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Sammanfattning 
Abstract 
Bakgrund: Personalomsättning har traditionellt setts som något negativt som bör minimeras. Under 
senare år har det dock framkommit att även en för låg personalomsättning kan vara negativt för ett 
företag. I denna studie utreds vilka effekter som följer av personalomsättning på olika nivåer, och 
vad som är en optimal personalomsättning. Vidare undersöks hur företagens 
personalomsättningsstrategier ser ut. 
 
Syfte: Uppsatsens syfte är att förklara hur personalomsättningens effekter påverkar de studerade 
företagens utformning av strategier i strävan efter en optimal personalomsättning. 
 
Genomförande: En kvalitativ undersökning har genomförts med utgångspunkt i empirin, vilken 
utgörs av totalt fyra intervjuer på två konsultbolag. 
 
Resultat: Studien visar att företagen ser nytt blod och nytänkande som de viktigaste positiva 
effekterna. En annan positiv effekt, som dock inte utnyttjas till fullo, är att f.d. anställda kan bli 
potentiella kunder. Vad gäller negativa effekter är det centralt att finna en balans mellan alltför 
höga kostnader vid en för hög nivå och stagnation vid en för låg nivå. Svårigheten att korrekt 
värdera effekterna av personalomsättningen leder till att företagen endast uppskattar sin optimala 
nivå. En orsak är att den optimala nivån starkt påverkas av konjunkturen. Två perspektiv av 
personalomsättningsstrategi kan uttydas, varav det första fokuserar på att nå en optimal nivå, 
medan det andra fokuserar på kostnadsminimering och effektivisering av 
personalomsättningsprocesser.  
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Abstract 
Background: Employee turnover has in the past been regarded as detrimental and therefore should be avoided. 
However, research has shown that low turnover can be equally harmful to a company. This study investigates 
the effects of different levels of turnover, and what optimal turnover is. Furthermore, the companies’ employee 
turnover strategies are examined. 
 
Purpose: The purpose of this thesis is to explain how the effects of employee turnover affect the companies’ 
development of strategies for attaining optimal turnover. 
 
Practical approach: This qualitative study is based on empirical findings which are made up of four interviews 
conducted at two consultancy firms. 
 
Results: The study shows that the companies regard new blood and new ideas as the most important positive 
effects. One positive effect, which is currently not fully taken advantage of, is the possibility of former 
employees becoming potential customers. Considering negative effects, it is essential to find a balance 
between costs that are too great at high levels and the risk of stagnation at low levels. The difficulties of 
accurately evaluating the effects of employee turnover cause the companies to merely estimate their optimal 
level. One reason for this is that employee turnover is highly sensitive to economic fluctuations. Two 
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level and the second on cost minimization and the efficiency of employee turnover processes. 
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1 INLEDNING 
 
 
Uppsatsen inleds med en bakgrund till vårt undersökningsproblem. Denna 
mynnar ut i en problemdiskussion där vi väljer perspektiv, identifierar tre 
huvudfrågor och problematiserar kring dessa. Därefter presenteras studiens 
syfte. Kapitlet avslutas med en disposition som är till för att underlätta den 
fortsatta läsningen.  
 

1.1 Bakgrund 
Under 1900-talet har personalfrågornas betydelse ökat mer och mer. Detta har 
varit särskilt tydligt under senare delen av seklet då kunskapssamhällets 
framväxt har gjort att den anställde alltmer satts i centrum. I ”den nya 
ekonomin” är en allt större andel av företagen renodlade kunskapsföretag, vars 
enda egentliga tillgång är personalens kunskap. I dessa blir personal-
omsättning en central fråga eftersom förlusten av en kompetent medarbetare 
kan få allvarligare konsekvenser än inom traditionell industri. Samtidigt krävs 
en viss förnyelse av personal för att vitalisera organisationen och för att den 
tillräckligt fort ska kunna anpassas till nya förhållanden (Dalton & Todor, 
1979).  
 
Eftersom personalomsättning kan definieras på många olika sätt vill vi 
inledningsvis klargöra vad vi avser med detta begrepp. En vanlig definition av 
personalomsättning är:  

”Andelen anställda som ersätts under en viss tid i förhållande till det 
genomsnittliga antalet anställda.”  

URL 1 (vår översättning)  

Även om detta är en förenklad definition, som innehåller faktorer som företaget 
inte kan påverka och som ej heller beaktar rörlighet av anställda inom 
organisationen, har vi valt den som vår grunddefinition tack vare dess 
allmängiltiga natur. På så sätt minskar risken för att missa viktiga aspekter i 
företagens val och motiv för uppdelning av personalomsättning.  
 
Traditionellt sett har personalomsättning setts som en kostnad för företaget 
och något som ska hållas till ett minimum. Ända fram till 1970-talet har 
personalomsättning behandlats som något negativt för företaget även i den 
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akademiska världen. Den forskning som har fått mest gehör och spridning har 
till största del fokuserat på att finna orsakerna till personalomsättning och hur 
dessa ska elimineras (se exempelvis Price, 1977, Mobley et al, 1979 och Steers 
& Mowday, 1981).  
 
I slutet på 1970-talet uppmärksammades dock att personalomsättning innebär 
såväl fördelar som nackdelar. Exempelvis kan företag genom personal-
omsättningen bli av med oönskade individer, det för företaget 
positiva ”funktionell personalomsättning”. Å andra sidan förlorar företaget även 
önskvärda medarbetare, vilket är negativt och benämndes ”dysfunktionell 
personalomsättning” (Dalton & Todor, 1979). 1980 betonade Staw, som en av 
de allra första, personalomsättningens effekter snarare än dess orsaker, och 
uppmärksammade att de positiva effekterna är betydande. Dessa tankar 
utvecklades vidare av Abelson & Baysinger (1984) som visade att minimering 
av personalomsättningen inte behöver vara det mest ekonomiskt riktiga, utan 
att den optimala personalomsättningen snarare ligger vid en viss nivå som är 
individuell för varje organisation.  

1.2 Problemdiskussion 
Som framgår av bakgrunden avser vi att i denna uppsats behandla ämnet 
personalomsättning. Vi har valt att studera detta i konsultbranschen då vi 
anser att denna bransch är ett bra exempel på det vi tidigare benämnt 
kunskapsföretag samt att, med vår vetskap, få studier har gjorts om 
personalomsättning inom konsultbranschen.  
 
Personalomsättning kan huvudsakligen studeras ur två perspektiv, ledningens 
och de anställdas. Vi har i vår uppsats valt ledningens perspektiv av två 
anledningar. För det första är det ledningen som ytterst har möjlighet att 
påverka personalomsättningen och därmed torde den största delen av ansvaret 
för dess nivå ligga på ledningen. För det andra är det bara på den 
organisatoriska nivån som det går att utläsa hur den sammanlagda påverkan 
på företaget blir av en viss nivå på personalomsättningen (Molander & 
Winterton, 1994). På individnivå kan en effekt som är positiv för någon vara 
negativ för en annan. 
 
Vi har i vår studie fokuserat på tre huvudfrågor vilka rör ämnena positiva och 
negativa effekter av personalomsättning, optimal personalomsättning samt 
personalomsättningsstrategier. En motivering av valet av dessa frågor och en 
diskussion kring dem följer nedan.  
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Vilka är de positiva och negativa effekterna av personalomsättning? 
I vår studie fann vi att ett av de studerade bolagen under slutet av nittiotalet 
haft en personalomsättning på 40 procent på vissa avdelningar, en siffra som 
får betraktas som väldigt hög. Vilka effekter får detta för personalens 
motivation, möjligheten att skapa en gemensam företagskultur, rekryterings-
kostnader och i slutändan organisationens effektivitet? Att en så pass hög 
personalomsättning medför stora problem för de flesta organisationer ses idag 
närmast som en självklarhet och finns även beskrivet av flera författare (se 
exempelvis Price, 1977). Samtidigt hävdar andra (se exempelvis Staw, 1980 och 
Abelson & Baysinger, 1984) att en hög personalomsättning kan ge positiva 
effekter för företaget framförallt i form av tillförseln av nya idéer och kritiskt 
tänkande. Endast fyra år efter den rekordhöga personalomsättningen 
bevittnade företaget hur denna rasade till 4,5 procent, vilket istället ansågs 
som alldeles för lågt. Även om det finns positiva aspekter med en sådan 
situation, som exempelvis lägre rekryteringskostnader, ökar risken för 
stagnation samtidigt som möjligheterna för anställda att befordras minskar 
vilket kan ha en negativ inverkan på motivation och moral (Staw, 1980). 
Ovanstående resonemang pekar på vikten av att företag är medvetna om vilka 
effekter som uppstår vid olika nivåer på personalomsättningen. 
 
De beskrivna situationerna med för hög eller för låg personalomsättning, 
medför alltså problem. Det mest optimala ur företagets synvinkel torde alltså 
vara att befinna sig någonstans mitt emellan, vilket leder oss in på nästa 
problemfråga: 
 
Vad är optimal personalomsättning ur företagets perspektiv?  

”Min bild är väl egentligen att personalomsättningen nästan aldrig är på 
den nivå som man vill att den ska vara, den är nästan alltid för hög eller för 
låg.”  

Företag B 

Ovanstående citat visar på problematiken att under längre tid hålla 
personalomsättningen på en för företaget önskvärd nivå. Men vad är egentligen 
en optimal nivå för företaget? Går det att sätta en siffra på 
personalomsättningen och säga att under denna är den för låg och över denna 
för hög? Hur har företaget i så fall kommit fram till denna siffra, görs det 
beräkningar eller är det resultatet av en intuitiv känsla för vad som är rätt? 
Abelson & Baysinger (1984) hävdar som bekant att vilken nivå som är optimal 
varierar mellan olika företag. En annan fråga som då uppkommer är hur pass 
föränderlig denna individuella nivå är och vilka faktorer som har störst 
inflytande över den.  
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Hur ser de studerade konsultbolagens strategier ut med avseende på 
personalomsättning? 
Företagens uppfattning om de två tidigare frågorna kommer enligt vår mening 
att vara vägledande för utformningen av deras personalomsättningsstrategier. 
Vi menar nämligen att för att kunna utveckla en meningsfull strategi krävs ett 
mål och en uppfattning om vad som är optimalt, vilket i sin tur är ett resultat 
av kunskapen om personalomsättningens orsaker och effekter. Det vi menar 
med begreppet personalomsättningsstrategi är alltså företagens planer för att 
ta tillvara personalomsättningens positiva effekter och minimera dess negativa 
effekter. Hur ser deras strategier ut? Är de aktiva eller passiva? Vilka 
möjligheter har företagsledningen att påverka personalomsättningen och hur 
mycket bestäms av yttre faktorer? 
 
Även om vi framförallt har valt att studera effekterna av personalomsättning 
och inte orsakerna, kan vi inte undgå att beröra dessa då även de har en viktig 
inverkan på företagens strategi. För även om ett företag är medvetet om 
effekterna krävs det naturligtvis även kunskap om vad som orsakar effekterna 
och om dessa orsaker går att påverka eller om de är opåverkbara. Vi, liksom 
Staw (1980), anser dock att marginalnyttan av ytterligare en studie kring 
orsakerna till personalomsättning skulle vara relativt liten givet den stora 
mängden av tidigare studier på detta område. Vi har därför valt att ha 
personalomsättningens effekter som utgångspunkt då detta är ett område som 
är knapphändigt utforskat och där vi anser att vår studie kan bidra med 
ytterligare kunskap. 

1.3 Syfte 
Uppsatsens syfte är att förklara hur personalomsättningens effekter påverkar 
de studerade företagens utformning av strategier i strävan efter en optimal 
personalomsättning. 
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1.4 Disposition  
I inledningen ger vi läsaren en bakgrund till problem-
området, preciserar våra problemfrågor och ur vilket 
perspektiv vi ska angripa dessa, samt presenterar vårt syfte 
med uppsatsen. 
 
Metodkapitlet beskriver ”vår väg till målet”. Genom att vi 
presenterar vår syn på vetenskap, vår metod och vårt 
tillvägagångssätt är läsaren bättre rustad att själv bedöma 
riktigheten och värdet av våra slutliga resultat. 
 
I referensramen presenteras de verktyg som vi använder för 
att analysera vår empiri. Referensramen är indelad i tre 
huvudområden: olika typer av personalomsättning, effekter 
av personalomsättning samt optimering. 
 
 
Fallföretagen A och B utgör vårt empiriska material. Kapitel 
fyra och fem återger den information som vi fick under våra 
intervjuer uppdelat på respektive företag. 
 
 
 
 
Den empiriska analysen syftar till att sammanställa det 
empiriska materialet inför analysen. En jämförelse av de två 
företagen tillåter oss att på ett överskådligt sätt belysa de 
viktigaste punkterna som framkommit under våra intervjuer.  
 
Analysen är uppdelad efter våra tre problemfrågor. Med vår 
referensram som verktyg analyserar vi företagens syn på 
effekter, optimering och personalomsättningsstrategi. Under 
optimering visar vi vår utveckling av en existerande modell. 
 
I slutsatserna återvänder vi till våra problemfrågor och 
besvarar dessa. Här ges även förslag till vidare studier inom 
områden som vi under arbetets gång har funnit intressanta.  
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2 METOD 
 
 
Vi inleder följande kapitel med att beskriva vår vetenskapliga utgångspunkt för 
att klargöra för läsaren hur vi ser på vetenskap och vår teoretiska metod. 
Därefter beskriver vi hur vi praktiskt har gått tillväga för att insamla, 
sammanställa och analysera det material som ligger till grund för uppsatsen. 
Avslutningsvis följer metodkritiken. Kvale (1997:12) beskriver metoden som ”en 
väg som leder till målet”, och vi anser att läsaren genom vetskap om vår väg mot 
målet är bättre rustad att bedöma riktigheten och värdet av våra slutliga resultat. 
 

2.1 Teoretisk metod 

2.1.1 Vår vetenskapliga utgångspunkt 
Liksom Kvale (1997) menar vi att kunskap om vilken metod som använts ger 
läsaren en bättre möjlighet att bedöma riktigheten i resultaten som presenteras. 
Vi menar att forskaren på liknande sätt med kunskap om sin metod rimligtvis 
kan producera bättre resultat än utan denna kunskap. I Gummesson (2000:20) 
citeras Thornebohm, som menar att: 

”Ju större kunskap en forskare har om sitt paradigm, desto bättre forskning 
kan han genomföra.” 

Vad är då ett paradigm? I Gummesson (2000) förklaras detta som ett visst sätt 
att uppfatta världen, och att paradigmet inom vetenskapen bestämmer vad 
som anses viktigt att forska på samt hur detta då ska genomföras. Vi menar att 
alla har en egen bild av världen vi lever i och att alla intryck vi får måste följa 
ett visst tankemönster för att på något sätt ”passa in” i vår världsbild. Vår 
utgångspunkt, hjälper oss vidare att klassificera vilka händelser och 
förändringar som är positiva eller negativa i vår omvärld.  
 
För att förklara vår egen vetenskapliga utgångspunkt som vi anser har sin 
grund i den hermeutiska skolan börjar vi med att beskriva denna, samt den 
skola som anses vara hermeneutikens antagonist, positivismen (Gummesson 
2000). Positivismen i sin klassiska form innebär att all vetenskap ska bygga på 
objektiva kvantifierbara data och ha förutsägelse och kontroll av andras 
beteende som mål. Vidare ska forskningen vara värdeneutral och helt 
opåverkad av forskaren (Kvale, 1997). Inom hermeneutiken menas istället att 



Optimal personalomsättning 
 

8 

världen inte kan delas in i mindre delar som förklaras separat, utan ska tolkas 
utifrån ett helhetsperspektiv där även människors känslor och värderingar 
måste vägas in för att bilden ska bli så rättvisande som möjligt. Detta 
illustreras även väl av att det hermeneutiska begreppet är betydligt vidare än 
det positivistiska och innefattar fler filosofier än detta (Kvale, 1997).  
 
I ljuset av ovanstående verkar positivismen vara en något verklighetsfrånvänd 
vetenskapssyn, och den har enligt Kvale förlorat mycket av sin tidigare 
popularitet till förmån för den mer känslobejakande hermeneutiken. Vi menar 
dock att vi finner vissa element av positivismen i vårt eget förhållningssätt till 
vetenskap. Till exempel har vi ett förklarande syfte och vill påvisa kausala 
samband mellan orsak och verkan, något som Gummesson (2000) menar är 
kännetecknande för positivismen. 
 
Antalet beröringspunkter med hermeneutiken är dock fler, och kanske 
framförallt starkare. Gummesson (2000) menar att det inom hermeneutiken 
ses som en omöjlighet att möta ett nytt fenomen utan en viss förförståelse. Han 
definierar förförståelse som den kunskap, insikter och erfarenhet som en 
forskare har av ett visst ämne innan denne engagerar sig i forskning kring 
detta. Patel & Davidsson (1994) menar att forskarens egen förförståelse inom 
hermeneutisk forskning är en tillgång. När vi närmade oss ämnet hade vi 
givetvis en viss förförståelse, särskilt då det finns få personalfrågor som är så 
mytomspunna som personalomsättningen i konsultbolag. Även om vår 
förförståelse från början var bristfällig, anser vi dock att vi hade nytta av den 
då det utan denna hade varit svårt att formulera våra första frågor. Vår 
förförståelse har sedan utvecklats genom studier av de relevanta teorier som 
finns att tillgå och vi har på så sätt undvikit att uppfinna hjulet två gånger. 
Genom att studera vad som redan skrivits inom ett forskningsområde finns det, 
enligt Gummesson (2000), en fara att man genom sin förförståelse hindras 
att ”tänka utanför ramen”. Vi anser att vi har kunnat undgå denna svårighet 
genom att inte formulera våra frågor för snävt, och därigenom begränsat 
intervjupersonernas möjligheter att fritt uttrycka vad de anser vara viktigt. 
 
Vidare utgörs grunden till vår uppsats endast av empiriskt material som vi 
själva ”skapat” genom intervjuer där vi har fått företagens bild av det vi 
undersöker. Det skulle enligt oss vara näst intill omöjligt att med en kvantitativ 
metod mäta sig fram till den information vi erhållit. Enligt Gummesson (2000) 
skapar hermeneutikern, i större eller mindre utsträckning, sitt eget material, 
medan positivisten däremot ser det som centralt att inte påverka det material 
som ska användas i undersökningen. Vi anser att det är nödvändigt för oss att 
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samla information på det här sättet eftersom vi är av uppfattningen att det inte 
finns mycket färdig information av det här slaget hos företagen. Vidare tror vi 
att många av personalomsättningens effekter är svårmätbara utom i ett mycket 
långt perspektiv, varför denna metod tillåter oss att ta del av företagens 
erfarenheter av effekterna som de insamlat under lång tid. På detta sätt 
framträder effekterna tydligare för oss.  
 
Vi anser slutligen att vår kunskapsutveckling närmast kan liknas vid en 
hermeneutisk spiral, då ökad kunskap och förståelse har resulterat i en 
successiv syftesförskjutning (Patel & Davidsson, 1994). Detta har gjort att vi 
har varit tvungna att vara öppna för ny kunskap, och följande stycke kommer 
att redogöra för hur vi har möjliggjort detta. 

2.1.2 Slutledningsmetod 
Då vår studie delvis kommer att beröra ett område där det inte finns så många 
utvecklade teorier, finner vi ett värde i att diskutera om vi i vår uppsats tar 
avstamp i de teorier som utvecklats inom närliggande områden eller om vi 
utgår från empirin för att i slutsatsen själva kunna formulera teorier.  
 
Den grundläggande frågan för ett sådant val formuleras av Andersen (1994:98):  

”Vilken är den bästa eller säkraste källan till kunskap?”  

En induktiv metod innebär att empiriska observationer utgör källan till 
kunskap, som sedan används för att formulera teorier, medan en deduktiv 
metod grundar sig i bildandet av arbetshypoteser utifrån existerande teorier på 
området som sedan styrks alternativt falsifieras (Andersen, 1994). Vi anser att 
en induktiv metod i vårt fall är det mest lämpliga då de teorier som vi funnit på 
området inte är heltäckande. Genom att utgå ifrån empirin kan vi se vilka 
aspekter som företagen uppmärksammar och upptäcka områden som hittills 
kanske inte har blivit behandlade i teorin. Här kan givetvis hävdas att vi 
använder teorier för att skapa oss en förförståelse för ämnet och då, medvetet 
eller omedvetet, sätter upp outtalade hypoteser att arbeta efter. Detta skulle då 
innebära en deduktiv metod.  
 
