som fältkontorister 

som skadepersonal 

som övrig personal 
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8. Hur många personer i olika personalkategorier har definitivt 

slutat vid regionkontoret under perioden 1.6 1970 - 31.5 1971? 

(GBSJ Gäller även personal, som övergått till annat Skandia-

kontor,men inte personal som beviljats tjänstledighet. Här 

skall inte heller medräknas personer, som slutat efter till

fälligt, tidsbegränsat vikariat). 

Säljledande personal personer 

Försäkringssäljare personer 

Fältkontorister personer 

Skadepersonal personer 

övrig personal personer 

9. Vilken var anledningen till att man slutade sin anställning 

vid regionkontoret? (Avser alltså de som enligt svaret på 

fråga 8 definitivt slutat sin anställning under perioden 

1.6 1970 - 31.5 1971) 

st övergick till annat Skandiakontor (oavsett 

typ av kontor) 

st avskedades 

st fick annan anställning (£j_ inom Skandia) i 

staden eller inom pendelavstånd (3 mil) 

st fick annan anställning (ej_ inom Skandia) på 

annan ort, vilket medförde flyttning 

. .. .. st lämnade kontoret av annan anledning (t ex 

pensionering, graviditet) 

Ange anledningen närmare 

st lämnade kontoret av okänd anledning 
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10. Av de som enligt svaret på fråga 9 övergick till annat 

Skandiakontor (oavsett typ av kontor) var: 

st säljledande personal 

st försäkringssäljare 

st fältkontorister 

st skadepersonal 

st övrig personal 

11. Hur många av de anställda den 30.9 1971 hade varit anställ

da vid regionkontoret sedan 1.1 1970? 

.............. personer 

Av dessa var 

st säljledande personal 

st försäkringssäljare 

st fältkontorister 

st skadepersonal 

st övrig personal 

12. Hur många har slutat vid regionkontoret under perioden 

1 .1 1970 - 30.9 1971 ? 

C OBS I Gä ller även personal, som övergått till annat Skandia

kontor, men inte personal, som beviljats tjänstledighet. 

Här skall inte heller medräknas personer, som slutat efter 

tillfälligt, tidsbegränsat vikariat). 

personer 
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13. Av de som anställts vid regionkontoret under perioden 

1.1 1970 - 30.9 1971 rekryterades i procent räknat: 

% från annat Skandiakontor 

....... % genom arbetsförmedling 

% genom annonsering 

% med hjälp av redan anställd personal 

....... % genom att den intresserade själv kontaktade 

kontoret 

% annat sätt 

Vilket? 

14. Vilken personalkategori är, med tanke på arbetsmarknads

situationen på orten, svårast att rekrytera? 

Näst svårast? 

TACK FÖR ER MEDVERKAN ! 
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Bilaga 5 

Personalsituationen vid regionkontoren samt i studien 

beaktade regionkarakteristika 
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Korrelationsmatris över de i studien av regionkontoren ingående 

variablerna 

PU1 PUJj PU21 PS Ftgs PE Ort Bef Exp Arb/Lp ArbO-3 

PU1 
0,807 0,626 -0,206 0,048 -0,229 -0,239 -0,170 -0,101 0,397 0,376 

PU} 0.628 -0,079 0,065 -0,058 -0,368 -0,234 -0,073 0,203 0,269 

"
O
 

C
 

M
 -0,136 0,205 -0,069 -0,211 -0,170 -0,263 0,174 0,266 

PS -0,148 0,165 0,241 0,247 0,165 -0,025 0,003 

Ftgs -0,261 -0,036 -0,085 -0,027 -0,061 0,033 

PE -0,041 0,162 0,305 -0,410 -0,145 

Ort 0,883 0,576 -0,555 -0,557 

Bef 0,763 -0,655 -0,473 

Exp -0,697 -0,440 

Arb/Lp 0,795 

Arb 0-3 
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Kostnader för att ersätta bra arbetskraft, som skulle kunna ha "sparats" 

genom "Excellent First-Line Supervision", enligt uppskattningar av nio 

linjechefer ("controllers"). (Källa: Gaudet 1960, s 60). 

