
Linköpings	  universitet	  |	  Institutionen	  för	  beteendevetenskap	  och	  lärande	  
Kandidatuppsats	  15	  hp	  Ledning-‐	  och	  strategiskt	  personalarbete	  	  

Avdelningen	  för	  Pedagogik	  och	  Sociologi	  
Vårterminen	  2016	  |	  LIU-‐IBL/LOSP-‐G-‐-‐16/03-‐-‐SE	  

	  

	  

	  

	  

	  

Arbetsmiljö	  i	  praktiken	  	  
– En	   kvantitativ	   studie	   om	   arbetsmiljö	   och	  

personalomsättning	  inom	  Espresso	  House	  
 
Work environment in practice 
– A quantitative study about work environment and 
turnover within Espresso House  

 

Emanuel Lindblad   
Josefin Hultgren   

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  
Linköpings	  universitet	  

SE-‐581	  83	  Linköping,	  Sverige	  
013-‐28	  10	  00,	  www.liu.se	  

	  

	  



	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  
	  
	  
	   	  
Arbetsmiljö	  i	  praktiken	  	  
–	   En	   kvantitativ	   studie	   om	   arbetsmiljö	   och	  
personalomsättning	  inom	  Espresso	  House	  	  
 
Work environment in practice 
– A quantitative study about work environment and 
turnover within Espresso House 

 

Emanuel Lindblad   
Josefin Hultgren   
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Handledare: Ulrik Lögdlund  
	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Sammanfattning	  	  

Syftet	  med	  studien	  är	  att	  studera	  den	  organisatoriska	  och	  sociala	  arbetsmiljön	  i	  utvalt	  
distrikt	   inom	  Espresso	  House	  samt	  undersöka	  relationen	  mellan	  personalomsättning	  
och	   arbetsmiljö.	   Studien	   har	   en	   kvantitativ	   ansats	   och	   har	   använt	   en	  
enkätundersökning	  som	  datainsamlingsmetod.	  	  

Resultatet	  visar	  att	  stöd	  och	  uppskattning	  från	  närmsta	  chef	  samt	  upplevelsen	  av	  att	  
närmsta	   chef	   leder	   arbetet	   på	   ett	   tydligt	   sätt,	   är	   viktiga	   faktorer	   för	   hur	   baristorna	  
uppfattar	   frågor	   gällande	   personalomsättning.	   Gällande	   den	   organisatoriska	  
arbetsmiljön	   visar	   resultatet	   att	   de	   flesta	   baristorna	   är	   nöjda	   med	   ledning	   och	  
styrning	   från	   sin	   närmsta	   chef.	   Resultatet	   visar	   på	   hög	   grad	   av	   delaktighet	   men	  
mindre	  grad	  av	  handlingsutrymme.	  Den	  sociala	  arbetsmiljön	  på	  arbetsplatsen	  präglas	  
av	  ett	  tämligen	  starkt	  positivt	  resultat	  där	  arbetskamraterna	  är	  viktiga	  för	  trivseln	  på	  
arbetet.	  	  

Sammanfattningsvis	   visar	   resultatet	   att	   mer	   inflytande	   över	   arbetstider	   samt	   mer	  
resurser	   gällande	   personalomsättningsfrågor	   såsom	   mer	   tid	   till	   inskolning	   och	  
satsning	  på	  mentorskap	  skulle	  kunna	  öka	  medarbetarnas	  benägenhet	  att	  stanna	  kvar	  
inom	  företaget.	  	  

	  	  

Nyckelord:	  personalomsättning,	  social	  arbetsmiljö,	  organisatorisk	  arbetsmiljö,	  
arbetsmiljö,	  krav-‐kontroll-‐stödmodellen	  

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Förord	  	  

Inledningsvis	  vill	  vi	  rikta	  ett	  särskilt	  tack	  till	  vår	  kontakt	  på	  Espresso	  House	  som	  gjort	  
det	   möjligt	   för	   oss	   att	   genomföra	   denna	   studie	   om	   arbetsmiljö	   och	  
personalomsättning.	  Tack	   till	   respondenterna	   för	  deras	  deltagande	  som	  gett	  oss	  ett	  
gediget	  material	   att	   arbeta	  med.	   Stort	   tack	   till	   vår	   handledare	   Ulrik	   Lögdlund	   som	  
bidragit	  till	  vårt	  arbete	  med	  engagemang	  och	  stöd	  under	  hela	  processen.	  	  

Vi	  vill	  även	  tacka	  nära	  och	  kära	  som	  orkat	  med	  oss	  genom	  denna	  period.	  Slutligen	  vill	  
vi	  passa	  på	  att	   tacka	  varandra	   för	  ett	  gott	  samarbete	  och	  för	  det	  hårda	  arbete	  som	  
bägge	  lagt	  ner	  i	  detta	  examensarbete.	  	  

	  

Linköping,	  juni	  2016	  	  

Emanuel	  och	  Josefin	  	  
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1. INLEDNING  
I detta avsnitt presenterar vi studiens problembakgrund genom att redogöra för 
den sociologiska bakgrunden till det utvalda ämnet och samtidigt beskriva de 
begrepp som studien bygger på. Därefter presenterar vi studiens val av bransch 
och organisation, syfte, frågeställningar, centrala begrepp och disposition.  