Både Yin (1994) och Andersen (1994) talar om hypotesskrivande i samband 
med förklarande undersökningar. Vår uppfattning är dock att falsifiering eller 
korroborering av en hypotes inte skulle bidra med särskilt mycket för att 
beskriva vilka effekter som styr våra två fallföretags personalomsättnings-
strategier. Vid en eventuell falsifiering skulle uttrycket: ”Försvinner en, står 
tusen dig åter” väl beskriva vår då föga upplysta situation. Vi anser att ett 
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större värde ligger i att beskriva vilka effekter som företagen faktiskt är 
medvetna om och hur dessa styr utformningen av företagens strategier.  
 
Vi menar sammanfattningsvis att även om teorierna har haft en betydelse i ett 
inledande skede, så har de faktorer som framkommit och poängterats i 
intervjuer fått styra vilka aspekter som vi har valt att behandla i uppsatsen. 
Detta induktiva arbetssätt menar Gummesson (2000) används av många 
hermeneutiska forskare, då det möjliggör för dem att ändra fokus då nya 
aspekter upptäcks. 

2.1.3 Vår forskningsmetod 
Valet av forskningsmetod är avhängigt syftet med uppsatsen (Andersen, 1994). 
Tidigare har vi argumenterat för att vår syn på vetenskap främst är 
hermeneutisk, vilket ger oss bäst helhetssyn och medger ett visst ”vandrande 
fokus” i början av studien för att identifiera vilka områden som ska studeras. 
Eftersom hermeneutiken utgör grunden till den kvalitativa metoden (Lundahl & 
Skärvad, 1999) menar vi att denna metod passar bra ihop med vår 
hermeneutiska syn på vetenskapande. 
 
Såväl Denzin & Lincoln (1994) som Strauss & Corbin (1998) menar att 
kvalitativ forskning, på grund av sin vida innebörd, bäst beskrivs med vad den 
inte är; forskning där resultaten nås genom statistiskt insamlat material eller 
annan form av kvantifiering. Arbetet karaktäriseras istället av en stor 
flexibilitet i både tillvägagångssätt och analys av resultaten, och slutsatserna 
nås med hjälp av kvalitativ analys och av i huvudsak kvalitativa data. Denzin 
& Lincoln (1994) tillägger att kvalitativa forskare studerar företeelser i deras 
naturliga miljö för att försöka förstå eller tolka fenomen utifrån hur människor 
uppfattar dessa. 
 
Den viktigaste anledningen till att vi har valt att göra en kvalitativ studie, och 
inte en kvantitativ, är att vi vill finna ny kunskap inom ett område där lite är 
känt. Vi anser att Denzin & Lincoln (1994) på ett bra sätt har beskrivit den 
kvalitativa metodens arbetssätt och möjligheter med sin bild av en kvalitativ 
forskare som en slags tusenkonstnär som använder sig av de verktyg och 
tekniker som står till buds för att skapa sig en djupare förståelse kring ett 
ämne. Genom att använda oss av en kvalitativ metod kan vi ta till oss 
information och aspekter som uppkommer under undersökningens gång, och 
låta detta utveckla studien både vad gäller inriktning och kvaliteten på 
resultaten. Detsamma gäller för metoder som vi, under undersökningens gång, 
upptäcker passar bättre för att klargöra vissa aspekter av forskningen. I en 
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kvantitativ undersökning hade detta fallit utanför ramen, och vi hade varken 
kunnat förbättra genomförandet av undersökningen eller riktigheten i de 
slutgiltiga resultaten under arbetets gång.  

2.1.4 Fallstudie 
En fallstudie kännetecknas enligt Lundahl & Skärvad (1999) av att ett eller ett 
fåtal fall studeras mer detaljerat och i fler dimensioner än vid kvantitativa 
studier. Vid kvalitativa studier i företagsekonomiska sammanhang är 
fallstudier den vanligaste formen och begreppet fallstudie används till och med 
av många liktydigt med kvalitativa studier (Lundahl & Skärvad, 1999). Skälen 
till fallstudiens popularitet är framförallt att en studie som syftar till att 
förklara utgår ifrån beskrivande fakta, samt att det krävs en förståelse för 
helheten för att kunna ge ett uttömmande svar på varför någonting sker eller 
förekommer (Andersen, 1994). I likhet med Andersen menar vi att vi genom en 
fallstudie har möjlighet att få uttömmande information om företagen och deras 
strategier för personalomsättning, något som annars hade varit svårt att uppnå.  
 
Fallstudier kan användas utifrån flera syften: formulera hypoteser, utveckla 
teorier, pröva teorier samt för att exemplifiera och illustrera (Lundahl & 
Skärvad, 1999). Studier med ett eller ett fåtal fall används främst för att styrka 
eller utmana en annan teori, eller att rikta uppmärksamheten mot ett nytt 
område (Yin, 2003). Vi anser att ett viktigt mål med uppsatsen är att belysa 
optimering och effekter av personalomsättning, hittills relativt outforskade 
områden, och att två fall i den här situationen är fullt tillräckligt. Vid en 
jämförelse mellan de två kan vi identifiera de aspekter som konsultbolag anser 
som mest centrala gällande personalomsättning.  

2.2 Praktiskt tillvägagångssätt 

2.2.1 Val av teorier 
Vårt första steg i sökandet efter teorier var att identifiera relevanta sökord att 
använda i Business Source Elite (en omfattande databas för forskningsartiklar). 
Då antalet träffar var i det närmaste oöverskådligt vid sökningar på ”employee 
turnover” och nära nog noll och intet vid sökningar på exempelvis ”positive 
effects of employee turnover”, fann vi oss tvungna att finna en ny sökväg. Vi 
ansåg att den bästa vägen borde vara att söka sig successivt bakåt i tiden för 
att finna ursprungskällan. Vi valde därför att kontakta en amerikansk 
professor, Peter Hom, som figurerat som referens i flertalet av de artiklar vi 
funnit på området personalomsättning och som vi ansåg rimligtvis borde ha en 
god överblick över området. Samtidigt som han bekräftade vår uppfattning om 
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bristen på teorier inom delar av området, föreslog han en artikel av Glebbeek & 
Bax, publicerad 2004, som gav oss den nödvändiga startpunkten för att leta 
oss bakåt i tiden. Vi fann utifrån denna artikel de, för vår undersökning, mest 
relevanta artiklarna av några av de mest refererade författarna till studier som 
behandlar de aspekter av personalomsättning som intresserar oss. Detta gav 
oss slutligen den nödvändiga begreppsapparat vi behövde för att behandla de 
fenomen som vi empiriskt hade identifierat. 
 
Abelson & Baysinger (1984), Dalton & Todor (1979), Dalton, Krackhardt & 
Porter (1981) samt Staw (1980) utgör grunden för vår referensram, då dessa 
varit bland de första att behandla sina specifika områden. Senare artiklar har 
skrivits inom området, men då vi främst var intresserade av teorierna som 
begreppsapparat valde vi att gå till ursprungsförfattarna eftersom de är 
tongivande än idag. I de fall vi funnit senare forskning som utvecklat 
begreppen har vi även använt oss av denna. Vi har vidare valt att i vår 
referensram inkludera en artikel skriven av ett konsultbolag, Luminis (2004). 
Vi är medvetna om den effekt som företagets verksamhet och intressen kan ha 
på den information som framställs i artikeln. Då artikeln grundar sig på tre av 
de författare vi själva identifierat som ledande inom området och 
överensstämmer med vetenskapliga artiklar vad avser begrepp och definitioner, 
men då författarna inte hemfallit åt det ordbroderi som vissa forskare verkar 
besatta av, anser vi dock att artikeln har ett värde av klargörande karaktär då 
den framställer orsaker, samband och effekter tydligt. 

2.2.2 Val av studieobjekt 
Valet av konsultbranschen som studieobjekt uppstod ur att vi från början 
framförallt var intresserade av att studera hög personalomsättning, vilket enligt 
vår erfarenhet varit ett bekymmer inom denna bransch. Trots att studien inte 
längre har fokus på hög personalomsättning anser vi ändå att 
konsultbranschen är intressant att studera, både med avseende på att nivån 
på personalomsättningen över tiden uppvisat stora skillnader, vilket torde göra 
att det blir lättare att uttyda effekterna, och att få studier har behandlat 
konsultbranschen. 
 
Av praktiska skäl ansåg vi att det vore lämpligt att studera konsultbolag 
verksamma på den svenska marknaden. Urvalet baserades i första hand på 
våra egna kunskaper om företagen i branschen. Kraven på företagen var att de 
skulle tillhöra de främsta i Sverige med avseende på anseende och omsättning. 
Vi anser för det första att företag som är välkända och välanlitade har mest att 
vinna på en utarbetad personalstrategi i syfte att ständigt förbättra företagets 
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prestationer. Effekterna av en sådan strategi skulle troligtvis inte bli lika 
tydliga hos en mindre konsultbyrå med ett fåtal anställda. Valet av stora bolag 
motiveras även av att den svenska konsultbranschen, både inom IT och 
management, domineras av ett fåtal stora bolag, där de tio största aktörerna 
står för drygt 70 procent av branschens totala omsättning. Åtta av de tio 
största konsultbolagen är multinationella (URL 2). 
 
En lista på de företag som vi ansåg vara mest intressanta upprättades. För att 
verifiera vårt urval använde vi Affärsvärldens Konsultguiden (URL 2) som 
rankar Sveriges ledande konsultbolag. Utifrån vår lista ringde vi sedan upp 
konsultbolagen för att höra om de var villiga att samarbeta med oss. Efter att 
ett par företag tackat nej på grund av deras policy, fick vi positiva besked från 
två företag på vår lista. Hädanefter kommer dessa företag att benämnas 
företag A och företag B. 
 
Företag A:s verksamhet är huvudsakligen management och IT-konsulting. 
Företaget är ett av de tio största i Sverige inom denna bransch med en 
personalstyrka på cirka 1500 och är även en stor global aktör. 
 
I företag B utgör konsultdelen en mindre andel av företagets totala personal på 
omkring 1000 personer i Sverige. Den huvudsakliga verksamheten är revision, 
men fokus för vår uppsats är helt och hållet på konsultdelen. Även företag B är 
ett stort globalt företag. 

2.2.3 Intervjuer och val av intervjupersoner 
En vanlig klassificering av intervjuer är graden av standardisering och 
strukturering (Bell, 2001). Standardisering handlar om huruvida de olika 
respondenterna ställs inför likalydande frågor och graden av strukturering är 
ett mått på hur pass strikt den som intervjuar följer en uppgjord mall (Bell, 
2001). Då vår mening var att utgå från empirin, och inte teorierna, fann vi att 
det som Kvale (1997) benämner en explorativ intervjuform var det bäst 
lämpade tillvägagångssättet. Kvale menar att denna typ av undersökning 
används till att kartlägga en fråga för att undersökaren sedan ska kunna söka 
mer information om ämnet. Signifikant för en explorativ intervju är enligt Kvale 
att den är öppen och inte särskilt strukturerad. I vårt fall innebar det att vi 
genom en relativt låg grad av strukturering och ett fåtal öppna frågor lät 
intervjupersonen kommunicera företagets syn på personalomsättning, dess 
effekter på organisationen och hur företagets strategier ser ut. Övergripande 
frågor användes för att låta intervjupersonen styra in samtalet på det som 
denna ansåg vara viktigast och kompletterades med mer specifika följdfrågor. 
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De övergripande frågorna var ungefär samma till alla respondenter men 
följdfrågorna skilde sig varför vi anser frågorna vara av semistandardiserad 
karaktär. 
 
Vi valde att genomföra intervjuer med fyra nyckelpersoner av anledningen att 
ett företags personalomsättningsstrategi enligt vår uppfattning kan ses som en 
intern angelägenhet. Vi tror därför att företagen ogärna lämnar ut interna 
dokument som behandlar personalomsättning eller svarar på frågor kring 
ämnet på telefon eller via e-post. Vi ansåg, som också Christensen et al (2001) 
påpekar, att vi i intervjusituationen bättre, än vid någon annan metod, kunde 
få den intervjuade att förstå vårt syfte och att informationen inte skulle komma 
att missbrukas. Vidare möjliggjorde det för oss att ställa följdfrågor, något vi 
anser vara särskilt viktigt i en öppen intervju för att den intervjuade ska kunna 
utveckla och förtydliga sina uttalanden så att vi både får all den information vi 
önskar samt att vi verkligen förstår budskapet. 
 
Genom att identifiera nyckelpersoner menar vi att antalet intervjuer kan 
reduceras då dessa personer troligtvis besitter störst kunskap om ämnet, vilket 
minskar informationsvärdet av ytterligare intervjuer. Vårt slutliga val var fyra 
intervjuer, två på varje företag. För att finna intervjupersoner med en ingående 
kunskap om personalpolitik och strategi, föll valet på personalavdelningen. Vi 
önskade vidare träffa personer som hade börjat som konsulter och sedan 
arbetat med olika uppgifter inom företaget, och därigenom skaffat sig en god 
kunskap om företaget som helhet. Vi lämnade våra önskemål till företagen och 
fick slutligen träffa en people relation manager och en rekryteringsansvarig på 
företag A samt personalchefen på företag B. Den sista intervjun som 
genomfördes var med en före detta anställd på företag B. Samtliga 
intervjupersoner har en bakgrund som konsulter och lång erfarenhet inom 
respektive företag på olika poster. Deras nuvarande post samt tidigare 
erfarenhet anser vi ger dem trovärdighet att uttala sig i frågor rörande 
personalomsättning. 

2.2.4 Förberedelser och genomförande 
Vi förberedde intervjuerna genom att informera oss om fallföretagen, inhämta 
kunskap inom ämnet personalomsättning samt genom att skapa en 
intervjumall. Vi valde att orientera oss om personalomsättning innan 
intervjuerna för att kunna ställa relevanta följdfrågor för att utveckla ett 
resonemang. Trots vår utgångspunkt att låta de intervjuade styra vad de ansåg 
vara viktigt, valde vi att använda en mall för att försäkra oss om att vi fått 
tillräckligt med information för att kunna besvara våra problemformuleringar. 
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Vi avslutade utformningen av frågorna med att föreställa oss en 
intervjusituation för att avgöra frågornas relevans och rimlighet. 
 
I samband med att vi kom överens med de utvalda personerna om tidpunkt för 
intervju skickade vi ett dokument till samtliga där vi klargjorde uppsatsens 
bakgrund, syfte och frågeställningar samt vad vi hoppades få ut av 
intervjuerna, något som Kvale (1997) kallar för informerat samtycke. På detta 
sätt var intervjupersonerna insatta i ämnet och hade tid att förbereda sig. Vi 
valde dock att inte skicka några frågor i förväg eftersom vi inte ville påverka 
omfattning eller inriktning av intervjupersonernas svar.  
 
Med undantag för intervjun med den före detta anställde på företag B 
genomfördes övriga intervjuer på företagens respektive huvudkontor i 
Stockholm. Denna omständighet var inte ett val från vår sida, utan snarare en 
förutsättning för att få intervjuerna till stånd. 
 
Innan intervjuerna inleddes tillfrågades personerna om vi fick använda 
diktafon. Enligt Lantz (1993) är risken med diktafon att personen som 
intervjuas blir mer förtegen och att intervjun inte längre känns helt frivillig. 
Alla våra intervjupersoner var dock bekväma i situationen och hade inga 
problem med att intervjun spelades in. Vi anser att den största positiva 
effekten av användandet av bandspelare var att vi som intervjuare fick 
möjlighet att helt koncentrera oss på samtalet, något som även Kvale (1997) 
påpekar som en fördel. Detta, tillsammans med möjligheten att verifiera vad 
som sagts, gjorde att vi fick bättre och mer komplett information ur intervjun. 

2.2.5 Bearbetning av materialet och analys 
Vår bearbetning av materialet började redan på väg hem från intervjuerna 
genom att vi diskuterade vilka punkter som företagen tagit upp som de mest 
centrala. Hela den nästföljande dagen ägnades åt transkribering. En snabb 
behandling av materialet anser vi vara nödvändig eftersom vi från tidigare 
uppsatser vet att egna intryck och detaljer snabbt försvinner efter en intervju. 
Detta stöds av Wallén (1996) som menar att det inte får gå för lång tid mellan 
intervju och bearbetning eftersom värdefull information då riskerar att gå 
förlorad. 
 
Sammanställningen av empirin har genomförts i tre steg. Som ett vidare led i 
att inte förlora eller förvränga information har intervjuerna först skrivits ut 
ordagrant för att medge verifiering av en persons exakta formulering utan att 
behöva lyssna igenom banden en gång till. I ett andra steg har intervjusvaren 
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sammanställts företagsvis i uppsatsens empirikapitel. Detta gjorde vi för att ge 
läsaren möjlighet att verifiera vad vi utgått ifrån i våra slutsatser. Här 
identifierades även nyckelfrågor som tagits upp under intervjuerna och som 
sedan använts som avsnittsindelning i empirin. Den empiriska analysen är det 
tredje och sista steget där vi har framhållit vilka likheter och olikheter som vi 
identifierat mellan de båda fallföretagen och vad som vi funnit intressant att 
behandla i analysen. Detta presentationssätt anser vi ger läsaren en 
naturlig ”tratt” och begränsar informationsmängden så att den hela tiden är 
hanterlig. 
 
Det ursprungliga syftet med uppsatsen var att studera företagens personal-
omsättningsstrategier utifrån effekter av hög personalomsättning. När vi 
sammanställde empirin insåg vi dock att företagen såg för- och nackdelar med 
både låg och hög personalomsättning. Då vi tidigt bestämt oss för att ha en 
induktiv metod valde vi att förskjuta syftet till att även inkludera låg 
personalomsättning. Denna förändrade inriktning under arbetets gång anser vi 
på ett bra sätt kan beskrivas som en hermeneutisk spiral, där forskaren, enligt 
Patel & Davidson (1994), hela tiden pendlar mellan förförståelse och ny 
kunskap och därigenom kan upptäcka nya frågeställningar. 
Syftesförskjutningen medförde även att vi på vissa punkter var tvungna att 
komplettera den information som vi fått under våra intervjuer. 
Kompletteringens ringa omfattning innebar att vi fann det tillräckligt att göra 
en telefonintervju. 

2.2.6 Etik 
Redan när vi påbörjade vår studie var vi medvetna om att personalomsättning 
kunde vara ett känsligt ämne. Vi ansåg därför att det var av yttersta vikt att i 
ett tidigt skede informera företagen vad vår studie skulle behandla och vilket 
perspektiv vi valt. Vidare valde vi att redan från början upplysa företagen om 
att både individ och företag hade rätt till fullständig anonymitet om de så 
önskade. Eftersom ett av de studerade bolagen begärde detta valde vi att även 
anonymisera det andra bolaget. Som Kvale (1997) påpekar minskar åtgärden 
att anonymisera givetvis möjligheterna för en utomstående att verifiera 
uppgifterna, men en fördel kan vara att intervjupersonerna känner sig tryggare 
i vad de berättar. Detta, tillsammans med att vi gav dem möjligheten att 
korrekturläsa vårt material, anser vi bidrog till att de kunde tala mer öppet. 
Med tanke på att intervjupersonerna ställde upp frivilligt och tog sig tid till att 
låta sig intervjuas utan några krav på ersättning anser vi att deras önskan om 
anonymitet inte går att ifrågasätta. 
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Som vi har beskrivit tidigare använde vi oss under intervjuerna av en diktafon. 
På grund av etiska aspekter och för att undvika att inspelningen skulle 
påverka intervjusituationen var vi noga med att innan intervjun förklara 
motiven till varför vi ville spela in samtalet och hur inspelningen skulle 
behandlas efteråt. 

2.3 Metodkritik 

2.3.1 Objektivitet 
Enligt Strauss & Corbin (1998) förekommer ett mått av subjektivitet inom all 
forskning, såväl kvalitativ som kvantitativ, även om det är den kvalitativa 
metoden som har fått utstå mest kritik för att färgas av subjektivitet eftersom 
resultaten här i högre utsträckning bygger på tolkning. Författarna menar att 
det viktigaste för forskaren är att vara medveten om subjektiviteten och att 
öppet redovisa denna så att den kan tas med i en bedömning av resultatet. 
Även Lundahl & Skärvad (1999) är av denna åsikt och menar vidare att det 
finns ett flertal dimensioner av objektivitet som exempelvis att skilja på fakta 
och värderingar, att vara förutsättningslös och att förhålla sig opartisk.  
 
Då denna studie inte är gjord på uppdrag av någon anser vi att det är lättare 
för oss både att hålla oss opartiska och att ge oss in i problemet mer 
förutsättningslöst eftersom vi har fria händer och kan utföra undersökningen 
på det sätt som vi finner mest lämpligt ur ett vetenskapligt perspektiv. Vi är 
dock självklart medvetna om att det inte är möjligt att förhålla sig fullständigt 
objektiv till all information som erhållits och att alla de val som vi har tvingats 
till under uppsatsens gång riskerar att innehålla subjektivitet eftersom de är 
fattade utifrån vår förförståelse.  