1 )  Verksamhetsområde, antal anställda 
och kvalifikationsnivå 

CLERICAL 
4 till 3000; medeltal 450 

Lowest skill: File clerk, messenger 

Highest skill: Secretary-correspondent, 
"assistant to" 

MACHINE PRODUCTION 
2 till 2061; medeltal 625 

Lowest skill: Machine operator, simple 
assembler 

Highest skill: Artisan 

MAINTENANCE 
6 till 1110; medeltal 230 

Lowest skill: Cleaner, oiler 

Highest skill: Toolmaker, designer, 

power plant engineer 
SALES AND SERVICES 
5 till 950; medeltal 330 

Lowest skill: Order taker, information 
clerk 

Highest skill: High technical speciali
zation, judgment, self-
direction 

PROFESSIONAL EMPLOYEES (Engineers, chemists, 
etc) 

Lowest skill: Little or no experience 

Highest skill: Outstanding research 
scientist 

Uppskattade kostn i dollar 
för att rekrytera, utveckla, 
orientera och träna till 
genomsnittl produktiv nivå 

(våren -56) 

Från Till 

50 

250 

50 

400 

60 

400 

60 

500 

50 

500 

2000 

7000 

500 

5000 

3000 

10000 

360 

5000 

25000 

60000 

Medeltal 

300 

800 

300 

900 

300 

1500 

250 

1500 

3000 

15000 

1) Antal anställda - variationsvidd och medeltal - anges under rubriken 
för resp verksamhetsområde och avser antal anställda i de företag, 
som lämnat kostnadsestimat för resp personalkategori. 
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LABOUR TURNOVER - causes, consequences and reg ional structure 

Background and aim of the report 

The problem of labour turnover has long been of considerable 

concern to different kinds of organizations. An ea rly analysis 

of turnover in a textile mill was presented by Mayo in 1924, 

and during re cent decades much research effort has been devoted 

to the problem. Economists, organizational theorists and 

behavioural scientists have all been engaged in this research, 

and together they have collected an impressive amount of fac

tual data on turnover. Efforts have also been made to organize 

this empirical and theoretical knowledge systematically, and 

extensive compilations of this kind have been presented by 

authors such as Hedberg (1967), Knowles (1964), Schuh (1967) 

and Stegemann (1965). 

During the last few years, a new dimension of the problem has 

emerged in connection with the regional political debate, 

namely whether there are systematical regional variations in 

labour turnover or not. The hypothesis is that in some types 

of regions firms and other organizations will find their per

sonnel more stable than for example units located in large 

metropolitan areas. However, this aspect of the problem has 

very rarely undergone scientific analyses, although some 

empirical data have been presented ( cf Backlund 1966, Long 1951 

and Russell 1968). 

In the present report the problem of turnover and location is 

one of the main topics. In addition another relatively unexplored 

area is analysed, namely the consequences of labour turnover 

for the individual organization. In particular the possible 

positive effects of turnover have been almost completely ignored 

in previous studies. 
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Chapter 1 contains a description of the background of the study 

and a general account of the aim and formation of the report. 

It is here stated that the study is part of a wider regional 

economic research project which is being carried out at the 

Department of Business Administration, University of Umeå. 

The study is also connected with present and earlier studies 

of small and medium-sized firms (cf Carstedt & Isaksson-Pêrez 

1974, Fredriksson & Lindmark 1972, Johannisson 1971, Lindström 

1972, Ramström 1970 and 1971). 

Theoretical frame of reference 

In chapter 2 a general frame of reference is developed. The 

starting-point is a discussion about different conceptual 

and operational definitions of the phenomenon "labour turnover", 

which is seen as one of many examples of mobility on the labour 

market. The distinctions between internal and external, psycho

logical and physical, voluntary and involuntary turnover are 

also discussed. 