1.1 Problembakgrund  
Berglund och Schedin (2009) beskriver att framväxten av den moderna 
kapitalistiska marknadsekonomin haft en stor betydelse för förändringarna i 
arbetslivet. Marknadsekonomins framväxt, tillsammans med den industriella 
utvecklingen, förändrade samhällets klasstruktur och med den förändrades även 
villkoren för arbete och försörjning (ibid.). Det var inte längre lantarbetare som 
utgjorde den stora merparten av arbetskraften, utan detta förändrades när 
fabrikssystemet blev den dominerande produktionsformen. Det skapades en ny 
arbetarklass där arbetarna var beroende av en anställning för sin försörjning. 
Detta beskrivs som ett förhållande där arbetskraften blev en vara och 
anställningsförhållandena byggde på en överenskommelse mellan köpare 
(arbetsgivare) och säljare (arbetare) av arbetskraft på arbetsmarknaden (ibid.). 
Samtidigt sker de viktigaste samhällsförändringarna långsamt. Arbetslivet 
präglas idag fortfarande av de förändringarna i produktionsteknologi och 
arbetsorganisationen som den industriella revolutionen och fabriksarbetet 
resulterade i. Berglund och Schedin (2009) beskriver att vi kommit långt fram 
från de arbetsvillkor som präglade lönearbetet under 1800-talet och att en större 
andel av befolkningen arbetar med annat än industriarbete. Dock så finns även 
viktiga likheter, till exempel det högt uppdrivna arbetstempot samt 
övervakningen och kontrollen av de anställda (ibid.).   

Marknadskrafternas ökade inflytande har inte bara förändrat arbetsmarknaden 
genom ökade krav på konkurrens om arbetena, utan även inneburit en 
förskjutning från generella krav som ställs på kollektiva arbetsgrupper till att 
istället bli mer individuella (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson och 
Lundberg, 2006). Detta innebär att man idag konkurrerar utifrån sina 
individuella snarare än kollektiva egenskaper. Enligt Allvin et al. har den 
förändrade situationen för företagen gjort dem mer konkurrensmedvetna, vilket 
gjort att de anpassat sin organisation efter detta. De har skurit ned på personal 
för att bli mer kostnadseffektiva och lejt bort olönsamma verksamheter (ibid.). 
Den förändrade situationen för företagen har även gjort att arbetssituationen för 
individen förändrats. För arbeten där kraven inte är givna och målen inte är helt 
klart definierade, har det traditionella regelverket blivit mer avslappnat, och 
istället ersatts av nya regler och normer som förutsätter att individerna själva ska 
anpassa arbetet till de föränderliga krav som ställs. För arbeten som är relativt 
enkla, tydliga och  med ständigt återkommande arbetsuppgifter, har det 
organisatoriska regelverket stramats upp och blivit mer detaljstyrt. Här ställs 
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krav på individens förmåga att anpassa sig inom allt snävare ramar. Tanken 
bakom detta är att arbetskraften ska kunna föras in i arbetet lika lätt som att 
föras ut. Genom detta kan företagen fortsätta att anpassa sig till marknadens 
krav och bli alltmer flexibla (ibid.).   

Företagens kontinuerliga anpassning till marknaden och följderna som detta får 
på organiserandet av arbetet leder till stora krav på individen (Allvin et al., 
2006). När det yttre regelverket kring individens arbete minskar eller försvinner 
ökar kraven på att individens förmåga att själv planera, organisera eller ansvara 
för arbetets utförande. Detta sker omvänt när det yttre regelverket stramas upp, 
vilket leder till att när anställningsrelationen begränsas ökar kraven på 
individens förmåga att anpassa sig till allt snävare ramar (ibid.). Samtidigt ökar 
betydelsen av social kompetens och nätverk. Detta blir allt mer viktigt för att 
utföra arbetet, avancera inom företaget och vid behov för att skaffa sig ett nytt 
jobb. De sociala kunskaperna som krävs i arbetet är personliga, portabla och 
avser förmågan att kunna anpassa sig till sammanhang. Därmed uppdagas en 
förändring av de gemensamma förutsättningarna i arbetslivet som har ersatts av 
ett personligt utvecklings- eller överlevnadsprojekt (ibid.).   

1.1.1 Arbetsmiljö 
Enligt Lennéer-Axelsson och Thylefors (2005) arbetar vi främst för att försörja 
oss, samtidigt som vi tack vare arbetet får en rad andra behov tillfredsställda. 
Genom att vara aktiv i arbetslivet blir vi delaktiga i samhället, vinner gemenskap 
och känner en respekt mot oss själva och från andra. Samtidigt som arbetslivet 
utgör en viktig del av tillvaron medför det även vissa risker. Samhället har med 
hjälp av arbetslagar och förordningar beskyddat arbetstagararens liv och hälsa. 
Den första arbetsskyddslagstiftningen kom 1889 i en lag om skydd mot 
yrkesfara, som ersattes ett par decennier senare av en lag om arbetsskydd (ibid.). 
Samhället och arbetslivet har förändrats och i takt med detta har även lagarna 
reviderats. Arbetsskyddslagen från 1949 ersattes 1978 av arbetsmiljölagen. 
Lennéer-Axelsson och Thylefors (2005) beskriver att arbetsmiljöbegreppet har 
utvidgats och blivit allt mer tydligt eftersom kunskapen om människan vuxit. 
Detta återspeglar även de förändringar som skett i arbetsmiljölagen (ibid.).  	  