2.3.2 Studiens trovärdighet 
Reliabilitet 
Reliabiliteten i en undersökning definieras av Yin (1994) som möjligheten för en 
efterföljande forskare att repetera en undersökning och att komma fram till 
samma svar. I en kvalitativ undersökning är det av naturliga skäl svårt att 
återskapa intervjusituationen, då både frågor och förfarande är öppna för att ta 
hänsyn till oförutsedda aspekter av problemet samt intervjupersonens känslor 
och värderingar. Att avfärda reliabiliteten på grund av ovanstående skulle dock 
vara att göra det för lätt för sig. Holme & Solvang (1997) menar att reliabiliteten 
bestäms av hur mätningarna utförs och forskarens noggrannhet vid 
bearbetning av informationen. Vi menar liksom Yin (1994) att vi genom ett 
öppet och noggrant beskrivande av vårt tillvägagångssätt kan ge efterföljande 
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en möjlighet att repetera undersökningen så långt som möjligt. Härigenom 
undviks misstankar om partiskhet, och trovärdigheten höjs på det genomförda 
arbetet.  
 
Validitet 
Validitet handlar om hur väl forskaren lyckats med att undersöka det som var 
avsett att undersökas (Patel & Davidson, 1994). Ofta görs en uppdelning i inre 
och yttre validitet, där inre validitet enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul 
(2001:38) är hur väl begreppen överensstämmer med de ”operationella 
definitionerna” av dem. I vår studie beskrivs detta bäst av överensstämmelsen 
mellan våra definitioner av olika begrepp och intervjupersonernas uppfattning 
om dessa. Om definitionerna inte överensstämmer kan det medföra att vi i 
själva verket får svar på något annat än det vi frågar om, vilket skulle innebära 
en låg validitet. För att undvika detta har vi under varje intervju bett de 
intervjuade om deras definition av personalomsättning för att säkerställa att vi 
talar om samma sak, och på så sätt anser vi att vi har fått en god inre validitet.  
 
Yttre validitet handlar enligt vår tolkning av Erikssons & Wiedersheim-Pauls 
(2001) definition om hur väl resultaten stämmer överens med verkligheten, 
vilket får betydelse för generaliserbarheten. Med avseende på vår studie finns 
det en begränsning i hur långt vi kan generalisera med tanke på att studien 
genomförts med två fallföretag, som inte kan anses vara representativa för alla 
företag i Sverige och inte heller med säkerhet för konsultbranschen i sin helhet. 
Vi menar dock att våra resultat i stora drag torde vara representativa för de 
företag som liknar de studerade konsultbolagen, vilket gör att den yttre 
validiteten av vår undersökning skulle gå att kontrollera av andra forskare. 
 
Reliabilitet och validitet handlar i slutändan om trovärdighet. Vi anser att det 
är svårt att uttala sig om trovärdigheten av den egna studien. Vad vi däremot 
kan göra är att så korrekt och ärligt som möjligt redovisa våra tankar och 
tillvägagångssätt i metodkapitlet för att på så sätt ge läsaren en möjlighet att 
själv bedöma studiens trovärdighet. 

2.3.3 Generaliserbarhet 
Vid fallstudier uppstår ofta frågan om det är möjligt att överhuvudtaget göra 
generaliseringar, särskilt då studien bara innefattar ett fåtal fall. Kvale (1997) 
menar att mycket av kritiken mot generaliserbarheten i fallstudier har sin 
grund i den allmänna kritiken av kvalitativ forskning. Här påstås framförallt 
att forskningen inte kan klassificeras som vetenskaplig då den inte är 
kvantifierbar, och därigenom inte kan sägas vara generaliserbar för någonting 
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utanför det studerade fallet. Gummesson (2000) menar dock att kraven på 
generaliserbarhet inte är lika höga i de fall då forskaren inte har som ambition 
att presentera en allestädes gällande sanning. 

”As long as you keep searching for new knowledge and do not believe you 
have found the ultimate truth but, rather, the best available for the moment, 
the traditional demand for generalization becomes less urgent.”  

Gummesson (2000:97) 

Vår avsikt är inte att göra några generaliseringar med avseende på exempelvis 
hur hög personalomsättningen är inom konsultbranschen. Däremot har vi 
förhoppningen att bidra till en utveckling av befintlig teoribildning genom att 
identifiera de effekter som företagen anser viktiga i utformningen av sina 
strategier. Vi hoppas även kunna påvisa effekter av personalomsättning som 
tidigare inte behandlats eller fått lite utrymme i litteraturen. Utifrån hur 
urvalet av våra fallföretag har gjorts torde de effekter som framkommer som 
viktiga för våra fallföretag, deras personalomsättningsstrategier och syn på 
optimering även kunna gälla för fler företag inom konsultbranschen.  
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3 REFERENSRAM 
 
 
Då vi har valt att använda ett induktivt angreppssätt, syftar referensramen 
främst till att ge en begreppsapparat och ett ramverk att behandla den 
insamlade empirin efter. I det inledande avsnittet redogörs för det första för 
vilken typ av personalomsättning som är positiv respektive negativ för företaget, 
för det andra behandlas vilken del av personalomsättningen som ett företag har 
möjlighet att styra över och slutligen presenteras en förklaring av relationen 
mellan prestation och personalomsättning. I det andra avsnittet diskuteras 
negativa effekter av hög och låg personalomsättning samt positiva effekter av en 
önskvärd personalomsättning. Det näst sista avsnittet redogör för svårigheter 
som kan uppstå i samband med en värdering av de positiva och negativa 
effekterna. Slutligen behandlas personalomsättningsstrategier i form av en 
modell för att optimera personalomsättningen samt möjliga åtgärder för att 
optimera personalsammansättningen. 
 

3.1 Klassificering i olika typer av personalomsättning 

3.1.1 Funktionell och dysfunktionell personalomsättning 
Personalomsättning har historiskt endast ansetts medföra kostnader och alltså 
varit negativ, dysfunktionell1, för den berörda organisationen (Staw, 1980). 
Vidare sågs förlusten av en medarbetare som oönskad oavsett orsaken till detta 
eller individens prestationsnivå. Redan runt 1980 betonade dock Dalton & 
Todor (1979) och Staw (1980), att personalomsättning även bör betraktas som 
något potentiellt positivt för företaget. Dalton & Todor (1979) benämner detta 
funktionell personalomsättning2, som en motpol till dysfunktionell, och menar 
att en viss personalomsättning faktiskt ökar organisationens effektivitet 
snarare än minskar den. Vidare menar Dalton & Todor att personal-
omsättningen vitaliserar organisationen och förser den med nya idéer, vilket 
kan ses som exempel på positiva effekter som både kan generera lägre 
kostnader och högre vinster. En vidare diskussion om personalomsättningens 
effekter förs senare i detta kapitel.  
 

                                                 
1 Originalbegrepp: dysfunctional turnover (Staw, 1980) 
2 Originalbegrepp: functional turnover (Staw, 1980) 
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Det finns många exempel på att en ny teori på ett visst område ställer den 
gamla teorin i bakgrunden. Så är inte fallet med tillkomsten av funktionell-
begreppet. Det har snarare bidragit till att dysfunktionell-begreppet har fått en 
mer exakt definition. Den mest betydande utvecklingen är att dysfunktionell, 
från att ha innefattat samtliga kostnader för personalomsättningen, idag 
endast omfattar de kostnader som uppstår när en anställd, som företaget helst 
hade sett stanna kvar, slutar (Abelson & Baysinger, 1984). Luminis (2004) 
förtydligar att denna typ av personalomsättning är negativ då personen som 
slutar troligtvis kommer att ersättas med någon av lägre kaliber vilket innebär 
en prestationssänkning på den aktuella posten. Motsvarande betydelse av 
begreppet funktionell innebär då, enligt Luminis, att personen som slutar 
troligtvis kommer att ersättas av någon som presterar bättre. Resonemanget 
bygger på Daltons et al (1981) teori om att en avgående individ, oavsett dennes 
förmåga, troligtvis kommer att ersättas av någon som har en medelhög 
prestationsgrad. 
  
Dalton et al (1981) menar att en personalomsättning som värderas utan 
hänsyn till om den är funktionell eller dysfunktionell riskerar att ses som 
alltför hög eller för låg. Tillsammans ger funktionell- och dysfunktionell-
begreppen en mer rättvisande bild av personalomsättningens kostnader än var 
för sig, då det först efter att dessa balanserats mot varandra går att se den 
faktiska kostnaden för personalomsättningen. Vidare är det inte hur stor 
omsättningen är i procent som är intressant, utan snarare vilken 
prestationsnivå den som lämnar organisationen har, och vilken effekt detta har 
på organisationen (Dalton & Todor, 1979). 
 
Luminis (2004) exkluderar funktionell personalomsättning från de totala 
kostnaderna för personalomsättningen i en organisation. Dalton et al (1981) 
poängterar dock att funktionell personalomsättning trots sina positiva effekter 
innebär kostnader, och menar att man måste hålla dessa under uppsikt för att 
säkerställa att åtgärderna är gynnsamma för företaget. Detta kan exemplifieras 
med att det som företaget vinner i förbättrad prestation riskerar att ätas upp av 
höga rekryteringskostnader med mera.  

3.1.2 Undvikbar och oundviklig personalomsättning 
Tidigare klassificeringar av skäl till varför personer slutar sin anställning har 
stannat vid om det är av frivilliga eller ofrivilliga orsaker, och det har antagits 
att företag inte har kunnat påverka de frivilliga orsakerna (Dalton et al, 1981). 
Dalton et al hävdar att denna indelning har bidragit till att en alltför stor del av 
personalomsättningen har betraktats som dysfunktionell personalomsättning. 
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De menar att en lösning för att komma tillrätta med problemet är att 
kategorisera personalomsättningen i undvikbara och oundvikliga orsaker 3 . 
Personalomsättningen bör delas upp i om denna orsakats av händelser som är 
möjliga eller omöjliga att undvika för att inte resurser ska ödslas på att försöka 
minska personalomsättning som inte går att kontrollera.  
 
Abelson (1987) har i en studie med utgångspunkt i Daltons et al (1981) 
klassificering sammanställt vad som inbegrips i dessa begrepp. Med undvikbar 
personalomsättning syftar Dalton et al (1981) inte bara på den del av personal-
omsättningen som företaget har direkt kontroll över (se ruta 3 i figur 3.1), som 
exempelvis avsked, utan även på den som företaget genom rimliga åtgärder kan 
förhindra (se ruta 1). Hit räknas skäl för att sluta såsom bättre lön eller 
arbetsförhållanden i annan organisation, upplevda problem med det 
nuvarande ledarskapet.  

 

Figur 3.1 Undvikbara och oundvikliga orsaker till personalomsättning (källa: Abelson, 1987) 

 
Med oundviklig personalomsättning avses den del av personalomsättning som 
företaget varken har kontroll över (se ruta 4 i figur 3.1), eller som det genom 

                                                 
3 Originalbegrepp: avoidable and unavoidable reasons (Dalton et al, 1981) 
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rimliga åtgärder inte kan förhindra, exempelvis flytt till annan ort på grund av 
make eller maka, karriärsval, och graviditet (se ruta 2) (Dalton et al, 1981).  
 
Det ligger enligt författarna lite eller inget intresse i att diskutera den 
funktionella personalomsättningen i termer av undvikbar eller oundviklig, 
eftersom organisationen önskar bli av med dessa individer i alla fall. Teorin har 
däremot ett värde i att den medvetandegör organisationen om att den kan 
påverka storleken på sin dysfunktionella personalomsättning genom att beakta 
och reagera på de orsaker som anställda anger som skäl till varför de slutar.  
 
Många företag genomför så kallade avgångsintervjuer med medarbetare som 
slutar för att kunna kartlägga anledningarna till varför de säger upp sig, men 
Dalton et al (1981) menar att det finns all anledning att misstänka att 
anställda inte erkänner de verkliga skälen till varför de slutar för att 
inte ”bränna sina skepp”. Steel et al (2002) tar diskussionen angående 
avgångsintervjuer ett steg längre. För det första anser de att problemen med 
avgångsintervjun är så pass omfattande att det inte är ett tillförlitligt 
instrument att identifiera undvikbara och oundvikliga skäl till varför 
medarbetare slutar. De föreslår istället att man ber en tredje part att 
genomföra avgångsintervjuerna för att öka sannolikheten för att få ärliga svar. 
För det andra så menar de att resultaten från en avgångsintervju måste 
framställas så att det blir möjligt att identifiera vad högpresterare anger som 
skäl till att sluta, eftersom det främst är dessa som företaget vill hålla kvar. I 
följande avsnitt presenteras en förklaringsmodell över vad som driver 
högpresterare att säga upp sig. 
 

3.1.3 Hög- och lågpresterare 
Griffeth & Allen (1999) menar även de att det inte är den totala personal-
omsättningen som är intressant, utan istället kunskapen om vilka av de 
anställda som lämnar företaget och hur deras prestationsnivå ser ut jämfört 
med deras kollegor. Deras metod att kartlägga vilka som lämnar ett företag 
grundar sig på att finna vad som driver hög- respektive lågpresterare till att 
sluta, samt hur man ska kunna styra detta så att de högpresterande vill 
stanna. Vår syn på prestation överensstämmer med Griffeths & Allens 
(1999:527) definition:  

”…den samlade utvärderingen av hur väl en individ möter organisationens 
förväntningar vad avser arbetsinsats och prestation.” 

Enligt Griffeth & Allen (1999) har ett vanligt antagande varit att hög-
presterande anställda byter arbete oftare än andra, ett antagande som de 
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menar är dåligt belagt då de inte funnit någon tydlig koppling mellan 
prestation och personalomsättning. Tidigare studier har enligt Griffeth & Allen 
visat på samband mellan enskilda prestationsvariabler och personalomsättning. 
Svagheten i dessa modeller ligger dock i att de endast tagit hänsyn till ett 
samband i taget, utan att reda ut om dessa interagerar eller konkurrerar. Det 
gör dock Griffeth & Allen i sin förklaringsmodell. Modellen behandlar tre 
variabler; önskan att byta arbete, möjlighet att byta arbete och prestations-
relaterade chocker4.  
 
Önskan att byta arbete påverkas av hur incitamentssystem och arbets-
förhållanden ser ut. I en studie om vad som bestämmer personalomsättning 
bland försäljare, tar även Johnson et al (2000) upp arbetsförhållanden som en 
viktig variabel och inkluderar arbetstillfredsställelse och rollkonflikt i begreppet. 
Arbetstillfredsställelse innefattar variabler som nöjdhet med chefskap, lön, 
arbetsuppgifter, befordran och övervakning. Steel et al (2002) tillägger att 
högpresterare upplever en högre önskan att byta arbete då de inte upplever att 
deras arbetsinsats får tillbörligt erkännande eller då befordringsvägarna inom 
organisationen upplevs som stängda. Rollkonflikt innebär skillnaden mellan 
den anställdes förväntan på arbetet och den verkliga arbetsuppgiften. Steel et 
al menar att rollkonfliktens betydelse i önskan att byta arbete är som störst för 
högpresterare. 
 
Möjlighet att byta arbete påverkas av den anställdes synlighet, det vill säga hur 
pass lätt det är för en presumtiv arbetsgivare att verifiera den anställdes 
tidigare arbete och resultat. Den anställdes färdigheter spelar givetvis även de 
en viktig roll för möjligheten att byta arbete, då en kvalificerad anställd 
rimligtvis också är eftertraktad av andra organisationer (Park et al, 1994). 
Utöver dessa faktorer, som den anställde i hög grad kan påverka själv, menar 
Steel et al (2002) att en anställds möjlighet att byta arbete även påverkas av 
arbetslösheten i samhället genom att man inte frivilligt säger upp sig i sämre 
tider. Detta beror framförallt på att anställda sällan säger upp sig från ett 
arbete utan att redan ha förberett för nästa anställning.  
 
Slutligen beskriver Griffeth & Allen (1999) de prestationsrelaterade chockerna 
som drastiska händelser, vilka i sig själva är tillräckliga för att ändra en 
anställds uppfattning om sin position och sitt arbete, exempelvis ett oväntat 
externt arbetserbjudande eller oväntad negativ kritik på arbetet. 
 
                                                 
4 Originalbegrepp: desirability of movement, ease of movement and performance related shocks (Griffeth & Allen, 
1999) 
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Tack vare att modellen tar hänsyn till att variablerna samvarierar, ser vi även 
en förklaring till varför det är svårt att uttala sig om relationen mellan 
prestation och personalomsättning. Samtidigt som en högpresterare med hög 
synlighet sannolikt med lätthet kan byta arbete, kan incitamentssystem eller 
kvalitativa aspekter av dennes arbetssituation (exempelvis en bra 
företagskultur) göra att personen istället väljer att stanna kvar i organisationen. 
Detta kan i sin tur snabbt ändras om individen får ett svåremotståndligt 
erbjudande från en annan arbetsgivare (Griffeth & Allen, 1999). 
 
Park et al (1994) anser att mycket av värdet i att identifiera vilka faktorer som 
påverkar en anställds beslut att stanna eller att sluta ligger i att arbetsgivaren 
kan koncentrera sig på de effekter som denne faktiskt har möjlighet att 
påverka. Författarna exemplifierar med att en arbetsgivare troligtvis inte kan 
påverka det allmänna konjunkturläget eller den anställdes synlighet i någon 
större utsträckning, medan utformningen av incitamentssystem och 
urvalsprocess vid nyanställning, service till anställda och företagskultur, helt 
ligger i arbetsgivarens händer. Steel et al (2002) anser att fokus i 
organisationers personalomsättningsstrategier ligger alltför mycket åt att 
eliminera de skäl som anges i avgångsintervjuer. Istället bör organisationerna 
ägna mer tid åt att identifiera vilka skäl de som väljer att stanna anger. På det 
sättet ligger tonvikten i personalomsättningsstrategin på att höja moralen och 
att hålla kvar duktiga medarbetare genom att förstärka det som upplevs som 
positivt i företaget, snarare än att försöka anpassa företaget till vad de som 
slutar anger som anledning till att sluta. Det är intressant att notera att Steel 
et al fann ett starkare samband mellan valet att stanna och hur viktig känslan 
av god moral är, hos högpresterare än hos lågpresterare. Detta indikerar att 
man med en sådan strategi på ett naturligt sätt torde få fler högpresterare att 
stanna. 

3.2 Effekter av personalomsättning 
Vad avser effekter av personalomsättning har teorierna, enligt vad vi funnit, till 
största del fokuserat på de negativa effekter som uppstår vid en hög personal-
omsättning. De problem som kan uppstå vid för låg personalomsättning har 
inte alls behandlats i samma omfattning. Inte heller har personal-
omsättningens positiva effekter fått särskilt stort utrymme. Då vi senare har för 
avsikt att diskutera personalomsättning utifrån ett optimalt läge anser vi att 
det är nödvändigt att redogöra för både positiva och negativa effekter. Negativa 
effekter kommer att delas upp i olika kapitel beroende på om de kommer av för 
hög eller för låg personalomsättning. Då de positiva effekter som uppstår 
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genom personalomsättning egentligen uppkommer då företaget kan sägas 
ha ”rätt” personalomsättning och inte vid extremt hög eller låg 
personalomsättning har vi valt att sammanföra de positiva effekterna till ett 
kapitel. 

3.2.1 Negativa effekter av hög personalomsättning 
Negativa effekter av hög personalomsättning redovisas ofta i litteraturen som 
en kostnad (se exempelvis Staw, 1980; Johanson & Johrén, 1993; Cascio, 
1991 och Tziner & Birati, 1996). Samma författare delar in personalomsättning 
i direkta och indirekta kostnader, och menar att de mer svårbestämda, 
indirekta, kostnaderna ofta också är ett resultat av de mest betydande negativa 
effekterna.  
 
Tziner & Birati (1996) delar upp kostnaderna för personalomsättning i 
avvecklingskostnader, rekryteringskostnader och upplärningskostnader. Även 
Staw (1980) gör en liknande uppdelning och menar att de mest iögonfallande, 
direkta kostnaderna för personalomsättning uppstår vid urval och rekrytering 
av en nyanställd. Avvecklingskostnaderna är även de konkreta och uppkommer 
av avgångsintervjuer, administration och avgångsvederlag (Tziner & Birati, 
1996). Även upplärning, utveckling och socialisering av individen kräver enligt 
författarna mycket resurser i form av chefers och kollegors tid för att hjälpa 
den nyanställde, men kan vara svårare att konkretisera. Tziner & Birati menar 
att de tre huvudkostnaderna som beskrivits ovan utgör grunden för 
beräkningen av personalomsättningskostnaderna men att det går att lägga till 
en fjärde kategori, kostnaderna för produktivitetsförluster som uppstår när 
individen inledningsvis arbetar långsammare och måste använda en del av 
tiden till att definiera sin roll inom organisationen. Enligt Luminis (2004) tar 
det mellan tre och åtta månader för en nyanställd att bli effektiv i sin nya roll. 
Studier har visat att produktivitetsförluster inte bara uppkommer hos 
nyanställda utan även är vanliga hos den som är på väg att sluta både på 
grund av en högre frånvaro och en lägre motivation och prestationsnivå 
(Luminis, 2004). Luminis hävdar vidare att produktivitetsförlusterna utgör en 
av de största komponenterna av de totala kostnaderna men att de ofta är dolda 
och svåra att få grepp om.  
 