After that the interest is concentrated upon the determinants 

of labour turnover. The individual's decision to stay in the 

organization or to leave it can be considered as being caused on 

the one hand by how attractive he finds his present employment, 

on the other by which alternatives he perceives in the environ

ment and by the actual possibilities he has of getting another 

job. 

The job satisfaction of the individual emerges as a very sig

nificant intervening variable when the causal relationship 

between the attractiveness of the employment and labour turnover 

is interpreted. In order to grasp the reasons why the employee 

desires to leave the organization it is therefore necessary 

to elucidate what it is that determines his perceived satis

faction at work. Five different factors describing the work 

situation of the employee are introduced and analyzed,and each 

factor is related to job satisfaction: 
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I Leadership and design of the decision system 

II Design of the rewarding system (not just monetary 

rewards) 

III Job content and job design 

IV Instrumental relationships at work 

V Interpers onal relations at work 

Each factor is discussed with respect to its relevance to the 

employee's perceived outcome of work. Furthermore empirical 

studies relating these charateristics of work directly to th e 

problem of turnover are used in the analysis. In this context 

the individual's level of aspiration and the question of job 

satisfaction and efficiency are also discussed. 

This first part of the theoretical discussion is then completed 

with an analysis of those factors which affect the employee's 

judgement of his opportunities of leaving the organization. 

Important determinants of the result of this judgement are the 

number of alternative organizations in the neighbourhood, 

the individual's inclination to search for alternatives and 

his ability to perceive them. 

The chapter is then concluded by a mino r survey of certain 

other variables which seem to be correlated to turnover. 

Factors such as type of personnel (age, seniority, sex, martial 

status, skill etc), type of economic activity, size and growth 

of the organization are discussed here. It is quite clear that 

these variables must directly or indirectly be controlled in 

empirical investigations of labour turnover. 

chapter 3 this general theoretical analysis of determinants 

of turnover is developed into a frame of reference for studies 

concerning the problem of turnover and location. As mentioned 

earlier it is only rarely one finds this aspect of the problem 

in previous scientific papers,even if some authors have touched 

upon it. Behrend (1955, p 62) for example states that: 
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"In a densely populated area with many factories it (turnover) 

tends to be high and in sparsely populated areas with only 

a few isolated plants low". 

While discussing another regional characteristic Silcock 

(1954, p 431) notices: 

"In an area where there are many alternative employments 

the rate of turnover will be higher than in an area offering 

fewer opportunities for the worker to change his job". 

With relation to the discussion in the previous chapter, 

regional variations in labour turnover should be possible to 

explain via factors affecting the employee's des i re to get 

another job and the possibilities he has of doing so. Thus the 

labour market situation in the region where the organization 

is located is an important determinant of turnover (cf Silcock 

1954). However,it is also necessary to examine whether the 

individual's job satisfaction can be affected by location or 

not. There are reasons to believe that cultural norms and 

social relations in general are of a somewhat different character 

in for example large metropolitan areas compared with the situa

tion in typical countryside areas (cf Talacchi 1960). This 

observation is important because it may also be reflected in 

the interpersonal relations at work - between peers as well as 

between subordinate and superior. Evidently there are some 

reasons to believe that employee job satisfaction varies 

systematically with firm location. 

The chapter ends up with a brief acc ount of some empirical studies 

on the relationship between labour turnover and firm location. 

These empirical findings seem to support the hypothesis that the 

rate of labour turnover is lower in less industrialized regions 

than, for instance, in metropolitan areas. However, the "region" 

concept is not thoroughly defined if penetrated at all. In addi

tion, the studies raise some methodological problems such as how 
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to control all significant "others" in empirical investigations of 

this kind. 

Empirical findings 

Chapter 4 contains a report on empirical studies of some 

Swedish firms. The "region" concept is analyzed further, and 

efforts are made to develop measures that will make it possible 

to discriminate between regions with respect to the labour market 

situation as well as characteristics directly or indirectly 

affecting the job satisfaction of the employee. Five different 

region variables are determined and these are defined operatio

nally as follows: 

a) size of town where the organization is located (number 

of inhabitants) 
2 

b) population density of region (number of inhabitants/km ) 

c) population growth of region (per cent) 

d) total number of unemployed in relation to total number 

of vacant posts 

e) number of unemployed in certain professions (relevant to 

the study) in relation to size of working population. 