Under mars 2016 trädde en ny lag i kraft, nämligen föreskrifterna om 
organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS, 2015:4). Föreskrifterna reglerar 
kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. De 
är anpassade till dagens arbetsliv och förtydligar vad arbetsgivare samt 
arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som 
alla arbetsgivare har ansvar att bedriva. Enligt Arbetsmiljöverket är syftet med 
författningen följande: ” 1§ syftet med föreskrifterna är att främja god 
arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och 
sociala förhållanden inom arbetsmiljön” (AFS, 2015:4, s.5). Den nya 
arbetsmiljöföreskriften har en central roll i studien.  
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1.1.2 Personalomsättning  
Eftersom en rekryteringsprocess i regel kan vara kostsam är det viktigt att de 
som kommer in i organisationen väljer att stanna kvar (Nilsson, Wallo, 
Rönnqvist och Davidsson, 2011).  Enligt Nilsson et al. är detta något som bör 
uppmärksammas redan i rekryteringsprocessen. Exempelvis är det viktigt att den 
arbetssökande får en korrekt verklighetsbild av organisationen redan vid 
anställningsintervjun för att inte drabbas av en chock vid senare tillfälle. Den 
första tiden i företaget är ett kritiskt moment när det gäller att behålla de 
nyanställda (Nilsson et al., 2011). Därför är det viktigt med ett fungerande 
introduktionsprogram. Syftet med ett introduktionsprogram är att ta emot och 
välkomna nyanställda för att de ska kunna prestera så snabbt som möjligt och 
dessutom vilja stanna kvar i organisationen (Nilsson et al., 2011). Samtidigt är 
personalomsättning ett begrepp med många olika definitioner (Catasús, Högberg 
och Johrén, 2012). Exempelvis innebär hög personalomsättning för en 
snabbmatskedja, med hög andel ung personal med lägsta löner, att man kan hålla 
ner lönerna och det hinner sällan uppstå några arbetsskador med tillhörande 
kostnader. Enligt Catasús, Högberg och Johrén (2012) innebär det att 
verksamheter där det tar lång tid att komma upp i full produktion, kan 
personalomsättningsnivåer på 5 eller 10 procent vara höga. Samtidigt som i 
verksamheter där nyanställda kommer upp i full produktion på någon vecka kan 
det anses vara okej, eller till och med önskvärt, med personalomsättning på 25 
procent och mer (Catasús, Högberg och Johrén, 2012). 

 

1.2 Presentation av bransch och organisation  
Hotell- och restaurangbranschen beskrivs som en miljö där de anställda har lärt 
sig att tåla stress, vara flexibla och lösa problem direkt på plats (Hotellrevyn, 
2016). Detta är egenskaper som efterfrågas i dagens arbetsliv. Samtidigt har 
hotell- och restaurangbranschen en hög personalomsättning. Det är första jobbet 
för många och därför är det naturligt att vilja byta jobb. Dock är det ofta 
negativa saker som gör att den anställde slutar. Det kan vara låg lön, tråkiga 
chefer, besvärliga arbetstider eller små möjligheter att utvecklas och gå vidare 
inom yrket (Hotellrevyn, 2016). Den studerande organisationen som vi valt, 
Espresso House, ingår i hotell- och restuarangbranschen. Här existerar samma 
problembild. Man har ett högt antal unga människor, vilket framkommer i våra 
bakgrundsvariabler, och organisationen präglas av en hög personalomsättning. 
Därför finner vi det intressant att studera våra problemområden, 
personalomsättning och arbetsmiljö, inom Espresso House. Dessa två begrepp 
ligger till grund för vår studie. Vår studie vänder sig till de anställda i vårt 
utvalda distrikts coffee shops inom Espresso House. Yrkestiteln för dem som 
jobbar i coffee shoparna är barista.  
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1.3 Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att studera den organisatoriska och sociala arbetsmiljön 
inom ett distrikt hos Espresso House samt undersöka relationen mellan 
personalomsättning och arbetsmiljö inom urvalet.  

Studiens frågeställningar är följande och baserade på Distrikt 34 inom Espresso 
House:  

• Hur upplevs den organisatoriska arbetsmiljön av baristorna inom Espresso 
House?	  

• Hur upplevs den sociala arbetsmiljön av baristorna inom Espresso House? 	  
• Hur ser relationen mellan personalomsättning och arbetsmiljö ut inom 

Espresso House? 	  
	  

1.4 Centrala begrepp  
Organisatorisk arbetsmiljö  
Arbetsmiljöverket (2015:4) definierar begreppet organisatorisk arbetsmiljö som 
"Villkor och förutsättningar som inkluderar ledning och styrning 1. ledning och 
styrning, 2. kommunikation, 3. delaktighet, handlingsutrymme, 4. fördelning av 
arbetsuppgifter, 5. krav, resurser och ansvar" (AFS, 2015:4, s. 6).	  

Social arbetsmiljö  
Arbetsmiljöverket definierar begreppet social arbetsmiljö som ”Villkor och 
förutsättningar för arbetet som inkluderar socialt samspel, samarbete och 
socialt stöd från chefer och kollegor” (AFS, 2015:4, s. 7). 	  

Personalomsättning  
Catasús, Högberg och Johrén (2012) definierar begreppet personalomsättning 
utifrån hur många personer som omsätts, det vill säga, hur många av dem som 
slutar som ersätts av en nyanställd (Catasús, Högberg och Johrén, 2012, s. 115). 
	  