Alla de ovan nämnda kostnaderna är sådana som alltid uppstår vid 
personalomsättning oavsett om den är funktionell eller dysfunktionell, men 
omfattningen ökar naturligtvis ju högre personalomsättningen blir. Även andra 
negativa effekter kan dock uppstå, särskilt då personalomsättningen är av 
dysfunktionell karaktär. En av de allvarligaste effekterna är 
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verksamhetsstörningar, vilka framförallt uppkommer då ett stort antal 
människor lämnar organisationen samtidigt, eller då en nyckelperson lämnar 
sin post (Staw, 1980 och Luminis, 2004). Generellt kan sägas att 
verksamhetsstörningen blir större ju högre upp i hierarkin den avgående 
individen, eller gruppen individer, befinner sig, men den beror även på om 
ömsesidigt beroende finns mellan individerna i organisationen, samt hur 
specialiserade de avgående individerna är (Staw, 1980). Ett företag som har en 
hög grad av ömsesidigt beroende, eller som är starkt beroende av en individ, 
löper en högre risk att verksamheten helt stannar av då en nyckelperson 
lämnar sin post (Staw, 1980). Störningar långt ner i hierarkin kan minimeras 
genom en standardiserad nyrekryteringsprocess, då denna effektiviserar 
upplärning och utplacering av nyanställda. På högre nivåer i hierarkin menar 
Staw att en viss förvarning om en persons förestående avgång kan räcka för att 
minska störningarna. Den övriga ledningen har då tid på sig att fördela 
postens ansvarsområden till andra på motsvarande nivå och på så sätt ”bygga 
bort” beroendet av den individen.  
 
När en individ lämnar en organisation för att gå vidare till en annan kan det 
påverka företaget negativt genom att de som känner sig kvarlämnade inte har 
motivation att genomföra ett bra arbete, samt att de i förlängningen kan känna 
ett större behov av att själva söka sig till ett nytt företag (Staw, 1980 och Tziner 
& Birati, 1996). I vilken utsträckning individens avsked från organisationen 
påverkar moralen bland de kvarvarande, menar Staw framförallt beror på två 
faktorer; Först och främst beror det på av vilket skäl som personen lämnar sitt 
arbete, för det andra beror det på vilken social status denne har på 
arbetsplatsen. Om individen har haft ett bra anseende hos kollegor, eller om 
denne till och med har setts som en informell ledare, kommer den 
demoraliserande effekten att vara som störst. Om individen lämnar 
arbetsplatsen på grund av skäl som vi ovan beskrivit som oundvikliga blir 
inverkan på motivationen begränsad jämfört med om det hade varit av 
undvikbara skäl (Staw, 1980).  
 
Då en organisation förlorar många medarbetare på kort tid, eller om en 
nyckelperson lämnar organisationen, får det enligt Cascio (1991) även 
konsekvenser som ökade kostnader för övertidsersättning till kvarvarande 
medarbetare samt att företaget riskerar att förlora kunder på grund av 
oförmåga att leverera service eller produkter i tid. Även Luminis (2004) hävdar 
att det finns ett tydligt samband mellan hög personalomsättning och hög 
omsättning av kunder.  
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3.2.2 Negativa effekter av låg personalomsättning 
Vi har inte kunnat finna artiklar som fokuserar på eventuella problem som kan 
uppstå på grund av för låg personalomsättning. Däremot är det några 
författare som berör ämnet. Staw (1980) menar att en organisation med låg 
personalomsättning har små möjligheter att befordra kompetent personal, med 
undantag för en organisation som växer snabbt, antingen organiskt eller 
genom förvärv. Om möjligheten att avancera i företaget saknas riskerar det att 
försämra moralen hos de anställda. Såväl Staw som Dalton & Todor (1979) 
menar vidare att ett företag med låg personalomsättning har sämre möjligheter 
att anpassa sig till en snabbt föränderlig marknad eftersom det utan att få in 
nytt blod i organisationen riskerar att få anställda som är alltför likriktade, 
vilket enligt vår tolkning kan leda till stagnation. Genom officiell statistik visar 
han också hur ett antal amerikanska företag med väldigt låg 
personalomsättning även är kända för att vara de mest ineffektiva i den 
amerikanska ekonomin. Utifrån detta drar Staw slutsatsen att för låg 
personalomsättning kan minska effektiviteten, vilket även stöds av Dalton & 
Todor (1979).  
 
Gibson (2003) menar att risken för konflikter ökar då personalomsättningen 
blir för låg. För att illustrera att detta är ett problem ger han som exempel den 
amerikanska marinen som i förväg testar ubåtsbesättningar för att få en 
uppfattning om hur de klarar att umgås med samma människor under en 
längre tid. Även om en vanlig arbetsplats skiljer sig avsevärt från en ubåt 
menar Gibson att personer som inte klarar av en statisk miljö kan skapa 
problem för sig själva och för sina arbetskamrater vid avsaknad av 
personalomsättning. 
 
Staw (1980) och andra författare visar genom sina resonemang, om än indirekt, 
att för låg personalomsättning medför problem genom att uppmärksamma de 
positiva effekterna av personalomsättning. Dessa kommer vi att diskutera här 
nedan.  

3.2.3 Positiva effekter vid önskvärd personalomsättning 
I förhållande till allt som skrivits om negativa effekter av hög personal-
omsättning är den teoribildning som finns om positiva effekter begränsad. 
Enligt Staw (1980) kan detta ha sin grund i att de positiva effekterna är svårare 
att kvantifiera än de kostnader som följer av negativa effekter, samt att de 
framförallt visar sig först efter en längre tid. I en jämförelse med de negativa 
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effekterna kan resultaten av de positiva effekterna närmast liknas vid indirekta 
vinster.  
 
Dalton & Todor (1979) samt Staw (1980) betonar att en av de viktigaste 
positiva effekterna av personalomsättning är tillförseln av nya idéer och kritiskt 
tänkande. Det ständiga ifrågasättandet utvecklar företagets processer och 
arbetsmetoder samt möjliggör de relativt snabba förändringar som behövs för 
att möta en ständigt skiftande extern efterfrågan, något som är svårt att uppnå 
endast med internt förändringsarbete. Luminis (2004) menar att detta inflöde 
av nya idéer är absolut avgörande för att undvika stagnation. En svårighet med 
detta ligger dock i att nyanställda kan ha svårt att komma till tals bland mer 
erfarna. De nya idéerna går dock inte helt förlorade eftersom de mer erfarna 
medarbetarna omedvetet tar intryck av de nyanställda och kan påverkas 
genom informella samtal (Price, 1977).  
 
De nyanställda kan även bidra till att organisationen som helhet presterar 
bättre genom att de ofta har en högre grad av motivation än äldre medarbetare. 
Andra fördelar med de nyanställda är att de ofta har en högre utbildning än 
sina äldre kollegor och att de för med sig ny kunskap (Staw, 1980), vilket höjer 
prestationen. Staw menar att motivationen generellt sett är högre hos alla 
nyanställda, men att det är särskilt tydligt i yrken med en hög stressfaktor, 
eftersom de anställda fysiskt och psykiskt är i bäst form och är mest 
entusiastiska de första åren i sitt yrke.  
 
Som vi har beskrivit under negativa effekter kan de kvarvarande känna sig 
lämnade och mindre lyckade än de som byter arbete. Detta är dock helt 
beroende på kulturen inom företaget och Staw menar att personalomsättning 
kan medföra ökad motivation även hos de anställda som stannar i 
organisationen. Om företaget fungerar som en plantskola för framgångsrika 
individer, med en kultur som uppmuntrar de anställda till att ständigt sträva 
mot bättre resultat, har en individs avgång snarast en positiv inverkan på 
motivationen då det ligger prestige i att fortsätta uppåt i karriären (Staw, 1980).  
 
En annan positiv effekt av personalomsättning är enligt Staw att den i vissa fall 
kan lösa konflikter som byggts upp över tid och som annars är svårlösta.  
 
Vi har valt att sammanfatta personalomsättningens effekter i nedanstående 
figur, som tydligt illustrerar att både för låg och för hög personalomsättning är 
negativt för företaget. Kurvan i modellen syftar endast till att illustrera att det 
sker en förändring i effektivitet vid olika nivåer, och inte förändringens storlek. 
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Figur 3.2 Personalomsättningens effekter (egen modell, inspir. av Abelson & Baysinger, 1984) 

3.2.4 Värdering av effekterna 
Genom att förstå vad som driver personalomsättning och vilka dess kostnader 
är menar Luminis (2004) att företag kan identifiera förbättringsmöjligheter 
inom exempelvis rekrytering och upplärning, samt motverka orsaker till 
anställdas missnöjdhet och låg motivation på arbetsplatsen. En första 
uppfattning om kostnaderna kan enligt Luminis erhållas genom att mäta hur 
mycket tid som krävs för administrering av en nyrekrytering och addera 
direkta kostnader. Denna summa visar dock inte på den verkliga kostnaden då 
resurserna hade kunnat användas för att skapa högre värde någon 
annanstans i organisationen, utan det handlar snarare om en absolut lägsta 
nivå av kostnaden för en personalomsättning (Luminis, 2004).  
 
Flera författare, exempelvis Johanson & Johrén (1993), Cascio (1991) och 
Tziner & Birati, (1996) presenterar modeller för beräkning av kostnaden för 
personalomsättning (se Appendix 1 för exempel). Luminis (2004) menar att 
problemet med dessa modeller är att det kan vara svårt, om inte omöjligt, att 
mäta vilka kostnader som följer med vissa effekter. Hur mäts exempelvis den 
lägre effektiviteten hos nyanställda, eller vad en försämrad moral kostar? Inte 
ens i efterhand är det lätt att ta fram säkra uppgifter på denna typ av 
kostnader eftersom de kan vara svåra att isolera. Än svårare är det att värdera 
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de positiva effekterna eftersom de, förutom att de är svåra att kvantifiera, även 
tenderar att visa sig först på längre sikt (Staw, 1980). 
 
Liksom i företagets övriga styrsystem måste också hänsyn tas till 
informationsvärdet i förhållande till kostnaden (Merchant & Van der Stede, 
2003). Det finns inget egenintresse att veta de exakta kostnaderna för 
personalomsättningen om informationsvärdet inte överstiger kostnaderna för 
att ta fram dessa uppgifter.  

3.3 Optimering av personalomsättningens nivå 
Inledningsvis i referensramen har vi beskrivit hur viktigt det är att inom en 
organisation förstå innebörden av funktionell och dysfunktionell personal-
omsättning och att få en uppfattning om personalens prestationsnivå eftersom 
det är denna, och inte storleken på personalomsättningen, som kommer att få 
störst påverkan på företagets effektivitet och lönsamhet. Enbart denna 
kunskap räcker dock inte för att veta om organisationen har en optimal 
personalomsättning eftersom den inte avslöjar hela sanningen om huruvida 
den är kostnadseffektiv för företaget i stort (Abelson & Baysinger, 1984). Även 
en dysfunktionell personalomsättning som företaget identifierar som mycket 
kostsam kan kosta ännu mer att försöka sänka. Eller för att citera Dalton & 
Todor (1979:226): 

”It may be far less expensive to cope with turnover than to prevent it” 

Detta visar på vikten av medvetenhet om personalomsättningens effekter och 
kostnader, något som vi gick igenom i det förra avsnittet och som är en 
grundförutsättning för att förstå det följande resonemanget kring optimal 
personalomsättning.  
 
Abelson & Baysinger (1984) diskuterar optimal personalomsättning ur ett cost-
benefit perspektiv sett utifrån företagets bästa. De har utvecklat en modell, 
som behandlar dysfunktionell personalomsättning, där de identifierar två 
huvudvariabler: kostnaden för personalomsättning (Turnover Costs, TC) och 
kostnaden för att få önskvärd personal att stanna kvar (Retention Costs, RC)  
(se figur 3.3, på nästa sida). 
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Figur 3.3 Optimal personalomsättning (källa: Abelson & Baysinger, 1984) 

 

Enligt denna modell stiger TC ju högre personalomsättningen är, medan RC är  
som högst vid noll personalomsättning för att sedan sjunka. Att RC har denna 
form är lätt att förstå eftersom det i de fall företaget önskar behålla alla sina 
medarbetare förmodligen kommer att krävas hög kompensation, medan 
avsaknaden av kompensation torde medföra att fler slutar. Då dessa kurvor 
antas vara exponentiella blir den aggregerade kostnaden (TCC) lägst där 
kurvorna möts. Definitionen av optimal personalomsättning blir alltså enligt 
modellen följande: 

”The optimal organizational turnover rate is the rate that minimizes the sum 
of the costs of turnover plus the costs associated with reducing it.” 

Abelson & Baysinger, 1984:333 

I och med RC-kurvans form blir alltså den optimala personalomsättningen 
alltid högre än noll, även i de fall då den enbart inkluderar det som vi tidigare 
definierat som dysfunktionell personalomsättning.  
 
Kontentan av Abelson & Baysingers resonemang är enligt vår tolkning att ett 
företag förutom att identifiera de personer som presterar väl, och som det vid 
en första anblick önskar behålla, även måste se detta ur ett kostnadseffektivt 
perspektiv. Företagets målsättning bör enligt Abelson & Baysinger vara att 
finna dess optimala nivå, medan Glebbeek & Bax (2004) menar att det i 
praktiken räcker att bilda sig en uppfattning om på vilken sida av TTC-kurvan 
företagets personalomsättning befinner sig.  
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För att nå den optimala nivån menar Abelson & Baysinger (1984) att företaget 
först och främst bör klargöra personalpolitikens värderingar och mål, vilka 
kommer att utgöra grunden för värderingen av kostnaderna. Nästa steg är att 
identifiera kostnaden för personalomsättningen (TC) och ”retentionskostnaden” 
(RC) för att därigenom finna var den optimala nivån befinner sig. Författarna 
menar dock att detta steg i sig kan vara väldigt kostsamt och därför avskräcker 
många företag från en sådan utvärdering. Det sista steget i Abelson och 
Baysingers modell är att vidta åtgärder för att nå den optimala nivån, ett steg 
som de dock inte förklarar närmare.  
 
Abelson & Baysinger (1984) poängterar att kurvornas lutning och placering 
skiljer sig åt mellan olika företag. Vetskapen om detta är oerhört viktig och kan 
få stor inverkan på företags resursallokering. Vissa organisationer kan ha en 
väldigt hög optimal personalomsättningsnivå med höga kostnader, men trots 
det skulle en sänkning av personalomsättningen inte vara kostnadseffektiv då 
detta skulle kräva än större retentionskostnader. 
  
Abelson & Baysinger diskuterar sedan vad som kan påverka kurvornas 
utseende och menar att dessa faktorer kan delas in i tre olika kategorier: 
individuella, organisatoriska och miljöbetingade. Individuella faktorer är 
exempelvis personalens demografi, kunskapsnivå, ambitionsnivå och krav på 
kompensation. Organisatoriska faktorer kan handla om vilken typ av teknologi 
företaget använder och hur styrningen är utformad. Detta får påverkan både 
på TC, genom kostnader för upplärning, socialisering och liknande, och på RC, 
beroende på möjligheter till befordran med mera.   Den sista kategorin, 
miljöbetingade faktorer, är oftast svår för företaget att själv ha kontroll över, 
men även denna kan påverka de två kostnadsvariablerna. Exempel på 
miljöfaktorer är geografisk position, antalet invånare i regionen, om företaget 
befinner sig i en statisk eller föränderlig miljö och så vidare. Abelson & 
Baysinger menar dock att deras lista på faktorer som påverkar 
optimalitetsnivån är långt ifrån komplett och att flera av de föreslagna 
variablerna endast är hypoteser och inte fullt förankrade i empirin.   
 
Abelson & Baysinger talar alltså framförallt om vikten av att hitta rätt nivå på 
personalomsättningen. Andra författare ser istället optimering som ett sätt att 
få kontroll över de processer som omgärdar personalomsättningen som 
exempelvis att minimera rekryteringskostnader, samt som ett resultat av rätt 
personalstruktur. Dessa aspekter behandlas i nästa avsnitt. 
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3.4 Optimering genom rätt personalsammansättning 
Staw (1980) anser att personalens struktur är viktig att beakta i samband med 
frågor som rör personalomsättningen. Samtidigt som motivationen är som 
högst i början av en anställning, så saknar nyanställda av naturliga skäl den 
branschspecifika kunskap och den erfarenhet som äldre medarbetare har. 
Enligt Staw (1980) kan därför en lämplig väg vara att eftersträva en 
personalsammansättning av både unga motiverade och äldre erfarna 
medarbetare, som medger att en arbetsgrupps prestation kan behållas på en 
hög nivå under en längre tid. Staw framhåller att en konstant extern 
rekrytering blir alltför kostsam och att organisationen kan sänka sina 
kostnader betydligt genom att framförallt rekrytera internt, vilket eliminerar 
sökkostnader och de ”osäkerhetskostnader” som uppstår med en okänd ny-
anställd. Individen är då redan bekant med företagskulturen och har sitt eget 
kontaktnät inom organisationen, vilket minskar kostnaderna för den hjälp som 
en nyanställd annars behöver från chefer och kollegor. Staw påtalar dock i sin 
artikel att den interna rekryteringen inte passar i alla branscher. En alltför 
koncentrerad internrekrytering leder till homogenitet i organisationen, ett 
tillstånd som inte främjar utveckling och framåtskridande. Branscher som 
befinner sig i snabbt föränderliga miljöer och som måste svara på dessa 
förändringar, kan därför inte enbart rekrytera internt, utan tjänar på att 
utnyttja möjligheten att naturligt få in nya idéer i företaget genom extern-
rekrytering. Både Molander & Winterton (1994) och Staw (1980) framhåller att 
denna externa rekrytering bör ske på alla nivåer för att organisationen bäst ska 
kunna möta omvärldsförändringar. 
 
För att kunna behålla den personalsammansättning som är önskvärd, talar 
Molander & Winterton (1994) om vikten av att vara förutseende i sin 
personalplanering. De menar att man genom personalomsättning kan 
säkerställa tillgången på nya motiverade och äldre erfarna medarbetare. Utan 
en löpande personalomsättning skulle rekrytering behöva ske ”stötvis”, vilket 
skulle orsaka ojämnhet i både organisationens prestation såväl som i dess 
kunskapsbank. Molander & Winterton betonar vikten av att personal-
omsättning sker på alla nivåer i hierarkin, så kallad ”flow of labor” genom 
organisationen. Detta bidrar till att kontinuiteten i kunskap och företagskultur 
bibehålls samt att de yngre medarbetarna motiveras av möjligheten att 
avancera. Flödet genom organisationen med externrekrytering på alla nivåer 
illustreras av vad Molander & Winterton (1994) benämner en Markov Chain (se 
figur 3.4 på nästa sida). 
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Figur 3.4 Markov Chain (källa: egen bearbetning av Molander & Winterton, 1994) 

 
Även Rasch & Harell (1989) ser stora möjligheter att genom god planering 
påverka den framtida personalomsättningen. Deras proaktiva modell gör det 
möjligt att redan i rekryteringsprocessen identifiera de mest lämpade 
kandidaterna. Raschs & Harrell genomförde en studie av konsultanställda där 
de sökte svaret på hur skillnader i motivation att prestera väl, personlighetstyp, 
behov av inflytande samt stress i privatlivet påverkar den anställdes 
uppfattning om stress i arbetet, tillfredsställelse i arbetet och deras benägenhet 
att sluta på eget initiativ.  
 
Resultaten visar att konsulter med en hög motivation att prestera väl, en 
tävlingsbetonad personlighet och en önskan om inflytande på resultatet av sitt 
arbete, generellt sett upplever en låg grad av negativ stress, att de är 
tillfredsställda med sitt arbete i konsultyrket och att de visar på en låg 
benägenhet att sluta på eget initiativ. Det råder dock oklarhet i studien om alla 
konsulter med dessa personlighetsdrag verkligen upplever en lägre nivå av 
arbetsstress. Detta beror delvis på att denna del av studien var av explorativ 
karaktär, och att Rasch & Harrell därigenom uttalade sig försiktigt om 
resultatet.  
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Författarna menar att kunskapen om vilka egenskaper som krävs i 
organisationen kan bidra till en bättre urvalsprocess vid rekryteringen. Detta 
gör det möjligt för ledningen att redan från början välja de som är mest hög-
presterande och som med störst sannolikhet kommer att stanna kvar på 
företaget.  
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4 FALLFÖRETAG A 
 
 
I detta kapitel och det följande, beskriver vi den information som vi fått under 
våra intervjuer med respektive fallföretag. På företag A genomfördes två 
intervjuer, den första med rekryteringsansvarig som vi har valt att kalla för Anna. 
Den andra intervjun skedde med en People Relation Manager på nordisk nivå, vi 
kallar henne för Anita. 
 