According to the theoretical analysis a positive correlation 

between labour turnover and variables a, b, and c respectively 

was hypothesized, while variables d and e were expected to be 

negatively correlated to turnover. 

The first empirical analysis is based on a study of industrial 

undertakings. These are located on the one hand in sparsely 

populated regions in Northern Sweden which have a relatively 

high unemplo yment rate, on the other in the very expansive and 

highly industrialized Stockholm area where the demand for labour 

is keen. Postal questionnaires were used for the greater part 

of the data-collection, but this information was complemented 

by seven case-studies. 

26 firms in the Stockholm area and 21 firms in four counties 



200 

of Northern Sweden returned completed questionnaries. For control 

purposes the size of the firms (measured by the total number of 

employees) and the type of economic activity were also included 

in the analysis. The crude labour turnover rate was used as an 

indicator of the employees' propensity to leave the firms. 

The empirical results indicate a turnover rate which is approxi

mately three times as high in the Stockholm region as in the 

firms located in Northern Sweden. This fact holds for all groups 

of units irrespective of size and branch of industry, with the 

exception of undertakings in the class 101 - 200 employees. The 

regional difference in the latter category is less accentuated 

even if it points in the same direction. It should also be 

noted that this regional structure cannot be explained by regional 

differences between the undertakings with regard to the expansion 

of the work-force (cf Hedberg 1967). 

The same picture emerges when the results of the case-studies 

are analyzed. Here, however, the regional variations are even 

more obvious. Firms of the same size and in the same branch of 

industry but located in two separate so-called A-regions 

(Skellefteå and Stockholm) are studied. Not only the crude 

turnover rate is analysed but also the median length of service 

of leavers. It should also be mentioned that the age distribu

tion among leavers does not indicate that the regional difference 

can be explained by the dependence of turnover on age (cf Hed

berg 19 67). 

Thus the results of these studies support the assumed relationship 

between labour turnover and location. Another interesting finding 

is the fact that the Stockholm firm with the lowest rate of 

turnover still has a less stable work-force than the firm in 

Northern Sweden showing the highest turnover. However, it should 

be observed that these analyses are restricted to data collected 

from industrial undertakings. 
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In comparison, it is much more difficult to find research 

reports investigating the present problem with regard to the 

situation among white-collar workers. Considering the growing 

proportion of the population working in white-collar professions 

and the on-going re-location of organizations mainly employing 

civil servants, a study analysing the regional structure of 

labour turnover in "white-collar-firms" would seem to be well 

over-due. Therefore data were collected on the personnel situa

tion in a geographically decentralized Swedish insurance company 

with 29 homogeneous regional units. Each unit had on average 25 

employees - in 90 per cent of the units the number of employees 

fell within the range of 15 to 35. Questionnaires were used 

for the collection of data,but this information was complemented 

by some personal contact with the units as well as by direct 

observations. 

Two different indicators of mobility were applied to the data: 

the crude labour turnover rate and a l abour stability index. 

The analyses cover two periods of time, namely one year and 

that year plus nine months (i e 21 months) respectively. (The 

choice of periods was governed by practical considerations). 

The results indicate no systematical regional variations in 

either the rate of turnover or the stability index. This con

clusion is valid over different hierachical levels in the 

units. No systematical differences can be discovered, even 

if all five variables describing regional dimensions as well 

as indices of unit size and rate of expansion of the work force 

are used as independent variables in a multiple (stepwise) 

regression analysis, regardless of whether the turnover rate or 

the stability index is used as the dependent variable. 