1.5 Disposition  
I kapitel ett presenteras studiens problembakgrund, val av bransch samt 
organisation, syfte, frågeställningar, centrala begrepp och disposition. I kapitel 
två presenteras studiens tidigare forskning, som är uppdelad i kvantitativ 
respektive kvalitativ forskning, samt studiens teoretiska modell, krav-kontroll 
modellen. I kapitel tre beskrivs studiens vetenskapliga grunder, kvantitativ 
metod, metodologi, tillvägagångssätt, kvalitetsaspekter, forskningsetik och en 
metoddiskussion. I kapitel fyra redovisas studiens resultat genom 
bakgrundsvariabler, frekvenstabell och korrelationer med Spearman rho. 
Avslutningsvis presenterar vi en sammanfattning av resultatet genom en 
uppdelning av begreppen organisatorisk miljö, social miljö, personalomsättning 
samt relationen mellan personalomsättning och arbetsmiljö. I kapitel fem 
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diskuterar vi resultatet i relation till krav-kontroll-stödmodellen och mot tidigare 
forskning. Avslutningsvis presenteras studiens slutsatser och förslag till fortsatt 
forskning.  

Vi har försökt att ha en jämn arbetsfördelning mellan oss som forskare. Det är 
viktigt att försöka åstadkomma detta samtidigt som vi varit medvetna om att vi 
har olika förutsättningar eftersom en av oss enbart studerar och medan den andra 
även arbetar heltid. Därför har vi haft en respekt för att vi har olika situationer 
men att det viktigaste är att man alltid gör det bästa efter sin förmåga. Genom att 
ligga steget före och alltid planera arbetet i tid så har vi ändå lyckats hålla en 
relativt jämn arbetsfördelning. X har haft ett större ansvar över inledning och 
teori, medan Y tagit ett större ansvar för metodkapitlet. Resultat och diskussion 
har skrivits ihop gemensamt. X har haft det övergripande ansvar gällande 
uppsatsens formalia. Samtidigt vill vi betona att även om vi delat upp arbetet 
med examensarbetet så har vi hjälpt varandra och stöttat upp inom uppdelade 
områden. Detta för att säkerställa en hög kvalité men även för att båda ska 
kunna stå för hela innehållet i uppsatsen.  
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2. TEORI 
I detta kapitel har vi gjort en selektiv litteraturöversikt, det vill säga en 
kunskapsbildning som behandlar studiens problemområde inom arbetsmiljö och 
personalomsättning. Inledningsvis presenterar vi studiens tidigare forskning 
som är uppdelad i kvantitativ respektive kvalitativ forskning. Därefter 
presenterar vi studiens teoretiska modell, krav-kontroll-stödmodellen. 
Avslutningsvis presenteras en kort sammanfattning av studiens teoriavsnitt. 	  

2.1. Kvantitativ forskning  
2.1.1 Inflytande över arbetstiden och sjukfrånvaro/sjuknärvaro 
Leineweber, Kecklund, Theorell, Åkerstedt, Alexandersson och Westerlund 
(2013) har i en kvantitativ studie studerat sambandet mellan arbetstidskontroll 
och självrapporterad sjukfrånvaro/sjuknärvaro. 	  

Enligt Leineweber et al. (2013) innebär begreppet sjuknärvaro att personer går 
till arbetet trots att de med tanke på sitt hälsotillstånd upplever att de borde 
stannat hemma. Sjukfrånvaron beskrivs som det motsatta, personer stannar 
hemma från arbetet på grund av hälsorelaterade besvär eller sjukdom. Studiens 
mätning av inflytandet över arbetstid skedde med hjälp av frågor som berörde 
möjligheterna att påverka arbetspassens längd, start, sluttid, raster och pauser 
samt vilka dagar man arbetade (Leineweber et al., 2013). Andra frågor som 
berördes var möjligheten att ta semester, annan ledighet, ledighet utan lön och 
möjligheten att utföra ärenden på arbetstid (ibid.). 	  

Enligt Leineweber et al. (2013) visar studiens resultat att fler kvinnor än män 
rapporterade sjukfrånvaro men att det inte fanns någon skillnad mellan könen 
när det gällde sjuknärvaro. Ett högre inflytande över arbetstiden visade på ett 
lägre samband med sjukfrånvaro respektive sjuknärvaro. Anställda med 
generellt mindre inflytande över sina arbetstider rapporterade högre sjukfrånvaro 
(ibid.). Jämförelsen mellan påverkan av arbetspassets längd kontra vilka dagar 
man jobbar och möjligheten att utföra privata ärenden på arbetstid visar på en 
högre sjukfrånvaro vid liten möjlighet att påverka arbetspassets längd. Vid 
jämförelse mellan variablerna lågt inflytande att utföra privata ärenden under 
arbetstid kontra lågt inflytande på arbetspassets start, sluttid samt raster och 
pauser visade vid ett lågt inflytande på att utföra privata ärenden på arbetstid en 
högre sjukfrånvaro (ibid.).  	  

Gällande långtidssjukfrånvaro fanns det ett samband mellan lågt inflytande över 
arbetstid och ledighet (Leineweber et al., 2013). Enligt Leineweber et al. 
förklaras detta med att låg kontroll leder till sämre hälsa. Personer med lågt 
inflytande över när de kan ta semester har lägre sjukfrånvaro men högre 
sjuknärvaro. Sammanfattningsvis visar studiens resultat på att ett ökat inflytande 
över arbetstiderna har en positiv påverkan på hälsan sett till en mätning som 
visar att ett ökat inflytande leder till lägre sjukfrånvaro och sjuknärvaro (ibid.).  	  
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2.1.2 Arbetstider och arbetsmiljö 2010-2011 
Statistiska centralbyrån, SCB (2012), har genomfört en rapport som ger en 
beskrivning av olika befolkningsgruppers sysselsättning, arbetstids- och 
arbetsmiljöförhållanden under perioden 2010-2011. 	  