 
Något försenade kliver vi in i företag A:s foajé, oroade över om detta kommer att 
påverka intervjun. Anna tar dock varmt emot oss och berättar om företaget 
medan hon visar oss in i ett mindre konferensrum. Vi presenterar syftet med 
uppsatsen och vilket mål vi har med intervjuerna. Anna är entusiastisk över 
ämnet, berättar öppet om företagets personalomsättning och täcker själv 
många av våra huvudpunkter. När vi senare på eftermiddagen intervjuar Anita, 
träffas vi i samma rum. Då vi redan har fått fakta av Anna koncentreras 
intervjun med Anita på de positiva och negativa effekterna, och hur 
relationerna till före detta anställda ser ut. Intervjupersonerna betonar olika 
saker av samma frågor, vilket ger oss en mycket bra helhetsbild. 

4.1 Definition och önskvärd nivå på personalomsättning 
Anna berättar att personer som sägs upp inte tas med i beräkningarna av 
personalomsättningen över huvudtaget. Av övriga medarbetare, som slutar 
frivilligt, är det endast de som företaget önskar behålla som räknas med och 
därför benämns regretted. De som inte är regretted kallas för others, eller vid de 
fall företaget tvingas till personalnedskärningar för layoffs.  
 
Då samtalet går in på vad som anses vara en bra nivå på 
personalomsättningen får vi ett snabbt och tydligt svar på hur synen ser ut 
inom företaget. Anna menar att den bör ligga på mellan åtta och tio procent, 
men Anita poängterar dock att strategin egentligen är mer inriktad på 
prestation och hur arbetskraften och resurserna ska bidra till verksamheten. 
Anna presenterar utan förbehåll siffror på hur hög personalomsättningen har 
varit under de senaste fyra åren och det visar sig att den har legat omkring den 
önskvärda nivån, förutom under 2003, då den var så låg som 4,5 procent. 
Under IT-boomen, vid slutet av nittiotalet, var dock personalomsättningen 
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betydligt högre, med siffror på omkring 25 till 30 procent och på vissa 
avdelningar upp emot 40 procent.  

4.2 Medarbetarnas prestationsnivå 
I definitionen av personalomsättningen ingår som tidigare nämnts endast de 
som presterar väl och som företaget alltså vill behålla. För att mäta 
prestationen använder företag A mål på såväl organisations-, team- som 
individnivå, eftersom det är viktigt att medarbetarna inte fokuserar för mycket 
på egna mål utan även har organisationens finansiella mål i bakgrunden.  
Målen på det personliga planet kan både vara av kvantitativ art, som 
beläggning och försäljning, eller kvalitativa och väldigt individuella, som 
exempelvis att personen ska bli mer ödmjuk, lära upp någon annan eller få bra 
kundbetyg. Målen sätts för varje projekt. Bedömning sker sedan efter de 
uppsatta målen genom att cheferna sätter betyg från ett till fem, där ett är bäst. 
Den närmsta chefen kan ge treor, men vid betyg som är bättre eller sämre än 
detta genomsnitt krävs även att någon annan gör en bedömning för att minska 
riskerna för subjektivitet. Denna rating ligger sedan till grund för 
bonussystemet som kan falla mycket väl ut, men även bli noll för en person 
som får en dålig rating. Anna menar att konsulterna generellt är mycket 
positiva till detta system eftersom de tack vare klara och tydliga mål vet vad 
som förväntas av dem och på vilka grunder de bedöms. 

4.3 Personalomsättningens positiva och negativa effekter 
Både för hög och för låg personalomsättning ses som problematiskt i företag A. 
Anna menar att företaget vid låg personalomsättning inte får in tillräckligt med 
nya idéer och nytänkande, vilket kan leda till stagnation inom organisationen. 
Många gånger är det just när personalomsättningen är låg, vilket ofta sker i 
dåliga tider, som nytänkande behövs som mest. Var smärtgränsen går för vad 
som är en låg personalomsättning menar Anna skiljer sig åt mellan olika bolag. 
 
För att illustrera problem med en för hög personalomsättning ger Anna som 
exempel dotcom-hysterin under slutet av 90-talet, då personalomsättningen 
var så hög som 40 procent på vissa avdelningar, vilket ledde till svårigheter 
med att skapa kontinuitet. Den höga personalomsättningen illustreras väl av 
följande citat: 

”Det är tårta när någon slutar, men ett tag på slutet av 90-talet fick vi sluta 
med tårta för det var ju tårta varenda dag.” 

-Anna 
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Både Anna och Anita menar att en hög personalomsättning även får följder för 
företagskulturen, motivationen och stämningen på företaget.  

”Motivationen kanske sjunker om många man jobbar med försvinner ut… 
Sedan ska man ju ha in de nya i företagskulturen... Och ju färre som bär 
den som vana kulturbärare desto svårare blir det ju att nå ut till alla. Så 
det är klart att det får en effekt på kultur och motivation, det tror jag.” 

-Anita 

”…när nyckelpersoner säger upp sig så är det klart att folk börjar tänka att: 
jaha, nu sticker den varför det? Hittat något bättre…Jag kanske också 
borde börja se mig om.”  

-Anita 

Anita menar vidare att den här typen av oro kan få flera att sluta, att det blir 
en kedjeeffekt. 
 
De positiva effekter som följer av personalomsättningen är framförallt att 
företaget vitaliseras, men även att nya relationer med kunder kan skapas. 

”Om man säger 10 procent, det är helt acceptabelt och bra, då får man in 
nytt blod och ibland kan det vara positivt att vissa slutar, man tycker att 
det är jättetråkigt, men de hamnar ju kanske på en position hos en kund 
som gör att vi får en jättebra relation till den kunden.” 

-Anna 

De nyanställda ger företagskulturen en nytändning, särskilt i tider med lägre 
personalomsättning.  

”Man märker ju nu när det har stått still ett tag att de nya bidrar till en 
ökad stämning och stolthet på företaget, även bland de som redan arbetar 
på företaget, för de vill ju komma till oss och börja arbeta här.”  

-Anita 

För att ta till vara nytänkande och kreativitet har det utformats vissa regler 
som särskilt ska medge att de som är nya i företaget får möjlighet att komma 
till tals.  

”När vi ska alstra nya idéer så har vi regler, för att man får inte döda 
någon annans idéer, man får inte säga nej…Det får inte vara så att man 
säger att det provade vi förra året, då åker man ut, då blir det rött kort.” 

-Anna 

4.4 Personalomsättningens kostnader 
Anna anger att 50 000 kronor är en schablonkostnad som länge använts för en 
person som måste ersättas. Hon ändrar sig sedan och menar att denna summa 
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förmodligen bara gäller fram till kontraktet skrivits på, eftersom enbart 
annonskostnaden kan ligga på så mycket som mellan 50 000-100 000 kronor. 
Någon beräkning av den faktiska kostnaden görs inte. 

”Alla vet att det kostar, men vi sätter sällan någon summa på det.”  

-Anita 

Enligt Anita är det heller inte lika intressant att räkna på kostnaderna när 
personalomsättningen är så låg som den har varit de senaste åren, eftersom 
kostnaderna då inte ses som något större problem. 
 
Vad gäller upplärningstiden sägs den variera beroende på om det är en 
nyutexaminerad eller en erfaren konsult som anställs. Företaget räknar 
generellt med en upplärningsperiod på tre till sex månader, där sex månader 
avser nyutexaminerade. Under den tiden får de gå en introduktionskurs om 
företaget, lära sig dess metoder och sitta med i enklare projekt. Det händer 
dock att de nya får åka direkt ut på projekt, vilket i så fall förkortar 
upplärningsperioden. 
 
Genom att använda sig av tipsbonus kan företag A sänka kostnaderna för 
rekrytering och få in rätt personal i företaget.  

”Man tipsar ju inte om någon man inte tror skulle passa in här.” 

-Anna 

Det innebär att anställda som känner någon som de tror skulle passa i 
organisationen, en gammal kursare eller kollega från ett tidigare jobb, kan 
tipsa personalavdelningen. Om denna person sedan anställs i företaget erhåller 
tipsaren en summa pengar, samtidigt som företaget sparar pengar med 
avseende på bland annat annonskostnader.  

4.5 Personalomsättningens struktur 
Anita berättar att det tidigare var relativt vanligt med anställda som slutade 
redan efter ett år. Detta är ett problem eftersom många av de nyanställda är 
nyutexaminerade och att det först är efter en tid som de blivit varma i kläderna 
och värdefulla för företaget. Det ansågs därför viktigt att undersöka vad detta 
berodde på, för att undersöka om företaget kunde förbättra sin rekryterings-
process och hur nyanställda blev mottagna på företaget, för att på så sätt 
kunna vidta aktiviteter för att lösa problemen. Hon menar vidare att det 
framförallt vid hög efterfrågan från kunder finns risk att personalbehovet blir 
så stort att urvalsprocessen vid rekryteringar försämras, och att kraven för de 
som anställs tillfälligt sänks. 
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4.6 Extern- och internrekrytering 
Externrekryteringen sker främst på de lägre nivåerna i organisationen. Under 
innevarande år har företaget exempelvis rekryterat 40 nyutexaminerade av 
totalt 150 nyanställda. Inom företaget finns ingen uttalad policy att ha en 
uppåtgående ström av människor i företaget 
 
Headhunting förekommer inom branschen, särskilt för att knyta till sig 
konsulter med specialistkunskap. Även företag A använder sig till viss del av 
headhunting. Vissa experter är enligt Anna omöjliga att nå med annonser, de 
är kräsna, de vet att det ringer någon och kan vänta in bra erbjudanden. 

”Vissa konsulter får ständigt samtal. Det är vissa som har specifik kunskap 
som exempelvis SAP-konsulter, det är en stor marknad men de är ganska 
få, de vet sin vikt i guld. Vi gör samma sak, vi är ute och söker efter såna.”  

-Anna 

4.7 Relation till tidigare anställda 
För att ta reda på bakgrunden till varför de anställda slutar görs 
avgångsintervjuer. Företag A avskaffade dock avgångssamtalen i samband med 
de stora avgångarna som började under 2001 och ersatte dessa med en 
webbenkät, som är anonym. I och med denna förändring uppfattar Anna att 
svaren har blivit ärligare.  
 
Förutom avgångsenkäter genomför företaget varje år en stor personalenkät där 
frågor ställs om hur länge de anställda har tänkt vara kvar på företaget och 
hur de trivs. 

”Där kan vi se om folk funderar på att sluta här eller om folk verkar trivas. 
Där är de ju anonyma och kan tycka vad de vill om företaget. Ibland är det 
bra och ibland dåligt och vi gör aktiviteter för att förbättra så att de trivs 
med oss som arbetsgivare.” 

-Anna 

Anna påpekar att tidigare anställda är viktiga som ambassadörer för företaget 
och att det därför är betydelsefullt att ha god kontakt med före detta anställda. 

”Oavsett hur de slutar hos oss ska de ju vara goda ambassadörer, så även 
när de blir sparkade och hamnar hos kund är det jätteviktigt att vi har en 
bra relation.”  

-Anna 

Ett sätt att hålla kontakten med tidigare anställda är genom alumninätverk. 
Företag A:s nätverk består framförallt av gruppen managementkonsulter. Anna 
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skulle önska att alumninätverket var mer utbyggt och att kontakten med 
alumni var bättre, för att på så sätt kunna nå tidigare anställda med 
informationsmail och bjuda in dem på pubkvällar eller liknande. Anita 
förklarar att alumniverksamheten är under fortsatt utveckling och att det till 
exempel talas om att de som slutar ska få möjlighet att välja olika temagrupper  
beroende på intressen och vilken typ av bransch de går till.  

4.8 F.d. anställda - Potentiella kunder eller konkurrenter? 
Enligt Anna går de flesta som väljer att lämna företaget till andra branscher 
och inte till konkurrenter.  

”De flesta går till kunder eller potentiella kunder. Det är mycket det att de 
vill ha en lugnare arbetssituation. De vill byta helt för att de vet att det är 
lika stressigt hos våra konkurrenter. Det är bara en liten del som går till 
konkurrenter. Det var vanligare på nittiotalet.”  

-Anna  

Hur stor andel av företagets konsulttjänster som köps upp av före detta 
anställda kan varken Anna eller Anita svara på.  
 
Konsulternas relationer med kunderna är ett komplicerat område. Att 
konsulterna bygger upp en personlig relation till sina klienter är viktigt 
eftersom mycket av konsultjobbet handlar om förtroende. 

”Det där med relationerna är jätteviktigt märker man. Ibland så 
överbrygger det att man inte har rätt kompetens – för att man är van vid 
varandra.”  

-Anita  

Samtidigt finns risken att kunder som är hårt knutna till en specifik konsult 
och inte till företaget följer med konsulten då denne slutar.  

”Det är jättetråkigt, men så är det ju. Går de till en konkurrent så tar de 
med sig kunden. Den relationen kan man ju inte klippa och säga att den 
har vi ensamrätt på…” 

-Anna  

Anita påpekar dock att vad som gäller vid övergångar finns reglerat i avtal.  

”Kunder får man inte ta med sig, det står ju i anställningsavtalet, där har 
man sekretessregler som man skriver på. Sen är det ju skillnad på om det 
är en konsult eller en administratör eller en säljare. Det beror lite på vad 
man har för kontaktnät.” 

-Anita 
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För att minska beroendet av den enskilde konsulten och för att få en starkare 
koppling mellan kund och företag, försöker företag A att stärka sitt varumärke 
genom att poängtera vikten av samarbete i relationen. Dessutom arbetar 
företagets jurister för närvarande med att utforma ett kontrakt som ska knyta 
kunderna hårdare till företaget. 
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5 FALLFÖRETAG B 
 
 
På företag B genomfördes en intervju med personalchefen, vi kallar honom för Bo. 
Vi har även intervjuat en före detta anställd på företag B med flera års 
erfarenhet och relevant bakgrund för vår studie. Vi kommer att referera till 
honom som Bengt. Intervjun genomfördes på Bengts kontor och var i jämförelse 
med intervjun med Bo av lite mer generell karaktär. 
 
 
När vi infinner oss på Företag B kommer Bo efter ett par minuter raskt gående, 
tar emot oss med ett fast handslag och visar in oss i ett konferensrum. Vi 
redogör i korta drag vad intervjun syftar till och Bo presenterar sig själv och sin 
funktion. Efter inledande restriktioner om vilken typ av information han inte är 
villig att dela med sig av, berättar Bo på ett öppet och strukturerat vis om 
företagets syn på personalomsättning och dess positiva och negativa effekter.  

5.1 Definition och önskvärd nivå på personalomsättning 
Definitionen på personalomsättningen i företag B är frivilliga avgångar 
dividerat med genomsnittligt antal anställda under perioden. Det innebär alltså 
att alla som själva väljer att lämna företaget räknas in i personalomsättningen. 
Av dessa menar Bo att det är långt färre än hälften som företaget verkligen 
skulle vilja behålla, medan man enklare kan leva med att övriga slutar. En bra 
nivå på personalomsättningen är enligt Bo omkring femton procent, men den 
påverkas till en så pass hög grad av yttre faktorer att det inte är meningsfullt 
att sätta upp några uttalade mål. Bo beskriver denna problematik på följande 
sätt:  

”Personalomsättningen som begrepp är väldigt svår att kontrollera, den blir 
ofta för låg i lågkonjunktur och dåliga tider och den blir ofta för hög i 
högkonjunktur, goda tider och bra tryck på arbetsmarknaden.” 

-Bo 

Det här är även något som Bengt har identifierat som ett problem.  

”En viss rörlighet måste ju till, men just när man kanske behöver den här 
rörligheten som mest så är den också som lägst.”  

-Bengt 

Proportionen mellan frivilliga avgångar och de som sägs upp varierar även den 
väldigt mycket med tiden. Under de senaste två och ett halvt åren har ungefär 
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hälften av de som slutat varit frivilliga avgångar och räknats in i den ”vanliga” 
personalomsättningen.  
 
Bo avvisar vänligt men bestämt våra frågor om reella siffror på personal-
omsättningen i företag B då dessa ses som helt interna styrmedel.  

5.2 Medarbetarnas prestationsnivå 
Bo menar att det med avseende på prestation går att göra en indelning av 
företagets medarbetare i tre olika kategorier (se figur 5.1). 10-20 procent av 
medarbetarna är toppresterare och avgörande för företagets framgång. Hjärtat 
av företaget består av 70-75 procent, som presterar väl i nivå med företagets 
förväntningar, är viktiga för den löpande verksamheten och får hjulen att 
snurra. De resterande 5-10 procenten fungerar inte så bra i organisationen, de 
kanske trivs dåligt, känner att det är jobbigt och funderar eventuellt över att 
sluta.  

 

Figur 5.1 Fördelning av arbetsstyrkan efter prestation (återgivning av Bos illustration) 

 
Enligt Bo är det viktigt att ha olika förhållningssätt till de olika kategorierna 
med avseende på personalomsättningen. För toppresterarna bör ambitionen 
vara att ha en personalomsättning på noll procent, då dessa är oerhört 
värdefulla för företaget. För att lyckas med detta är det viktigt att företaget 
erbjuder dessa individer en lön som de ser som en konkurrensfördel, att de 
hela tiden uppmärksammas och att de får möjlighet att göra karriär inom 
företaget. För de individer som tillhör problemgruppen bör företaget försöka 
reda ut varför de inte fungerar som de ska och, om det är möjligt, jobba för att 
de inkorporeras i hjärtat. I de fall detta inte är möjligt, vilket exempelvis kan 
bero på att de inte passar in i kulturen eller arbetssättet, bör ambitionen för 
denna kategori vara en personalomsättning på 100 procent. När det gäller 
hjärtat i organisationen anser Bo att personalomsättningen är svår att styra 
över. Självklart är det viktigt att även dessa, liksom toppresterarna, blir 
föremål för ett gott dagligt ledarskap, att de får möjlighet att utveckla sin 
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kompetens och arbeta med bra uppdrag, men det är inte möjligt att ge alla på 
ett företag med tusen anställda lika hög grad av individuell uppmärksamhet. 
Om en chef ska ägna sig extra mycket åt någon grupp så är det därför den med 
toppresterarna. 
 
På företag B finns en kompetensmodell som definierar vilken kompetens den 
anställde bör ha för en viss position och vilka prestationsförväntningar som 
följer därav. Alla medarbetare utvärderas på alla projekt löpande under året. 
Dessutom görs en samlad utvärdering på årsbasis där de anställda bedöms 
efter olika betygsskalor. Dessa omdömen är sedan viktiga för lönesättningen 
och för beslut om en eventuell befordran. På lägre nivåer i företaget används 
framförallt kvalitativa mål som nästan uteslutande belönas med 
lönedifferentiering. Från managernivå och uppåt används även rörliga 
komponenter som är starkt kopplade till försäljning och tillväxt.  
 
Bengts erfarenhet är att attityden till prestation skiljer sig väldigt mycket 
mellan olika bolag och att det finns olika sätt att hantera detta. Det är viktigt 
att företaget tänker igenom vilken typ av personal det attraherar beroende på 
vilket budskap de sänder ut. Det handlar om vilken typ av företag man vill 
bygga.  

”Det finns ju bolag som säger att här är det ”up or out” och har man det 
anslaget så är det väldigt tydligt vilka prestationer som värderas … Sen 
finns det ju andra företag, exempelvis företag B, där man pratar om work 
life balance.” 

-Bengt 

5.3 Personalomsättningens positiva och negativa effekter 
När positiva effekter kommer på tal är det framförallt det faktum att företaget 
får in nytt blod och nytänkande som ses som de viktigaste faktorerna med 
personalomsättningen. Bo menar att det i alla organisationer finns en risk att 
folk slår sig till ro och inte använder sig av den färskaste kompetensen, något 
som går att motverka genom att ständigt rekrytera nytänkande, och motiverade 
individer. Ofta har dessa också en färskare utbildning i ryggen än de som har 
arbetat ett tag. 
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En annan viktig aspekt är att det måste finnas en möjlighet för personalen på 
de lägre nivåerna att klättra uppåt i hierarkin för att behålla deras motivation.  

”Hela vår affärsmodell bygger på att det finns ett flöde av 
medarbetare…Jag skulle nog säga att en personalomsättning på en rimlig 
nivå är fundamentalt för den här typen av företag som hela tiden behöver 
fylla på med ny kompetens och nytt blod.”  

-Bo 

Bengt menar dock att den dynamik som företaget erhåller vid hög personal-
omsättning är dyrköpt och knappast kompenserar för de höga kostnaderna. Att 
arbeta med ett inkört och erfaret team gör att allt flyter enklare i företaget 
eftersom alla vet vad som fungerar och hur personer reagerar i olika 
situationer. 
 