The explanation of this regional similarity might be sought 

in the type of personnel employed at the units and in the kind 

of work performed. Thus all groups of employees have relatively 

qualified tasks with a reasonable number of opportunities to 
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satisfy their so-called primary goals at work (cf Soelberg 1965). 

Consequently the employee's propensity to search for alternatives 

is low. Furthermore, his attention to work itself will probably 

reduce his interest in characteristics of the region per se and 

his identification with a specific geographical area may con

sequently be quite limited. 

These two factors combined may also mean that the employees' 

exposure to other organizations in their search for qualified 

workers is uniformly distributed over all regions. It is also 

possible that units in regions with few alternative employers 

cannot benefit fully from this situation as the advantage may 

be counter-balanced by a secondarily conditioned mobility. 

This refers to departures caused by difficulties for other 

members of the employee's family in finding or changing jobs 

in the region, with removal as a possible consequence. 

The conclusion is that the hypothesis of a relationship between 

turnover and location can be verified with respect to large 

groups of organizations. Increased labour stability may thus be 

an important factor to consider in connection with, for instance, 

location decisions. However, it is probable that this location 

factor is less significant for units employing more qualified 

categories of labour. 

The consequences of labour turnover 

Chapter 5 contains a discussion about the consequences of turnover 

for the individual organization. A survey of previous studies on 

the problem reveals that analyses of the negative effects 

(mostly in terms of costs) are predominant (cf Gaudet 1960, 

Hall 1969, Pearce 1954, Zimmerer 1971). This might be due in 

part to ambitions in previous administrative research to find 

solutions to rather limited "technical" problems, mainly con

cerned with the "internal" efficiency of the organization. In 

addition, problems of labour turnover in general have primarily 
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been associated with employees performing tasks of a relatively 

routine and programmed nature. In these cases, turnover may 

cause unfavourable discontinuances in the work-flow, and the 

negative effects are consequently most apparent. 

In certain positions, however, the positive consequences of a 

more or less regular change of employees can also be substantial. 

Analyses of how the organization depends on and adapts to its 

environment show that the positive effects of turnover should 

not be neglected. Even though it might incur heavy costs, the 

organization should benefit from the new employee's ability to 

perceive "new" problems, to find solutions to existing conflicts 

and to establish contacts and new forms of co-operation with 

the environment. Generally speaking he can work as an important 

change-agent and the result will probably be a closer (active 

and passive) adaptation of the organization to a changing 

environment. 

If systematically planned and a dministered, a certain turnover 

of employees performing non-programmed and unstructur ed acti

vities and requiring a creative capability would therefore be 

desirable, not only for the organization but also for the in

dividual and for society. However the optimal size of this kind 

of turnover cannot be stated in g eneral terms, but must be 

decided only after taking into consideration both the capabilities 

and pers onality of the employee and th e character of the en

vironment. 

Future research 

The concluding chapter 6 is devoted to a discussion of future 

research. First I suggest further empirical studies of the 

regional aspect of labour turnover. The theoretical frame of 

reference in this report could be used as a starting-point but 

the analyses need a firmer empirical anchorage. 

Regional variations in the consequences of labour turnover would 
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provide another interesting field of research. The quantitative 

and qualitative supply of labour varies from one region to another, 

and this may be reflected in the effects of turnover. In this 

context it is also necessary to analyse more closely the possible 

positive consequences of turnover, but before this problem is 

subjected to empirical studies efforts must also be made to 

develop new methodological instruments. How to measure adaptation, 

how to establish requirements of and capacity for change with 

reference to individuals as well as to organizations are exemples 

of questions that have to be answered. Then it may also become 

apparent that the ideas brought forward by action research and 

organizational development are valuable complements to more 

traditional approaches in this field of studies. 

Finally, it is urgent to examine the effects of labour turnover 

with respect to the individual more closely. This dimension of 

the problem is a question of primary importance when, for instance, 

considering re-location of industrial firms and other types of 

organizations. Furthermore, the decision to stay or to leave and 

its consequences could here be studied in a br oader perspective 

concerning the individual's adaptation to different change 

processes in general. 
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