Arbetstidens förläggning  
Enligt SCB (2012) är arbetstidens förläggning och det egna inflytandet över 
arbetstiden viktiga delar av arbetsmiljön och spelar därmed en stor roll för 
människans välbefinnande. SCB hävdar att flera studier visar att en hög grad av 
eget inflytande över arbetstiden kan ha positiva hälsoeffekter och ge en bättre 
balans mellan arbete och privatliv. Nästan en av tre anställda uppger att de 
saknar inflytande över sin förläggning av arbetstid. Det motsvarar cirka 1,2 
miljoner personer och andelen är högre bland yngre och arbetare än äldre och 
tjänstemän.  

SCB (2012) har även undersökt skälen till deltid bland de anställda som arbetar 
deltid, det vill säga mindre än 35 timmar per vecka, i ett eller flera jobb. Enligt 
SCB  är de vanligaste skälen att man inte vill jobba fler timmar respektive att 
man vill arbeta mer men man får inte fler timmar eller ytterligare jobb. Det finns 
tydliga skillnader i åldersgrupper; bland 16-24-åringar är det vanligaste skälet 
till deltid att man vill jobba mer men inte får fler timmar eller ytterligare jobb, 
medan åldersgruppen 35-44, är de vanligaste anledningarna hemarbete eller att 
man tar hand om barn, samt att man inte vill jobba fler timmar (ibid.).  	  

Den fysiska arbetsmiljön 
Enligt SCB (2012) kan arbetsmiljön mätas på olika sätt och med olika syften. I 
SCB:s rapport ligger betoningen på intervjupersonens egen uppfattning om sina 
arbetsförhållanden. Exempelvis när det gäller tunga lyft och buller så utgår man 
från personens egna uppfattning om vad tunga lyft i arbetet är och vad man själv 
uppfattar som buller. Detta är en skillnad mot SCB:s arbetsmiljörapport 2002-
2003 där tunga lyft definierades som mer än 15 kg (SCB, 2005). I den nya 
rapporten gäller således ingen specifik gräns i kilo eller decibel, utan det är den 
egen uppfattningen som spelar roll (SCB, 2012).  	  

En viktig del av arbetsmiljön är den fysiska miljön (SCB, 2012). I vårt dagliga 
arbete påverkas vi av en rad fysiska arbetsmiljöfaktorer och forskning visar att 
de kan utgöra hälsorisker. Enligt SCB har ungefär fyra av tio förvärvsarbetande, 
cirka 1,8 miljoner, ett arbete som innebär mycket upprepande och ensidiga 
rörelser. Detta är vanligare bland arbetare, där 55 procent upplever att de har ett 
arbete som innebär mycket upprepade och ensidiga rörelser och det vanligaste 
yrkena är inom kundservicearbeten samt yrken utan krav på yrkesutbildning.  
Enligt SCB utför knappt två av tio förvärvsarbetande, cirka 770 000 personer, 
dagligen tunga lyft i arbetet. Tunga lyft är vanligare bland yngre än äldre och 35 
procent av arbetarna utför dagligen tunga lyft i sitt arbete. Detta är bland annat 
vanligt i yrken inom service, försäljning och omsorgen. Enligt SCB visar 
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förvärvsarbetande som har ett fysiskt arbete ett sämre utfall på vissa 
hälsovariabler än dem som inte har ett fysiskt arbete. Bland arbetare som utför 
mycket upprepade och ensidiga rörelser samt dagligen utför tunga lyft är det en 
högre andel som har besvär av långvarig sjukdom eller svår värk, än bland dem 
som inte utsätts för fysiska belastningar i arbetet. Enligt SCB (2012) är det 20 
procent av dem som utför mycket upprepade och ensidiga rörelser i arbetet som 
rapporterar svår värk, jämfört med 12 procent bland dem som inte arbetar med 
allt för mycket upprepande och ensidiga rörelser i arbetet (ibid.).	  

Den psykosociala arbetsmiljön 
Enligt SCB (2012) är ett mått på hur en individ upplever sitt arbete hur han eller 
hon känner när de beger sig dit. Enligt SCB känner 82 procent av de 
förvärvsarbetande mest positiva känslor när de beger sig till jobbet, 5 procent 
har mest negativa känslor och övrigt har varken eller (ibid.).  	  

I rapporten svarar 18 procent att deras arbete är enformigt (SCB, 2012). Här 
skiljer sig åldern åt markant, där i den yngsta åldersgruppen, 16-24 år, är det 
nästan fyra av tio som tycker att deras arbete är enformigt, vilket kan jämföras 
med drygt en av tio bland dem som är 55-64 år. Enligt SCB anser 24 procent av 
de förvärvsarbetande att arbetet dagligen kräver att de jobbar mycket hårt och 11 
procent tycker att arbetet varje dag kräver en alldeles för stor arbetsinsats. Det är 
framförallt arbetare inom hotell- och restaurangbranschen som svarat ja på 
frågorna om arbetet dagligen kräver att de jobbar mycket hårt respektive kräver 
en för stor arbetsinsats. SCB hävdar att för höga krav i arbetet leda till 
sömnbesvär, ängslan, oro eller ångest (ibid.).	  