Vad gäller negativa effekter är ett stort problem som riskerar uppkomma vid för 
hög personalomsättning att företaget aldrig känner att det får avkastning på de 
investeringar som görs i kompetensutveckling.  

”Personalkostnaderna i ett sånt här företag är en betydande del och att 
anställa en person är en väldigt stor investering. Då vill det till att det går 
så lång tid att man faktiskt får chans att få avkastning på investeringen.” 

 -Bo 

Bengt menar även att personalomsättningen kan ses som en kvalitetsindikator 
på företaget. Om ett företag har hög personalomsättning, särskilt i dåliga tider, 
kan det visa på att det är något som är fel på bolaget eftersom personalen inte 
vill stanna kvar. 
 
Men även en för låg personalomsättning skapar problem, vilket Bo beskriver på 
följande sätt:  

”Alldeles för låg, då är man och rör sig nånstans kring fem procent eller 
kanske under det, då är det besvärande lågt i en sådan här verksamhet, 
därför att det kan göra det svårt att rekrytera nya medarbetare, det är 
svårt att få en riktig struktur på medarbetarkadern och det är svårt att 
bemanna uppdrag på ett effektivt sätt.”  

-Bo  
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Företag B:s medarbetarstruktur med avseende på anställningstid och 
erfarenhet kan liknas vid en pyramid, där det finns flest medarbetare i basen 
av pyramiden och färre i toppen (se figur 5.2).  

 

Figur 5.2 Medarbetarstruktur (återgivning av Bos illustration) 

 
Denna struktur gäller även generellt för bemanningen av uppdrag. Särskilt vid 
lågkonjunktur, då personalomsättningen tenderar att bli för låg och få 
nyrekryteras omformas pyramiden istället till en romb (se figur 5.3), vilket 
skapar problem vid bemanningen av projekt.  
 

Figur 5.3 Medarbetarstruktur vid för låg personalomsättning (återgivning av Bos illustration) 

 
Dessutom medför låg personalomsättning även att personalen riskerar att 
fastna i roller som de egentligen inte vill vara kvar i, då de egentligen kanske 
skulle vilja söka sig bort från företaget eller uppåt i hierarkin. 

”Om du inte har någon personalomsättning på managernivå kommer per 
definition folk att slå i taket på olika nivåer…och det skulle vara förödande 
för en sån här organisation.” 

-Bo 
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Även Bengt identifierar detta som ett problem då möjligheterna för en konsult 
att bli befordrad vid låg personalomsättning och dåliga tider är mycket liten. 

”I nåt läge så kan det bli proppar i det här systemet, att det är svårt att 
befordra konsulter till nästa nivå därför att den är så att säga redan full…I 
det korta perspektivet var ju karriärutsikterna ganska dåliga, man skulle 
helt enkelt inte bli befordrad om man inte var helt exceptionell.” 

-Bengt 

5.4 Personalomsättningens kostnader 
På företag B görs kalkyler på den faktiska kostnaden för personalomsättningen, 
men dessa används inte aktivt som styrmedel utan mer för att göra cheferna 
varse om att det handlar om stora pengar. Bo räknar med en kostnad på minst 
dubbel årslön för att ersätta en anställd, om man inkluderar alla kostnader. 
Bengts erfarenhet är att det räknas väldigt lite på personalomsättningens 
kostnader eftersom de kan vara väldigt svåra att beräkna. 

”Det är ju en sak att hålla reda på vad det kostar att skicka folk på 
konferenser, det är ju någonting annat att börja fråga sig vad kostar det i 
ineffektivitet att ha okvalificerad personal… Såna dimensioner är ju 
jättesvåra att få grepp på och då måste man nog bara lita på sin maggrops-
känsla” 

-Bengt 

Han tror även att chefer resonerar väldigt olika med avseende på dessa 
kostnader. Vissa ser personalomsättningen som en sunk cost, medan andra 
ser mer framåt. Bengt menar att dessa skiftande synsätt exempelvis påverkar 
hur stor uthållighet chefen har i en nedåtgående marknad. 
 
På företag B hamnar nyanställda oftast redan efter några dagar ute hos kund. 
Detta varvas sedan med formell kompetensutveckling. Bo menar att det är 
svårt att svara på hur lång startsträcka de nyanställda har eftersom anställda 
är i en kontinuerligt brant inlärningskurva.  

”Du är snabbt up and running, men hela tiden lär du dig något.”  

-Bo 

5.5 Personalomsättningens struktur 
Enligt Bo varierar företagets personalomsättning inte bara med de anställdas 
prestationsnivå, som vi beskrivit tidigare, utan även med var i organisationen 
de befinner sig. I företag B är personalomsättningen normalt sett lägst i toppen 
av pyramiden och högst i mitten. Detta beror på att de som börjar som 
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konsulter i bolaget ofta kommer direkt efter examen och tycker att det mesta är 
nytt och spännande och behöver tid på sig för att veta vad de egentligen vill 
syssla med. När de sedan efter några år ska ta steget upp till seniorkonsultnivå, 
eller efter ytterligare år, upp till managernivå, hamnar de i valet om de ska 
fortsätta göra karriär inom företaget eller göra något annat. Därmed blir 
personalomsättningen högst på mitten. De som befinner sig på en senior 
managementnivå eller på partnernivå har redan gjort ett tydligt val att de vill 
satsa på företaget och de blir således ofta kvar.  
 
Bengt beskriver att det under en tid i företaget var problem med att personer 
som snabbt gjort karriär upp till näst högsta nivån i företaget sedan slutade 
eller gick vidare till andra delar av företaget, som exempelvis linjebefattningar. 
Trots att partnernivån kan vara väldigt välavlönad prioriterade dessa personer 
familjen. Frågor om hur man ska kunna vara partner och samtidigt bilda familj 
har sedan dess fått mer uppmärksamhet och det talas mycket i företag B om 
vikten av work life balance.  

5.6 Extern- och internrekrytering 
På företaget är den interna rekryteringen en viktig del i motivationen av de 
nyanställda, då de vet att de har möjlighet att avancera och att de inte ”slår i 
taket” efter ett antal år. Företag B rekryterar externt huvudsakligen på de lägre 
nivåerna i organisationen, men Bo påpekar att konjunkturen har stor inverkan. 
Särskilt under högkonjunktur tvingas företaget ibland att externrekrytera 
managers eftersom det kan vara svårt att hinna fylla på med nya underifrån. 
Dessutom sker viss externrekrytering av spjutspetskompetens. Det är bara i 
dessa fall som det kan bli aktuellt med headhunting, eftersom företagets 
vanliga rekryteringsprocess i övriga fall fungerar tillfredsställande.  

”Att köpa över erfarna medarbetare från andra konsultfirmor det funkar 
oftast inte så jättebra, man kommer från en annan företagskultur, pengar 
betyder förmodligen ganska mycket för vederbörande just i själva 
transferögonblicket och dom är oftast beredda att vara otrogna den nya 
arbetsgivaren också…”  

-Bo 

5.7 Relation till tidigare anställda 
På företag B görs avgångsintervjuer med alla som slutar, vanligtvis under en 
och en halv timme. Normalt har inte de som slutar några problem med att 
informationen förs vidare i organisationen, men då det händer respekterar 
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företaget alla eventuella krav på att det som sägs stannar mellan fyra ögon eller 
att det avidentifieras. Företag B använder sig av avgångsintervjuerna främst för 
att se trender av hur företaget uppfattas av dem som slutar och om något 
måste åtgärdas. Bo menar att även om det framkommer ett tydligt missnöje 
bland en grupp som slutar är det inte säkert att det alltid åtgärdas eftersom 
det helt enkelt kan bero på ett strategiskt val som företaget har gjort, som att 
satsa på färre marknadssegment eller liknande. 
 
Bo framhåller att kontakten med tidigare anställda är av stor vikt för företag  B. 
Framförallt uppehålls denna genom ett alumninätverk som dock inte är 
centralt organiserat.  

”Jag tror att före detta anställda är väldigt viktiga bärare av ens 
varumärke. Det finns anledning att göra mycket för att skiljas åt med 
positiva förtecken, oavsett vad anledningen är.” 

-Bo 

Han menar dock att det inte alltid är möjligt att behålla kontakten eftersom 
vissa som blivit uppsagda kan känna sig felbehandlade och inte alls känner att 
de vill ha någon fortsatt kontakt. Det är därför upp till tidigare anställda att 
själva välja ifall de vill behålla kontakten eller inte.  

”Jag tror inte att det är en framkomlig väg att alla på företaget trivs jättebra 
i alla år för då blir det ett företag som får en helt galen struktur.” 

-Bo 

5.8 F.d. anställda - Potentiella kunder eller konkurrenter? 
De flesta av dem som slutar på företag B går inte till konkurrenter. Att se före 
detta anställda som potentiella kunder är därmed viktigt i företag B. 

”…det är förmodligen den enskilt viktigaste affärsmässiga anledningen till 
att hålla kontakt med alumni, nämligen att de kan bli våra framtida 
klienter.” 

 -Bo 

Bo kan dock inte svara på hur stor andel av företagets konsulttjänster som 
köps upp av tidigare medarbetare. 
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Bengt hävdar att det i Sverige är särskilt vanligt att före detta konsulter 
hamnar på positioner där de kan köpa in konsulttjänster.  

”I vårt land så är ju det här med konsultköp ofta decentraliserat till låga 
organisatoriska nivåer…så jag tror definitivt att det är stor sannolikhet att 
man träffar en före detta konsultkollega på andra sidan skrivbordet.” 

-Bengt 

Hur duktiga konsultbolagen är på att utnyttja den här möjligheten varierar 
enligt Bengt väldigt mycket. 
 
När det gäller relationerna mellan bolaget och dess kunder menar Bo att det är 
essentiellt att kunderna känner att de köper tjänster av företaget och inte den 
enskilde konsulten. 

”Ingen här kan säga att det är mina kunder, det är företagets kunder.”  

-Bo 

För anställda som väljer att gå till konkurrenter finns det reglerat i avtal hur de 
får agera med avseende på kundrelationer, eftersom kundstocken betraktas 
som företagets egendom. 

”En partner är helt förhindrad att gå härifrån och ta med sig en kundstock, 
gör man det får man betala för att man tar med sig företagets egendom. Det 
är avtalsreglerat och det är så pass dyrt att det gör man normalt sett inte.” 

-Bo 

Detta gäller även till viss del managers. Däremot menar Bo att det inte går att 
förhindra att kunder väljer att följa med en konsult som byter bolag, men det 
ses inte med blida ögon ifall konsulten har haft en aktiv roll i processen.  
 
Sammanfattningsvis menar Bo att det viktigaste med avseende på 
personalomsättning är att göra skillnad på inre och yttre faktorer och att satsa 
mest resurser på att få toppresterarna att stanna.  

”Min uppfattning är att personalomsättningen, den kan man styra väldigt 
lite, det är väldigt mycket yttre faktorer som styr…Jag tror att det är viktigt 
som arbetsgivare att man ägnar sig åt det som man kan påverka… Det du 
inte kan ägna dig åt det är om arbetsmarknaden blir överhettad och 
konkurrenterna helt plötsligt bestämmer sig för att nu ska vi rekrytera dom 
tio bästa konsulterna från företag B, kosta vad det kosta vill.” 

-Bo 

”…men det viktiga är att man lär sig att leva med den personalomsättning 
som blir och det viktigaste är att hålla fast vid de bästa medarbetarna.” 

-Bo 
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6 EMPIRISK ANALYS 
 
 
I den empiriska analysen kommer vi att ställa de två företagen mot varandra så 
att vi kan se skillnader och likheter i deras personalomsättningspolitik. Detta ger 
oss en möjlighet att, både för oss och för läsaren, på ett tydligare och mer 
lättöverskådligt sätt beskriva de viktigaste punkterna som framkommit vid våra 
intervjuer vilka senare kommer att behandlas i analysen.  
 

6.1 Definition och önskvärd nivå på personalomsättning 
Både företag A och B inkluderar enbart frivilliga avgångar i sin definition av 
personalomsättning, men på företag A räknas endast de med som företaget 
önskar behålla, medan företag B räknar med alla frivilliga avgångar. Av dessa 
önskar företag B behålla färre än hälften. Att synen på vad som är en bra nivå 
på personalomsättningen skiljer sig från mellan åtta och tio procent i företag A, 
till femton procent i företag B torde därmed till stor del ha sin förklaring i 
företagens skilda definitioner.  
 
Inget av företagen sätter någon procentsiffra i de fall där arbetsgivaren har tagit 
initiativ till avskedningen, däremot mäts dessa i absoluta tal.  
 
Företag A verkar mer angeläget om att hålla personalomsättningen på en viss 
nivå än företag B, där det istället hävdas att det inte är meningsfullt att styra 
mot mål uttryckta i procenttal eftersom påverkan från yttre faktorer är 
betydande. För båda företagen är det dock inte nivån på personalomsättningen 
som ses som viktigast, utan snarare att de anställda har en god 
prestationsnivå. 

6.2 Medarbetarnas prestationsnivå 
Båda företagen uppmärksammar att de anställdas prestationsnivå är centralt 
för personalomsättningen. Mätning och utvärdering av prestation sker på 
ungefär samma sätt efter varje projekt och inbegriper både kvalitativa och 
kvantitativa mål med en liten skillnad i att företag B inte använder kvantitativa 
mål för anställda på lägre nivåer. Detta indikerar att det i företag A finns större 
fokus på teamets och företagets prestation, medan företag B verkar se mer till 
individens prestation.  
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I företag B verkar fokus för personalomsättningsstrategin ligga på att göra allt 
för att försöka behålla de absoluta toppresterarna, något som inte betonas lika 
hårt hos företag A.   

6.3 Personalomsättningens positiva och negativa effekter 
För hög personalomsättning ses som ett problem inom båda de studerade 
bolagen. Företagen är samstämmiga om att hög personalomsättning leder till 
höga kostnader för rekrytering och upplärning. Framförallt är det brist på 
kontinuitet och möjligheten att få avkastning på investeringar i 
humankapitalet som poängteras. En hög personalomsättning under dåliga 
tider kan även skapa en negativ bild av företaget och ett ifrågasättande varför 
inte personalen vill vara kvar. Från företag A nämns även att en hög 
personalomsättning kan vara negativt för motivationen hos de anställda, för 
företagskulturen och för stämningen på arbetsplatsen.  
 
Synen på positiva effekter är relativt samstämmig och inkluderar att få in nytt 
blod och nytänkande, för att så att säga vitalisera företaget. På företag B 
poängteras också att det är mycket viktigt för hela affärsmodellen att det finns 
ett flöde av medarbetare så att de på lägre nivåer motiveras att klättra i 
hierarkin samt för att behålla rätt sammansättning i bemanningen av uppdrag. 
Företag A menar dessutom att nyanställda förbättrar moralen och ökar 
stoltheten för företaget genom att de kommer med ny motivation och en 
entusiasm för att arbeta på företaget. 
 
I företag A ses stagnation som den främsta negativa effekten av för låg 
personalomsättning på grund av att företaget då inte får in tillräckligt med 
nytänkande. När detta blir kritiskt menar de är individuellt för varje 
organisation, vilket vi tolkar som att behovet av dynamik är olika stort i olika 
organisationer. Genom att företag B poängterar vikten av nytänkande och nytt 
blod vid personalomsättning, visar det på att stagnation även här ses som ett 
problem vid för låg personalomsättning. Det som i företag B betonas som den 
främsta negativa effekten är att företaget riskerar att få fel personalstruktur, 
samt att möjligheten till avancemang försämras. 

6.4 Personalomsättningens kostnader 
De två företagens uppfattningar om hur mycket personalomsättningen kostar 
skiljer sig åt avsevärt. I företag A finns inga siffror på hur höga de verkliga 
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kostnaderna är. De siffror som nämns täcker knappt annonskostnaderna. I 
företag B verkar kostnadsmedvetenheten vara något högre. Huruvida det görs 
kalkyler råder det emellertid viss oenighet om. Det kan dock konstateras att 
kalkyler inte används som ett direkt styrmedel.  
 
Vad gäller upplärningstiden sätts den i företag A till mellan tre och sex 
månader, medan företag B inte kan ge någon sådan siffra eftersom de menar 
att de anställda är i en kontinuerlig lärprocess.   

6.5 Personalomsättningens struktur 
Personalomsättningen är som lägst på de högsta nivåerna i båda de studerade 
bolagen. I företag B är personalomsättningen högst i mitten av organisationen. 
Detta är positivt eftersom det ger nyanställda möjlighet att avancera då den 
största delen nyrekryteringar sker på de lägsta nivåerna. Företag A har tidigare 
haft en vad de identifierar som alltför hög personalomsättning bland personal 
längst ner i organisationen. Problemet med det är att de som slutat precis har 
blivit varma i kläderna och börjat generera värde till företaget. 

6.6 Extern- och internrekrytering 
Båda företagens externrekrytering är koncentrerad till de lägre nivåerna i 
organisationen. Företag B menar dock att det framförallt vid högkonjunktur 
uppstår situationer då företaget tvingas rekrytera på högre nivåer. 
Externrekrytering av personer med spetskompetens förekommer inom de två 
företagen, men synen på headhunting verkar vara mer negativ inom företag B.  

6.7 Relation till tidigare anställda 
Båda företagen pekar på vikten av att de som slutar ska vara goda 
ambassadörer för företaget och att det är viktigt att odla relationen med 
tidigare anställda. Avgångsintervjuer är ett sätt för företagen att få reda på 
anledningen till att de anställda slutar och hur deras uppfattning är om 
företaget. Företag B lägger ner mer resurser på detta genom att ha personliga 
intervjuer med alla som slutar medan företag A använder sig av en webbenkät.  
 
Båda företagen har alumninätverk, men dessa verkar ännu vara relativt dåligt 
utvecklade och löst organiserade. Synen på kontakten med tidigare anställda 
verkar skilja sig något, där företag A jobbar för att behålla kontakten med alla, 
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medan företag B räknar med att vissa som slutar kan vara missnöjda med 
företaget eller helt enkelt inte intresserade av att behålla kontakten.  

6.8 F.d. anställda - Potentiella kunder eller konkurrenter? 
Enligt både företag A och B går de flesta som väljer att sluta till andra 
branscher och inte till konkurrenter. Att tidigare medarbetare kan vara viktiga 
dörröppnare för framtida kontrakt är en uppfattning som delas av båda 
företagen och det är därför viktigt att se tidigare anställda som potentiella 
kunder. Ingen kan dock svara på hur stor andel av omsättningen som kommer 
från före detta anställda.  
 
Hur en individs kundstock och affärsrelationer ska hanteras då denne slutar 
finns till viss del reglerat genom avtal, särskilt då det gäller anställda på 
partner eller managernivå. Inget av företagen har dock hittat en slutgiltig 
lösning på hur kunderna ska kunna knytas till företaget och inte till den 
enskilde individen även om båda företagen aktivt strävar efter detta.  
 
I nedanstående tabell har vi sammanställt det material som framkommit under 
våra intervjuer. Tabellen påvisar många likheter, men även vissa skillnader, 
mellan företagen. 
 
 Företag A Företag B 
Definition ”Regretted” Frivilliga avgångar 

Önskvärd nivå 8-10 % ≈ 15 % 

Negativa effekter av hög 
personalomsättning 

Höga kostnader, sämre 
motivation och företagskultur 

Höga kostnader, kan ge 
negativ bild av företaget 

Negativa effekter av låg 
personalomsättning Stagnation 

Fel personalstruktur, ej 
möjlighet till avancemang 
och stagnation 

Positiva effekter av 
personalomsättning 

Nytt blod, motivation, möjlighet 
till nya kundrelationer 

Nytänkande, nytt blod och 
möjlighet till ”flöde” 

Kostnadsberäkning Räknar ej  Skuggkalkyler 

Huvudsaklig 
externrekrytering Längst ner i organisationen Längst ner i organisationen 

Personalomsättningen 
är som högst (Längst ner) I mitten 

Avgångsintervjuer Enkäter Intervjuer 

Alumninätverk Ej tillfredställande utbyggt Löst organiserat 

Vart går flertalet av de 
som slutar 

Andra branscher, ej 
konkurrenter 

Andra branscher, ej 
konkurrenter 

Tabell 6.1 Empirisammanställning 
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7 ANALYS 
 
 
I detta kapitel analyseras den tidigare insamlade och sammanställda empirin 
med hjälp av den teoribildning som vi funnit inom området. Dessutom sker en 
egen utveckling av en existerande modell. Vi har valt att dela upp kapitlet i tre 
huvudrubriker som tar sin utgångspunkt i våra tre problemfrågor som behandlar 
effekter av personalomsättning, optimal personalomsättning samt personal-
omsättningsstrategier.  
 