Enligt SCB (2012) upplever ungefär tre av fyra förvärvsarbetare att de har stora 
möjligheter att lära sig nya saker i sitt arbete. Däremot finns det en signifikant 
skillnad mellan arbetare och tjänstemän, där endast sex av tio arbetare anser att 
de har stora möjligheter att lära sig nya saker på sitt arbete, vilket kan jämföras 
med drygt åtta av tio tjänstemän. Enligt SCB svarar 97 procent att de får stöd 
och hjälp av arbetskamrater när de behöver det. Nio av tio anställda upplever att 
deras närmsta chef ger dem stöd och hjälp när det behövs (ibid.).	  

SCB:s rapport (2012) undersökte även hur vanligt det är att ha kontakt med 
arbetet när man är ledig. Enligt SCB har 64 procent av de förvärvsarbetande 
kontakts per telefon på fritiden om saker som rör jobbet någon gång under de 
senaste tolv månaderna. Samtidigt uppger 49 procent att det hänt även på helger 
eller under semestern. Enligt SCB uppger 22 procent att de blir uppringda av 
arbetet på fritiden minst en gång i veckan. 	  

2.1.3 Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:3  
Arbetsmiljöverket (2014:3) har i sin rapport studerat arbetsförhållanden inom 
svenskt arbetsliv. Arbetsmiljöundersökningen genomfördes 2013 av Statistiska 
centralbyrån (SCB) på uppdrag av Arbetsmiljöverket som sedan den 1 juli 1994 
innehar ansvaret för den officiella statistiken om arbetsskador och arbetsmiljö. 
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Enligt Arbetsmiljöverket (2014:3) belyser rapporten hur den sysselsatta 
befolkningen upplever sin arbetsmiljö och de eventuella besvär den medför 
(ibid.).  	  

Kroppsliga och andra besvär 
Enligt Arbetsmiljöverket (2014:3) upplever en tredjedel av alla sysselsätta att de 
efter arbetet har kroppslig smärta varje vecka. Det är en större andel kvinnor än 
män som anger att de har kroppsliga besvär, 45 procent, mot cirka 25 procent 
män. Enligt Arbetsmiljöverket (2014:3) är framförallt en markant ökning hos 
unga kvinnor (16-29 år) som har kroppsliga besvär. Arbetsmiljöverket (2014:3) 
hävdar i sin rapport att om man ofta känner att kroppen är uttröttad efter arbetet 
eller känner sig trött och håglös så kan det vara en reaktion på en ansträngd 
arbetssituation eller ett tecken på en dålig arbetsmiljö. Enligt Arbetsmiljöverket 
(2014:3) känner sig knappt hälften, 48 procent, av alla sysselsätta uttröttade i 
kroppen varje vecka. Det är betydligt fler kvinnor än män, 52 procent jämfört 
med 44 procent män. Mellan 2011 och 2013 har andelen bland unga kvinnor 
ökat från 53 procent till 59 procent. 

Enligt Arbetsmiljöverket (2014:3) upplever omkring 70 procent efter arbetet en 
kroppslig trötthet bland de som jobbar inom restaurang, vården eller som säljare 
i detaljhandeln. Dessa yrken är ofta kroppsligt ansträngande med tunga lyft. 
Enligt Arbetsmiljöverket (2014:3) har varannan sysselsatt svarat att man två 
gånger eller mer gått till arbetet trots att man borde stannat hemma. Bland 
kvinnor har denna andel ökat från 2011 med 50 procent till 54 procent 2013 och 
det är unga kvinnor som står för ökningen. Enligt Arbetsmiljöverket (2014:3) är 
det främst inom yrken som styrs av kontakten med människor (ibid.).  	  

Den psykosociala arbetsmiljön 
Enligt Arbetsmiljöverket (2014:3) är det drygt en tredjedel, 36 procent, som är 
tvungna att dra in på lunchraster och jobba över minst en dag per vecka enligt 
2013 års undersökning. Drygt fyra av tio, 44 procent, upprepar samma 
arbetsmoment flera gånger i timmen minst halva arbetstiden. Detta är ingen 
förändring mot 2011 års undersökning. Enligt Arbetsmiljöverket (2014:3) är 
arbetet med upprepande moment vanligast bland kvinnor som arbetar med 
kundservice och försäljningsarbeten inom detaljhandeln. Inom dessa yrken är 
det 8 av 10 som under halva tiden upprepar samma arbetsmoment. Ungefär 
hälften, 53 procent, svarar att de kan påverka sin arbetstakt som mest under 
halva sin arbetstid. Det är en betydligt större andel kvinnor än män som har svårt 
att påverka sin arbetstakt. 61 procent kvinnor jämfört med 45 procent män och 
detta har varit intakt sedan i början av nittiotalet (ibid.).  	  

Enligt Arbetsmiljöverket (2014:3) har en av fem, 21 procent, fått minst fem 
dagars utbildning på betald arbetstid under de senaste 12 månaderna. Andelen 
unga män 16-29 som får fortbildning har ökat från 2011 medan andelen unga 
kvinnor som får fortbildning har minskat. Ungefär var åttonde kvinna (13 
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procent) och var femte man (19 procent) upplever att de för det mesta eller 
aldrig har möjlighet att få stöd och uppmuntran av arbetskamrater när jobbet är 
svårt. Enligt Arbetsmiljöverket (2014:3) har andelarna ökat i den yngre 
åldersgruppen 16-29 för både män och kvinnor. Arbetsmiljöverket (2014:3) 
hävdar i sin rapport att det är viktigt att ha egeninflytande över sin 
arbetssituation, men också att få stöd upp uppmuntran från chefer samt 
arbetskamrater, när man utsätts för höga krav i arbetet. Enligt Arbetsmiljöverket 
(2014:3) upplever drygt var tredje sysselsatt, 34 procent, att de för det mesta inte 
får stöd eller uppmuntran av chefen när arbetet är svårt. Det är en ökning från 
2011 med två procentenheter (ibid.).  	  