7.1 Personalomsättningens effekter 
Genom att jämföra de effekter av personalomsättning som företagen har 
påtalat med de som vi funnit teorier om ska vi i detta avsnitt undersöka vilka 
de viktigaste effekterna av personalomsättning är och om företagen tagit upp 
effekter som tidigare inte behandlats teoretiskt. En diskussion om effekterna är 
även nödvändig för utvecklingen av de senare avsnitten om optimering och 
strategi.  
 
Liksom hos författarna (Staw, 1980; Tziner & Birati, 1996, med flera) är 
uppfattningen hos de studerade företagen att personalomsättningens negativa 
effekter i slutändan alltid leder till kostnader, varför dessa begrepp här 
kommer att användas synonymt. 

7.1.1 Negativa effekter av hög personalomsättning 
Under våra intervjuer har de först nämnda negativa effekterna av en hög 
personalomsättning genomgående varit de för rekryterings- och anställnings-
förfarande. Exempel är annonskostnader, intervjutid, formell utbildning, et 
cetera. Detta är exempel på det som vanligen (se exempelvis Tziner & Birati, 
1996) benämns direkta kostnader eftersom de är direkt hänförbara till tid eller 
antal. Anledningen till att företagen redan tidigt nämner dessa anser vi beror 
på att de lätt går att kvantifiera och redovisa. Utöver dessa identifierar 
företagen indirekta effekter, men meningarna går isär om vad som är mest 
centralt. Företag A påtalar att en alltför hög personalomsättning leder till en 
försämrad stämning på arbetsplatsen och att motivationen försämras bland de 
kvarvarande. Detta anser de är särskilt tydligt då nyckelpersoner lämnar 
organisationen, eller då många personer lämnar organisationen samtidigt, 
något som hände under IT-boomen, vilket Anita beskriver på följande sätt: ”När 
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nyckelpersoner säger upp sig så är det klart att folk börjar tänka att jaha, nu 
sticker den varför det?...Jag kanske också borde börja se mig om.” Effekten på 
moral och motivation är något som såväl Staw (1980) som Tziner & Birati 
(1996) behandlar. Staw menar också att de negativa effekterna av en hög 
personalomsättning är värst när nyckelpersoner eller många personer lämnar 
organisationen på samma gång, även om han framförallt menar att den största 
risken av detta är verksamhetsstörningar, något som dock inte nämnts av våra 
intervjupersoner. Detta är något som förvånat oss då denna effekt enligt Staw 
(1980) är särskilt tydlig i företag med ett starkt ömsesidigt beroende mellan de 
anställda eller ett starkt beroende av enskilda individer, en beskrivning vi 
anser stämmer med fallföretagen i det att konsulterna i dessa bolag har en 
stark individuell kontakt med kunder vilket gör företaget beroende av de 
enskilda konsulterna. I samband med nyckelpersonernas avgång menar Anita 
att en kedjeeffekt av uppsägningar riskerar att uppstå. Detta menar vi i sin tur 
riskerar att leda till att konsultbolagen drabbas av verksamhetsstörningar. 
 
Enligt företag B är en stor fara med hög personalomsättning att företaget inte 
hinner ”få avkastning på investeringen” som gjorts i en nyanställds kompetens. 
Ytterligare en effekt som är svår att kvantifiera, men som ändå framstår som 
tydlig för båda företagen, är de produktivitetsförluster som uppstår både hos 
den person som är under upplärning och hos den som fungerar som 
handledare. Företag B har svårt att uttala sig om hur lång tid det tar innan en 
nyanställd har kommit upp till normal arbetskapacitet, men de tre till sex 
månader som företag A räknar med stämmer överens med den tidsperiod som 
Luminis (2004) anger. Inget av företagen har någon klar bild över kostnaden 
för denna tidsperiod. Vid första anblick kan det verka förvånande att företagen 
endast har grova uppskattningar av hur stora dessa kostnader är, eftersom 
såväl de själva som teoretiker (Tziner & Birati, 1996) har identifierat dessa 
produktivitetsförluster som betydande. Detta förklaras dock av flera författare, 
däribland Tziner & Birati själva, med att det finns stora svårigheter att 
kvantifiera denna kostnad. 

7.1.2 Negativa effekter av låg personalomsättning 
Som den främsta negativa effekten av låg personalomsättning framhåller 
företag A stagnation. Den tar sig uttryck i en brist på det nytänkande som 
krävs för att ha möjlighet att anpassa sig till förändringar i omvärlden, 
yttringar som Staw (1980) och Dalton & Todor (1979) också beskriver, och som 
ses som typiska för stagnation. Företag B ser en fara för stagnation i att 
anställda som arbetat länge ”slår sig till ro och inte använder den färskaste 
kompetensen”. På företag A finns uppfattningen att den kritiska nivån för när 
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personalomsättningen blir för låg är individuell för varje organisation, vilket 
stämmer överens med Abelsons & Baysingers (1984) teori om att den optimala 
nivån bestäms av organisationsspecifika faktorer. Ur detta kan vi utläsa att en 
procentuellt lika stor personalomsättning därför kan ha väldigt olika effekt på 
olika organisationer.  
 
Företag B utvecklar effekterna med att det vid låg personalomsättning ”är svårt 
att få en riktig struktur på medarbetarkadern och det är svårt att bemanna 
uppdrag på ett effektivt sätt”. För företag B är tillräckligt hög 
personalomsättning ett villkor för att kunna behålla den önskvärda 
medarbetarstrukturen i företaget och inom de enskilda projekten. Företagets 
upprätthållande av medarbetarstrukturen liknar i mångt och mycket 
Molanders & Wintertons (1994) ”flow of labor”, med såväl intern- som 
externrekrytering. Det vi kan se är dock att detta flöde sätts ur spel då utflödet 
minskar på grund av faktorer utanför företagets kontroll. När en alltför stor del 
av de anställda på högre nivåer stannar kvar i företaget leder det för det första 
till att möjligheterna till avancemang för de anställda drastiskt minskar, ”det 
blir proppar i systemet”, som Bengt uttrycker det, och därigenom försvinner en 
viktig källa till motivation, en effekt som även tas upp av Staw (1980). Vi anser 
att högpresterare genom sin höga ambitionsnivå är de som är mest känsliga för 
brist på motivation. Organisationer som företag B vars målsättning är att i så 
stor utsträckning som möjligt behålla alla sina toppresterare riskerar därmed 
att drabbas särskilt hårt av denna effekt. Vi menar att avsaknaden av 
möjligheter till avancemang riskerar att leda till att den typ av människor som 
företaget helst vill utgöras av slutar, eller aldrig lockas att börja.  
 
För det andra leder den ökade andelen individer högre upp i hierarkin till att 
personalstyrkan vid projekt blir överkvalificerad och företaget riskerar således 
att ådra sig högre lönekostnader. 

7.1.3 Personalomsättningens positiva effekter 
Liksom Dalton & Todor (1979) och Staw (1980), menar våra intervjupersoner 
att tillförseln av nytt blod och nytänkande är några av de viktigaste positiva 
effekter som uppkommer genom personalomsättningen. I båda företagen finns 
en uttalat positiv inställning till nytänkande, vilket exemplifieras väl av att man 
i företag A har ett utarbetat system för att ta tillvara nya idéer där man ger ”rött 
kort” till dem som motarbetar någon annans idéer.  
 
Bengt hävdar dock att dessa effekter till viss del är överskattade och att 
kostnaden för att skapa denna dynamik är alltför hög. Effekternas betydelser 
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är svåra att avgöra eftersom de inte går att isolera, men vi anser att det är 
troligt att de spelar en större roll i kunskapsintensiva företag eftersom dessa är 
tvungna att hålla sig uppdaterade med den nyaste kunskapen för att behålla 
sin konkurrenskraft. Vi anar dock att vikten av att få in nytt blod i 
organisationen i vissa fall kan överdrivas av företag för att rättfärdiga en hög 
personalomsättning. 
 
En annan viktig positiv effekt av personalomsättningen som framkommit under 
våra intervjuer är det som Staw (1980) benämner flow of labor. Tack vare detta 
flöde ges anställda möjlighet att klättra i hierarkin och göra karriär inom 
företaget, något som enligt Bo är viktigt för de anställdas motivation. Särskilt 
viktig torde det vara att kunna erbjuda denna möjlighet till högpresterarna som 
annars riskerar att försvinna ut ur organisationen i de fall som de erbjuds 
bättre villkor på annat håll.  
 
Staw (1980) menar att ytterligare en positiv effekt av personalomsättningen är 
att nyanställda ofta bidrar med högre utbildning. Dessutom är motivationen 
högre bland nyanställda än de som har jobbat på företaget under några år. 
Särskilt tydligt anser Staw detta vara i yrken med en hög stressfaktor, inom 
vilka vi skulle vilja placera konsultbranschen. Att nyanställda generellt har 
högre motivation är även uppfattningen på företag B. Vad gäller utbildning, 
menar de att nyanställda främst bidrar med den senaste kunskapen. När 
nyanställda kommer till företag A, särskilt efter tider med låg personal-
omsättning, smittar deras motivation och entusiasm av sig på dem som redan 
arbetar på företaget i och med att de, som Anita säger, ”bidrar till en ökad 
stämning och stolthet på företaget”. 
 
En annan positiv effekt, som vi dock inte har funnit någon teoribildning om, är 
att tidigare medarbetare kan bli potentiella kunder. Vi finner stöd för att denna 
effekt existerar hos båda företagen som menar att före detta anställda kan vara 
viktiga dörröppnare för framtida kontrakt. Dessutom har de en klar 
uppfattning om att de flesta anställda som slutar går till andra branscher 
snarare än till konkurrenter. Bengt tror att det är vanligt att före detta 
konsulter hamnar på positioner i företag där de ges möjlighet att köpa in 
konsulttjänster och Bo menar att effekten med potentiella kunder ”förmodligen 
[är] den enskilt viktigaste anledningen till att hålla kontakt med alumni.” Någon 
kartläggning av hur stor del av alla konsulttjänster som köps upp av före detta 
medarbetare görs dock inte på något av företagen.  
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7.2 Optimering av personalomsättning 
Optimering av personalomsättningen handlar enligt Abelson & Baysinger 
(1984), om att identifiera och kvantifiera effekterna av personalomsättningen 
för att sedan kunna definiera en optimal nivå. Därefter kan företaget vidta 
åtgärder för att nå den optimala nivån. Eftersom vi redan har gått igenom vilka 
effekter som företagen har identifierat kommer vi att gå direkt in på vad 
företagen ser som en önskvärd nivå på personalomsättningen och koppla det 
till Abelson & Baysingers optimalitetsmodell. Därefter följer en utveckling av 
denna modell.  

7.2.1 Definition och önskvärd nivå på personalomsättning 
För att kunna göra en jämförelse mellan företagens syn på en optimal 
personalomsättningsnivå väljer vi att allra först diskutera vad deras skilda 
definitioner på personalomsättning får för påverkan på innebörden av vad som 
är optimalt.  
 
Båda de studerade bolagens definition av personalomsättning innefattar enbart 
frivilliga avgångar. Företag A, som enbart räknar på dem som de skulle vilja 
behålla, exkluderar helt det som Dalton & Todor (1979) benämner funktionell 
personalomsättning. Genom att bara mäta den dysfunktionella 
personalomsättningen kan företaget fokusera på det som är mest vitalt, som 
exempelvis ifall ett stort antal högpresterande börjar lämna företaget. Samtidigt 
menar vi att företaget genom denna snäva definition riskerar att bortse från 
viktig information. All personalomsättning, såväl positiv som negativ, medför 
kostnader, vilket inte uppmärksammas med en för begränsad definition, och 
kan leda till underskattningar av de verkliga kostnaderna. Företag B:s 
definition, som är något vidare än företag A:s, inkluderar till viss del även den 
funktionella personalomsättningen, eftersom även de som företaget inte 
kommer att sakna räknas med, men den utesluter de som ombeds sluta. Detta 
torde medföra att företag B får en större medvetenhet om de verkliga 
kostnaderna. Vi menar att detta är viktigt eftersom man genom en 
underskattning av kostnaderna riskerar att sätta den optimala nivån för högt.  
 
Även om det inte är rimligt att inkludera personalströmningar inom 
organisationen i den definierade personalomsättningen anser vi att det är 
viktigt att företagen är medvetna om att dessa rörelser inte är problemfria. 
Bengt beskrev hur det vid ett tillfälle varit svårt att motivera duktiga managers 
att klättra vidare upp i hierarkin och att de istället valt att gå till 
linjebefattningar. Då en sådan situation uppstår riskerar företaget att gå miste 
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om kompetens utan att det syns i personalomsättningsstatistiken eftersom det 
inte medför att någon lämnar företaget. 
 
Båda företagen har en klar bild av vad de anser vara en god nivå på 
personalomsättningen och anger tydliga procentsiffror för denna. Även om 
fokus inte ligger på att styra mot dessa procenttal, utan snarare prestation och 
resultat, ställer vi oss frågande till vad företagen baserar sin uppfattning på, då 
vetskap om de verkliga kostnaderna för personalomsättningen till stor del 
verkar saknas. Som Staw (1980) och Tziner & Birati, (1996) påpekar, är det 
dock svårt att bestämma kostnaderna för personalomsättningen och Abelson & 
Baysinger (1984) menar att denna identifieringsprocess kan vara kostsam och 
därmed avskräcka många företag. Vi anser dock att det skulle vara av stort 
värde för företagen att göra en tydligare uppskattning av de faktiska 
kostnaderna för att med större säkerhet veta var på optimalitetskurvan de 
befinner sig och vilka eventuella åtgärder som behöver tas. Det finns annars en 
risk att företagen styr mot fel mål, eller att de blir alltför passiva i sin styrning, 
vilket vi kommer att utveckla i strategiavsnittet. 
 
En annan viktig anledning till varför de studerade företagen inte har en mer 
aktiv styrning mot uppsatta procentmål på personalomsättningen är de yttre 
faktorernas, i synnerhet konjunkturens, stora påverkan på nivån, eller för att 
citera Bo: ”Den [personalomsättningen] blir ofta för låg i lågkonjunktur och dåliga 
tider och den blir ofta för hög i högkonjunktur.” Detta innebär att vi finner att en 
utveckling av Abelson & Baysingers modell är på sin plats. 

7.2.2 Utveckling av optimalitetsmodellen 
Abelsons & Baysingers (1984) optimalitetsmodell tar upp flera, både inre och 
yttre, faktorer som genom RC (Retention Costs) och TC (Turnover Costs) 
påverkar den optimala personalomsättningsnivån. Då vi funnit att 
konjunkturen är avgörande för de studerade konsultbolagens personal-
omsättning och syn på vad som är optimalt, men att denna faktor saknas i 
Abelson & Baysingers modell, har vi valt att utveckla denna. 
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I vår modell förutsätter vi ett företag som befinner sig på den optimala nivån av 
personalomsättningen i ett läge mittemellan låg och högkonjunktur. Personal-
omsättningskostnaden är en funktion av TC0 och retentionskostnaden av RC0. 
  

 
Figur 7.1 Optimal personalomsättning i förändring (källa: egen utveckling av Abelson & 

Baysinger, 1984) 

 
Vi menar att RC-kurvan vid en högkonjunktur kommer att förflyttas uppåt från 
RC0 till RC1 eftersom högkonjunktur normalt leder till ökad efterfrågan på 
personal vilket gör att det då blir svårare och dyrare för företagen att behålla 
kompetenta medarbetare. Att personalomsättningen då blir betydligt högre än 
företagens önskvärda nivå beror på att jämvikten förskjuts åt höger när 
retentionskostnaderna ökar. Förutom att vi i denna situation har en högre 
personalomsättning ökar även kostnaderna för denna från (TTCa) till (TTCb) 
eftersom varje ny rekrytering medför kostnader av olika slag. Trots denna 
ökning av personalomsättningskostnaderna skulle företaget om de försökte 
motverka denna effekt drabbas av ännu högre kostnader för att hålla kvar 
personalen. I värsta fall kan vi tänka oss en situation där företaget erbjuder de 
anställda permanenta höga löneökningar som de även blir tvungna att betala 
när konjunkturen vänder.  
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Vårt exempel har visat vad som händer med nivån under en högkonjunktur. På 
motsvarande sätt blir den optimala nivån på personalomsättningen lägre i 
lågkonjunktur eftersom RC-kurvan då flyttas nedåt.  
 
Vad ovanstående resonemang syftar till är att visa att den optimala 
personalomsättningsnivån i ett företag inte är någonting konstant utan snabbt 
kan förändras. Medvetenheten om att nivån inte är konstant är naturligtvis av 
mycket stor betydelse för personalomsättningspolitiken.  
 
Inte bara yttre, utan även inre, faktorer kan enligt Abelson & Baysinger 
påverka kurvornas position och utseende. Förändring av de interna 
processerna skulle exempelvis kunna förskjuta TC-kurvan. Ett exempel på 
detta ges i appendix 2. I vår studie har vi dock identifierat konjunkturen som 
den absolut viktigaste faktorn eftersom den får störst påverkan på företagen 
och dessutom kan förändras relativt snabbt.  

7.3 Företagens personalomsättningsstrategier 
När vi talar om personalomsättningsstrategi har vi utifrån den information som 
vi har fått av företagen och de teorier vi funnit identifierat två olika 
strategiperspektiv. Det första perspektivet handlar om huruvida företaget styr 
mot en optimal nivå, vilket vi kommer att behandla i det första avsnittet. Det 
andra perspektivet innefattar åtgärder kopplade till personalomsättning som 
företagen kan vidta för att sänka kostnader och öka effektiviteten utan 
ambitionen att påverka personalomsättningsnivån. Detta kommer att 
behandlas under avsnittet effektivisering av personalomsättningsprocessen.  
 
Som avslutning kommer vi att analysera en sida av personal-
omsättningsstrategin som har fått väldigt lite uppmärksamhet, men som vi 
menar är en mycket viktig del åtminstone inom den bransch som vi har 
studerat, nämligen relationen till tidigare anställda. 

7.3.1 Att styra mot optimal nivå 
En diskussion om företagens syn på optimal nivå har redan förts i tidigare 
avsnitt. Där har vi även nämnt att de studerade bolagen verkar sakna viktig 
information om de verkliga kostnaderna för personalomsättningen. Risken med 
detta är som vi ser det att företagens styrning blir för passiv på grund av rädsla 
att styra mot fel mål eller, än värre, att de verkligen styr mot fel mål. Vår 
uppfattning är att de studerade företagen för en passiv strategi med avseende 
på att nå en viss nivå för företaget i stort. En viktig anledning till det anser vi 



7 Analys 
 

69 

kunna vara att de inte har tillräcklig information för att våga styra mer aktivt. 
Den bristfälliga informationen kan i sin tur bero på att de anser att 
informationsvärdet inte skulle uppväga de stora kostnader som det innebär att 
räkna fram en optimal nivå, vilket även framhålls av Abelson & Baysinger 
(1984), eller att de anser att det inte är praktiskt möjligt.  
 
Vi ser dock i företag B en ambition att för ett särskilt värdefullt segment 
använda sig av styrning mot en bestämd nivå, även om det inte som i Abelson 
& Baysingers (1984) modell handlar om att identifiera en önskvärd nivå utan 
snarare om minimering av personalomsättningen för en viss grupp. Företaget 
delar som bekant in personalen i tre olika kategorier beroende på 
prestationsnivå och utövar sedan olika typer av styrning på dessa kategorier. 
Målet är att hålla en så låg personalomsättning som möjligt för högpresterarna 
genom att erbjuda dem bra lön och ge dem uppmärksamhet och 
utvecklingsmöjligheter, vilket tyder på en aktiv styrning. För de som tillhör 
hjärtat av företaget är styrningen mer passiv och får bli lite vad den blir. Det är 
möjligt att företaget anser att det är värt mödan att använda en aktiv styrning 
för en begränsad grupp, men företaget medger att det även i detta segment 
endast är möjligt att behålla medarbetare till en viss gräns. Det beror på att en 
situation kan uppstå där ”konkurrenterna helt plötsligt bestämmer sig för att nu 
ska vi rekrytera dom tio bästa konsulterna från företag B, kosta vad det kosta 
vill”, något som Bo menar att man blir tvungen att acceptera och ta med 
jämnmod. Detta kan förklaras av Abelson & Baysingers (1984) resonemang om 
att retentionskostnaderna i en sådan situation annars skulle bli ohanterliga. 
Företagets metod att identifiera högpresterarna som en grupp inom vilken 
personalomsättningen ska minimeras kan med fördel även ses ur vårt andra 
strategiperspektiv, något som vi kommer att utveckla vidare under avsnitt 
7.3.2. 
  
Vi har redan beskrivit hur det teoretiskt skulle gå till att styra mot en optimal 
nivå på personalomsättningen. Förmodligen är det dock inte så enkelt som 
flera författare låter påskina. Redan Staw (1980:265) menade att personal-
omsättningen är en ”extremt komplex process” med svårförutsägbara effekter 
som påverkar organisationen i flera dimensioner, vilket kan förklara varför 
dessa är så svåra att värdera för företagen. En annan anledning till att 
företagen inte anammar en mer aktiv strategi kan ha sin förklaring i de yttre 
faktorernas stora påverkan. Som vi redan påpekat verkar konjunkturen ha en 
enorm påverkan på personalomsättningen. Då företagen inte kan kontrollera 
konjunkturläget kan det kännas meningslöst att ha uttalade procentmål som 
ändå är ouppnåeliga.  
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Att företagen inte styr aktivt mot en optimal nivå innebär dock inte att de 
saknar en personalomsättningsstrategi. Vi menar att företagen utan att ha 
någon ambition att förändra nivån på personalomsättningen, kan vidta 
åtgärder som sänker kostnaderna och ökar effektiviteten.  

7.3.2 Effektivisering av personalomsättningsprocesserna 
Optimering av personalomsättning handlar inte bara om att hitta rätt nivå, 
utan även om nedanstående områden som framkommit under våra intervjuer. 
Först och främst måste företaget bemannas med kompetent personal, vilket 
innebär att såväl rekrytera som att behålla högpresterare. Vidare krävs en bra 
medarbetarstruktur med rätt mix av kompetenser och erfarenheter. Slutligen 
tillkommer minimering av kostnaderna för själva rekryterings- och 
upplärningsprocesserna. Bättre kontroll över dessa faktorer sänker företagets 
kostnader och ökar effektiviteten. Detta kan möjligtvis indirekt påverka nivån 
på personalomsättningen, men den stora skillnaden mellan denna situation 
och optimalitetsmodellen är att det här inte är nödvändigt att ha identifierat 
var på kurvan företaget befinner sig för att kunna göra effektivitetsvinster. 
 
Vi kommer nu att behandla de ovan nämnda faktorerna under följande 
punkter: urval, prestationsnivå, intern- och externrekrytering samt 
rekryterings- och upplärningsprocesser.  
 
Urval 
Rasch & Harrell (1989) menar i sin studie att kunskapen om vilka egenskaper 
som krävs i organisationen kan bidra till en bättre urvalsprocess vid 
rekryteringen. Denna kunskap finns enligt oss hos bolagen då de båda 
använder sig av en kompetensmodell som definierar vilka kompetenser som 
krävs på olika positioner och vilka prestationsförväntningar som följer med 
detta. Företag B sänder medvetet ut ett visst budskap till eventuella framtida 
medarbetare för att endast attrahera den typ av anställda som företaget önskar. 
Företag A använder sig av tipsbonus för att säkerställa att rätt personer 
anställs. Genom att de som redan är anställda på företaget vet vad som 
förväntas av en nyanställd anser företag A att dessa är bland de mest lämpade 
att rekommendera lämpliga sökande, eller som Anna utrycker det: ”Man tipsar 
ju inte om någon man inte tror skulle passa in här.”  
 
Företag A har tidigare haft problem med att nyanställda på lägre nivåer slutade 
efter vad företaget uppfattade som alltför kort tid. I en sådan situation kan det 
enligt vad vi erfar finnas potential att genom större fokus på urvalsprocessen 
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sänka såväl funktionell som dysfunktionell personalomsättning. Den 
funktionella sänks genom att företaget undviker att anställa personer som inte 
passar in i företagskulturen. Den dysfunktionella blir också lägre, tack vare att 
endast individer som både är högpresterande och som har en hög 
stresstålighet anställs. 
 
Prestationsnivå  
Flera författare, däribland Griffeth & Allen (1999), påpekar hur viktigt det är att 
företag inte bara ser till nivån på personalomsättningen utan även till 
prestationsnivån hos dem som slutar. Detta är också något som framkommit 
som ytterst betydelsefullt hos båda våra fallföretag. Företagens strategier, 
särskilt företag B:s, är klart inriktade mot en satsning på att i största möjliga 
mån behålla högpresterare. Genom tydliga prestationsmål och utvärderingar 
som görs av olika chefer efter varje enskilt projekt torde företagens bild av de 
anställdas prestationsnivå vara god. Denna information kan dock användas till 
mer än att identifiera vilka som bör bli befordrade alternativt uppsagda. Genom 
att kombinera den kunskap som företagen har om de enskilda individernas 
prestationer med de avgångsintervjuer som de genomför, får företagen en klar 
bild av varför högpresterare säger upp sig. Denna kunskap är något som Rasch 
& Harrell (1989) menar är värdefull då man med hjälp av denna kan utforma 
arbetsplats, uppgifter och belöningssystem så att man koncentrerar de som vill 
stanna till att endast innefatta högpresterare.  
 
Steel et al (2002) anser dock att denna information är något missvisande 
eftersom de uppgifter som ges kommer från personer som slutar. De menar att 
fokus istället bör ligga på varför de som stannar, och särskilt högpresterarna, 
faktiskt vill vara kvar. Genom att genomföra avgångsintervjuer får de båda 
företagen upp ögonen för anledningarna till att de anställda slutar. Företag A, 
som även genomför en årlig trivselenkät, får även information om hur de som 
är kvar ser på företaget. Då enkäterna är anonyma ökar sannolikheten att 
företaget får ärliga svar. Som vi ser det innebär detta förfarande dock ett 
problem i och med att det inte går att särskilja de anställdas prestationsnivå. 
För att lösa detta problem skulle man kunna tänka sig att en tredje part 
anlitas för undersökningen och att de då kan dela upp respondenterna efter 
prestationsnivå innan svaren anonymiseras.  
 
Griffeth & Allen (1999) pekar som bekant på ett antal faktorer som är 
avgörande för ett företags möjligheter att behålla högpresterarna i 
organisationen. Dessa faktorer är önskan att byta arbete, möjlighet att byta 
arbete och prestationsrelaterade chocker. Steel et al (2002) menar att stängda 
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befordringsvägar kan öka högpresterares benägenhet att byta arbete. Som vi 
har beskrivit tidigare anser vi att detta kan få särskilt allvarliga följder för den 
typ av bolag som vi har studerat. Vår uppfattning är dock att dessa ”proppar” 
framförallt verkar uppkomma under lågkonjunktur då möjligheterna att byta 
jobb är begränsade, vilket åtminstone till viss del torde minska dess effekter.  
 
I begreppet möjlighet att byta arbete (Griffeth & Allen, 1999) ryms den 
anställdes synlighet, som vi menar generellt är stor inom konsultbranschen. 
Tydligast går detta att se hos SAP-konsulter och andra specialister som ofta är 
föremål för headhunting och ”vet sin vikt i guld”. Men även ”vanliga” konsulter 
torde ha en god synlighet tack vare arbetet nära kund.  
 
En prestationsrelaterad chock innebär att någonting drastiskt händer som gör 
att den anställde omvärderar sin position och sitt arbete. Ett exempel på detta 
är IT-boomen där särskilt företag A hade problem att behålla sin personal då 
de lockades bort av löften om guld och gröna skogar från lovande IT-bolag. 
 
Extern– och internrekrytering 
I de båda fallföretagen är externrekrytering avgörande för inflödet av ”nytt blod” 
och nytänkande i organisationen, något som stämmer överens med den gängse 
bilden av konsultbolag som företag där mycket av konkurrenskraften ligger i 
att vara först med nya lösningar. Enligt Molander & Winterton (1994) är det 
viktigt att detta inflöde sker på alla nivåer i organisationen. Staw (1980) menar 
dock att en konstant externrekrytering på alla nivåer blir alltför kostsam i 
längden. Detta är något som företagen har uppmärksammat och de har därför 
den övervägande delen av sin externrekrytering på de lägre nivåerna. Företag B 
förklarar detta med att övergångskostnader och olikheter i företagskultur gör 
rekrytering på högre nivåer olönsam. Vidare ser företag B internrekrytering 
som en av de största motivationsfaktorerna för nyanställda, då det är mycket 
viktigt att de känner att det finns möjligheter att utvecklas inom företaget. Vi 
ser internrekrytering som ett kostnadseffektivt sätt att säkra kontinuiteten av 
kunskap genom företaget, något som även betonas av Molander & Winterton 
(1994). 
 
Trots att företagen genom internrekrytering säkrar sitt behov av medarbetare i 
normala tider, menar båda företagen att det vid behov av spjutspetskunskap, 
exempelvis SAP-konsulter, är nödvändigt att rekrytera externt. Företag B 
menar vidare att externrekrytering vid högkonjunktur sker på fler nivåer då 
stor rörlighet i organisationen gör det svårt att fylla alla tjänster endast genom 
intern rekrytering.  
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Rekryterings- och upplärningsprocesser 
Det sista exemplet på hur personalomsättningsprocesserna kan effektiviseras 
innefattar minimering av de kostnader som uppstår vid rekrytering och 
upplärning.  Detta kan illustreras med den tipsbonus som instiftats av företag 
A. De anställda som tipsar om en före detta kollega, kurskamrat eller liknande, 
som sedan anställs får en summa pengar. Denna summa är tillräckligt hög för 
att det ska vara intressant för de anställda att komma med tips, men betydligt 
lägre än vad det skulle kosta att sätta in en annons. På så sätt sjunker de 
direkta rekryteringskostnaderna. Dessutom menar företag A att de personer 
som de får tips om är av rätt kaliber eftersom de anställda inte vill riskera att 
tipsa om någon som inte skulle göra ett bra jobb. Detta är alltså även ett sätt 
för företaget att som vi tidigare nämnt förbättra urvalet.  
 
De kurser som båda företagen håller för nyanställda är inte bara ett sätt att 
inkorporera dem i företagskulturen utan även att ge dem rätt förberedelser 
inför arbetet. På så sätt menar vi att de indirekta kostnader som följer under 
upplärningsprocessen och som beskrivs av exempelvis Cascio (1991), såsom 
den tid som tas i anspråk av handledaren för att hjälpa den nyanställde, kan 
minskas. Även om dessa kurser inte är gratis torde företaget genom en 
standardiserad introduktion totalt sett kunna sänka kostnaderna för 
upplärning eftersom det sparar dyrbar tid för mer erfaren personal och 
förhoppningsvis förbättrar den nyanställdes effektivitet då en viss nivå på 
grundläggande kunskaper säkerställs.  
 
Detta avsnitt har behandlat varför en effektivisering av personalomsättnings-
processerna är en viktigt del i företagens personalomsättningsstrategi. För att 
åskådliggöra detta väljer vi att referera till Bo på företag B. Liksom Park et al 
(1994) är han av uppfattningen att ”det är viktigt som arbetsgivare att man 
ägnar sig åt det som man kan påverka”, som exempelvis rekryteringsprocess 
och incitamentssystem. Konjunktursvängningar och andra opåverkbara yttre 
faktorer gäller det att lära sig att leva med. ”Det viktigaste är att hålla fast vid 
de bästa medarbetarna.” 

7.3.3 Relation till tidigare anställda 
Som vi tidigare har kommit fram till anser båda de studerade bolagen att före 
detta anställda utgör en potentiell affärsmöjlighet i och med att de kan bli nya 
kunder för företaget. Detta är en positiv effekt av personalomsättningen som 
därmed torde få inverkan på företagens personalomsättningsstrategier. Bengt 
hävdar att svenska konsultbolag är olika duktiga på att få ut tidigare anställda 
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i positioner på företag där de har möjlighet att köpa konsulttjänster och att 
vissa bolag har utvecklat denna potential längre än andra. Detta visar att idén 
inte är ny och vi anser att det inom detta område kan finnas stora möjligheter 
att vända den dysfunktionella personalomsättning som många företag upplever 
som negativ till att istället bli positiv eftersom det finns potential att skapa nya 
kundrelationer och därmed en ökad försäljning. En förutsättning för detta är 
att de som lämnar företaget går till kunder och inte till konkurrenter, vilket 
som vi tidigare beskrivit ofta är fallet i de två fallföretagen. För de som trots allt 
går till konkurrenter försöker företagen att så gott det går reglera genom avtal 
att de inte tar med sig kundstocken till den nya arbetsplatsen. 
 
Båda företagen strävar efter att de tidigare anställda ska bli goda 
ambassadörer för företagen. Trots vetskapen om att många hamnar på 
positioner där de kan köpa in konsulttjänster verkar det i våra fallföretag inte 
finnas någon utvecklad strategi för att försöka knyta dem till det gamla bolaget. 
Visserligen har båda företagen alumninätverk, men dessa verkar vara dåligt 
utbyggda och används inte aktivt av företagen för att vårda relationen med de 
tidigare anställda utan verkar mer vara ett sätt för dessa att hålla kontaken 
med varandra. Att alumniverksamheten inte är mer utvecklad hos de två 
fallföretagen finner vi något anmärkningsvärt eftersom vi hävdar att en nära 
kontakt med tidigare anställda torde utgöra en nyckelfaktor i skapandet av 
dessa nya affärsmöjligheter.  
 
Möjligheten för företag inom andra branscher än konsultbranschen att utnyttja 
denna effekt torde däremot vara begränsad eftersom det enligt vår uppfattning 
inte är lika vanligt att före detta anställda i dessa hamnar på positioner där de 
kan köpa in tjänster av sin tidigare arbetsgivare.  
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8 SLUTSATSER 
 
Vi har nu nått uppsatsens final. Huvudmålet med detta kapitel är att återvända 
till våra problemfrågor, besvara dessa och på så sätt uppfylla studiens syfte. 
Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning om frågor som vi under studiens 
gång funnit intressanta att utreda ytterligare. 
 

8.1 Besvarande av problemfrågor 
Vilka är de positiva och negativa effekterna av personalomsättning? 
I vår studie har vi funnit att de flesta av de effekter som företagen identifierat 
även finns behandlade teoretiskt. De viktigaste positiva effekterna är inflödet 
av nytt blod och nytänkande för att undvika stagnation och konflikter, samt 
möjligheten för de anställda att avancera, vilket påverkar motivationen positivt. 
En viktig positiv effekt av personalomsättning som vi dock inte funnit i 
teorierna är att före detta medarbetare kan bli framtida kunder. Anledningen 
till att inte denna företeelse tagits upp teoretiskt anser vi kan vara att den är 
specifik för konsultbranschen. Detta påstående grundar vi på att en konsults 
arbetssätt innebär ett väldigt nära samarbete med kund vilket medger att 
konsulten därigenom bygger upp en kompetens och kunskap om företaget som 
kan visa sig oerhört värdefull för kunden. Därför menar vi att en situation där 
en före detta anställd blir kund är vanligast inom konsultbranschen, även om 
det säkert förekommer inom andra branscher.  
 
Vad gäller de negativa effekterna av hög personalomsättning är det framförallt 
de ökade kostnader som den medför och problemen att få avkastning på det 
som investerats i personalens kompetensutveckling som anses som viktigast av 
både de studerade bolagen och teoretikerna. Det område inom vilket det 
forskats minst är negativa effekter av låg personalomsättning. Att låg 
personalomsättning inte är problemfritt är dock något som uppmärksammats 
av våra fallföretag. Svårigheten att få rätt personalstruktur, stagnation samt 
begränsning av de anställdas möjligheter till avancemang, med sämre 
motivation som följd, verkar vara de allvarligaste konsekvenserna. Skälet till 
att inte låg personalomsättning har fått mer utrymme i litteraturen anser vi 
vara att den traditionellt har setts som något självklart positivt som alla företag 
borde sträva efter och att fokus framförallt varit på hög personalomsättning 
och minimering av de kostnader som följer med den. Vi anser att en alltför låg 
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personalomsättning torde vara negativ för de flesta företag, då stagnation utgör 
ett hot för alla företag som verkar i en föränderlig miljö. 
 
Vad är optimal personalomsättning ur företagets perspektiv?  
Vi har kommit fram till att de studerade bolagen har en uppfattning om vad 
som är en optimal nivå på personalomsättningen för dem. Denna nivå har inte 
räknats fram som teoretikerna föreslår, utan bygger snarare på företagens 
erfarenheter av vad som fungerar bäst. Skälet till att det inte räknas mer hos 
företagen anser vi vara att det både är svårt och kostsamt att värdera 
effekterna. Vidare har vi funnit att det finns flera faktorer som påverkar 
personalomsättningsnivån, varav konjunkturen framträder som den viktigaste, 
vilket ytterligare försvårar för företagen att finna den optimala nivån. Genom en 
utveckling av Abelsons & Baysingers (1984) optimalitetsmodell har vi 
illustrerat hur den optimala nivån på personalomsättningen förändras vid 
konjunktursvängningar.  
 
Hur ser de studerade konsultbolagens strategier ut med avseende på 
personalomsättning? 
Vi har identifierat två perspektiv av personalomsättningsstrategi. Det första 
handlar om att försöka styra mot en optimal nivå, medan det andra handlar 
om att sänka kostnader och nå effektivitet i personalomsättningsprocesserna 
utan den uttalade ambitionen att påverka personalomsättningen i någon 
riktning. När det gäller att styra mot en viss nivå menar vi att företagen i stort 
har en passiv strategi. Anledningen till det är enligt vår uppfattning att faktorer 
som företaget inte kan påverka har en betydande påverkan på nivån. 
Företagens strategier är istället mer inriktade på att säkerställa de anställdas 
kompetens och prestationsnivå, vilket ingår i det andra strategiperspektivet. 
Där har vi bland annat sett att företag B genom en tydlig satsning på 
högpresterarna aktivt försöker styra för att behålla dessa i företaget. För att 
redan från början se till så att de anställda har rätt kompetens spelar 
urvalsprocessen en viktig roll i båda företagen.  
 
Den potentiellt positiva effekten att någon som slutar kan bli kund får även 
verkningar för de studerade bolagens strategi. Det blir därmed särskilt viktigt 
för denna typ av företag att vårda relationen med tidigare anställda. Denna 
medvetenhet finns hos de studerade bolagen som trots detta har ofullständigt 
utvecklade alumniföreningar. Vi är förvånade över att det inte finns en 
tydligare satsning på denna potentiella affärsmöjlighet. 
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Vi anser att vi genom att besvara våra problemfrågor och förklara hur dessa 
hänger samman nu har uppfyllt studiens syfte som var att förklara hur 
personalomsättningens effekter påverkar de studerade företagens utformning 
av strategier i strävan efter en optimal personalomsättning. 

8.2 Förslag till vidare forskning 
Då vi funnit att före detta konsulter som blir kunder utgör en potentiellt viktig 
effekt av personalomsättning och att företagens kunskap om detta verkar vara 
begränsad skulle det vara intressant att studera vart före detta konsulter tar 
vägen och hur stor andel av dessa som hamnar på positioner där de har 
möjlighet att köpa in konsulttjänster. Detta skulle exempelvis kunna göras 
genom en kartläggning av olika konsultbolags alumninätverk i kombination 
med intervjuer med före detta konsulter. 
 
Vi har i uppsatsen visat på en låg kostnadsmedvetenhet hos de studerade 
konsultbolagen vad gäller personalomsättning. Vi tycker att det skulle vara 
intressant att klarlägga om kostnadsmedvetenheten generellt är låg i 
konsultbranschen. Om så är fallet, skulle det vara intressant att utreda varför. 
Är de existerande modellerna för kostnadsberäkning för komplicerade, eller 
anser företagen inte att informationen skulle motivera den ökade 
arbetsinsatsen? Om det däremot inte är så, utan att det finns företag där 
kostnadsmedvetenheten är hög, tycker vi att en utredning av vad dessa 
skillnader beror på skulle vara av värde. 
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APPENDIX 1  
 

(Johanson & Johrén, 1993)



 

 

 

APPENDIX 2 
 

De inre faktorernas påverkan på optimal nivå 
 
Som exempel på en förändring av en inre faktor antar vi en situation där ett 
företag har en väldigt kostsam rekryteringsprocess. För att undvika alltför höga 
personalomsättningskostnader är det rimligt att de skulle göra mycket för att 
hålla nere personalomsättningen och därmed tvingas betala höga retentions-
kostnader. Jämvikten i vår modell är inledningsvis där TC0 möter RC, med en 
personalomsättning på TO0 och en total kostnad av TTCa.  
 

 
Figur A Exempel på hur förändring av inre faktorer kan påverka optimal nivå (källa: egen 

utveckling av Abelson & Baysinger, 1984) 

 
När företaget sänker rekryteringskostnaderna, genom att exempelvis hitta ett 
billigare annonsmedium eller snabbare får den nyanställde att bli självgående, 
förskjuts TC-kurvan nedåt från TC0 till TC1. Företaget behöver därmed inte 
satsa lika mycket pengar på att behålla en låg personalomsättning vilket 
innebär att retentionskostnaderna sjunker längs kurvan RC. Slutligen nås en 
jämvikt vid en högre nivå på personalomsättningen, TO1 istället för TO0, men 
vid lägre totala kostnader, TTCb istället för TTCa. 