Upplevelse av den egna arbetssituationen   
Enligt Arbetsmiljöverket (2014:3) upplever drygt hälften, 52 procent, att de har 
alldeles för mycket att göra. Kvinnor upplever i en högre grad än män en för hög 
arbetsbelastning. Andelen unga kvinnor med för mycket att göra har ökat 
markant från 2011 års undersökning till 2013. Enligt Arbetsmiljöverket (2014:3) 
upplever 69 procent av andelen sysselsatta sitt arbete som meningsfullt (ibid.). 	  

De ungas arbetsmiljö  
Enligt Arbetsmiljöverkets (2014:3) sammanlagda resultat kan man ur ett 
åldersperspektiv se att de under 30 år i större utsträckning har att kroppsligt 
påfrestande arbete, jobbiga arbetsställningar och ofta enklare arbetsuppgifter. 
Det är även fler yngre än äldre som känner sig trötta, håglösa och som upplever 
en olust införa till jobbet. Samtidigt visar Arbetsmiljöverkets (2014:3) resultat 
på att de unga i större utsträckning får stöd från arbetskamrater och chefer, fler 
möjligheter att utvecklas i arbetet, uppskattning för sitt arbete av både chefer, 
arbetskamrater och andra (ibid.).  	   	  

2.1.4 Strategier vid inskolning av nyanställda  
Allen (2006) har i sin kvantitativa studie ”Do Organizational Socialization 
Tactics Influence Newcomer Embeddedness and Turnover?” studerat olika 
strategier för att integrera ny personal in i organisationen, arbetsuppgifterna och 
i arbetsgruppen. 	  

Enligt Allen (2006) är bakgrunden till studien den kostsamma processen att 
nyrekrytera personal. Kostnaden för den nyrekryterade personalen får företagen 
inte tillbaka oavsett om personalen väljer att stanna längre inom organisationen. 
Allen (2006) beskriver sex strategier som företag bör använda sig av vid 
inskolning av nyanställda.  

Den första handlar om gemensam inskolning (Allen, 2006). Det innebär att de 
nyanställda ges möjlighet att tillsammans med rutinerade anställda lära sig att 
tillsammans utforma strategier och arbetssätt, samt att skapa individuella 
kunskaper och erfarenheter (ibid.). Denna form av inskolning tros stärka 
sammanhållningen och vi-känslan på arbetsplatsen. Den andra strategin är mer 
formell och de nyanställda skolas in på arbetsplatsen genom utbildningar om 
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arbetsuppgifter, beteenden, bemötande och företagets värderingar (Allen, 2006). 
Den formella inskolningen ska gynna den nyanställdes process att finna sin roll 
och samtidigt eliminera osäkerheten kring ens arbetsuppgifter. Den tredje 
strategin handlar om att den anställda stegvis skolas in på arbetsplatsen och i 
sina nya arbetsuppgifter. Detta ska underlätta skapandet av rutiner för de 
nyanställda men även stärka de nyanställdas känsla av kontroll över den nya 
arbetssituationen (ibid.). Samtidigt beskriver Allen även att denna strategi kan 
minska ångest och stress. Den fjärde strategin handlar om att synkronisera ny 
information till de nyanställda med de olika skedena som denne går igenom. 
Informationen sker stegvis i takt med hur den nyanställda anpassar sig i sin nya 
roll och på arbetsplatsen. Detta tros öka den nyanställdes känsla av kontroll över 
situationen. Den femte strategin kräver att det finns erfarna kollegor på 
arbetsplatsen som kan verka som mentorer och stöd för de nyanställda. Enligt 
Allen ska detta underlätta för den nyanställda eftersom de kan vända sig till 
någon med mer kunskaper och erfarenheter för att få hjälp med att hitta sin 
sociala plats på arbetsplatsen. Den sjätte och sista strategin handlar om att lägga 
ner mer tid på handledning och att ge positiv feedback. Enligt Allen kan positiv 
feedback och beröm skapa ett självförtroende hos de nyanställda vilket bidrar till 
en positiv attityd och en enklare anpassning till den nya arbetsplatsen (ibid.).  	  

Enligt resultatet från Allens studie (2006) hjälper de sex ovannämnda 
strategierna till att socialisera nyanställda i sin nya arbetsplats och samtidigt 
minska risken för att de nyanställda ska lämna arbetsplatsen efter en kort tid 
(ibid.).  	  

2.1.5 Varför väljer anställda att lämna?  
Holtom, Mitchell, Lee och Inderrieden (2005) har i sin kvantitativa studie 
studerat chockartade händelser som ett resultat till att människor väljer att lämna 
sin arbetsplats. Det traditionella synsättet på personalomsättning är att 
människor lämnar på grund av missnöje över sin arbetssituation. Samtidigt visar 
studien med 1200 respondenter att det främst beror på chockartade händelser. 
Enligt Holtom et al. är missnöje över arbetssituationen inte den främsta orsaken 
till att människor väljer att lämna sin arbetsplats. Det är en faktor, men att enbart 
fokusera på detta som den dominanta orsaken ger en bristfällig bild av 
problemområdet. Holtom et al. beskriver i sin studie att personalomsättning 
snarare triggas av chockartade händelser som exempelvis personliga värderingar 
eller ett oväntat jobberbjudande (ibid.). 

Enligt Holtom et al. (2005) är det få företag som kan reducera sin 
personalomsättning till noll och anser att detta inte ens är önskvärt. Holtom et al. 
beskriver att det snarare handlar om att organisationerna behöver göra en 
distinktion mellan vilken typ av personalomsättning som de kan förhindra 
respektive inte förhindra. Holtom et al. hävdar även att all personalomsättning 
inte kan bedömas på samma sätt och anser istället att det bör göras en 
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uppdelning mellan högpresterande personal och lågpresterande personal. Dessa 
distinktioner är nödvändiga att ta hänsyn till vilket företag sällan gör när de 
utvärderar sin personalomsättning. Detta leder till att företag spenderar pengar 
och tid på att behålla personal som sedan lämnar för situationer som är utom 
företagets kontroll. Samtidigt beskriver Holtom et al. att personalomsättning är 
dyrt och att detta inte enbart gäller för högkvalificerade yrken. 
Dagligvaruhandeln i USA har en årlig personalomsättningskostnad på 5,8 
billioner dollar. En rapport från Fortunes 2002 ”100 bästa företagen att arbeta 
för” visar en mycket lägre omsättningshastighet (12,6 % till 26 %) i jämförbara 
branscher. Dessa branscher har en betydligt högre lönsamhet genom olika 
ekonomiska mått vilket beror på den minskade personalomsättningen (ibid.).   

Holtom et al. (2005) har i över tio år studerat olika teoretiska orsaker till varför 
människor väljer att lämna och testat dessa förklaringar. Resultatet var 
förvånande men ledde till en viktig förståelse för problemet personalomsättning. 
Enligt Holtom et al. kan en chockartad händelse vara positiv, neutral eller 
negativ; förväntad eller oförväntad, intern eller extern. Chockartade händelser 
kan vara jobberbjudanden, förändringar i privatlivet eller organisatoriska 
förändringar. Holtom et al. delar upp chockartade händelser i fyra kategorier. 
Första kategorin handlar om individens egna föreställningar om värderingar, mål 
och en plan för att nå dit. Här lämnar individen utan att begrunda hängivenheten 
till organisationen och utan att tänka över andra alternativ. Den andra kategorin 
handlar om en existerande plan för att lämna. Det kan bero på att individen inte 
får en befordring och beslutar sig därför för att lämna. Enligt Holtom et al. kan 
trivseln vara hög strax innan ett sådant scenario men sedan ändras. Den tredje 
kategorin handlar om att individens värderingar, mål och strategier inte längre 
stämmer överens med vad organisationen har att erbjuda. Det kan vara att man 
jämför jobbet med andra alternativ och lämnar för ett bättre alternativ. 
Exempelvis att individen får ett oväntat jobberbjudande från ett attraktivt företag 
som denne inte kan tacka nej till. Holtom et al. betonar att individen kan lämna 
för detta alternativ trots att denne är tillfredsställd med sitt nuvarande jobb. Det 
fjärde alternativet, handlar om ett missnöje som varit över tid (ibid.).  	  

Enligt Holtom et al. (2005) visar resultatet att 64 procent av individer som 
lämnat sin arbetsplats upplevt chockartade händelser. Holtom et al. betonar att 
detta är en dominerande orsak till varför individer väljer att lämna och beskriver 
även att den tredje kategorin, med en frekvens på 83 procent, är den mest 
rapporterade orsaken till att lämna. Kategori ett visar att det främst var 
personligt (88 %), positivt (62 %) och förväntat (69 %). I kontrast till detta visar 
kategori två att de som lämnade upplevde oväntade chockartade händelser. En 
majoritet av dessa chockartade händelser var klassificerade som negativa (58 %) 
och organisatoriska (58 %). Den tredje kategorin, som var mest frekvent, 
upplevde 91 procent oförväntad chock, men här var det balanserat mellan 
positiv, neutral och negativ. Det var även en balans mellan individuella- (53 %) 
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och organisatoriska (47 %) problem. En översyn över studiens resultat visar att 
det endast var 9 procent som nämnde pengar till en orsak att lämna (ibid.).	  

2.1.6 Krav-kontroll-stödmodellen inom servicebranschen  
Lin, Wong och Ho (2015) har i sin kvantitativa studie undersökt om krav-
kontroll-stödmodellen kan mildra rollkonflikten mellan arbetsliv och vardagsliv 
inom servicebranschen. Resultatet stödjer studiens teoretiska antagande om att 
rollkonflikten mellan arbetsliv och vardagsliv är avgörande för stress och 
tillfredsställelsen i vardagslivet. Studiens resultat tyder på att låg 
arbetsbelastning och inflytande över arbetstiden tillsammans med stöd från 
medarbetare bidrar till att mildra rollkonflikten mellan arbetsliv och vardagslivet 
vilket i sin tur leder till en större tillfredsställelse i vardagslivet (ibid.).  	  

Enligt Lin, Wong och Ho (2015) har servicebranschen traditionellt sett blivit 
betraktad som en intensiv bransch där de anställda ofta arbetar oregelbundna 
tider. Personalen inom servicebranschen med direkt kundkontakt måste hantera 
faktorer som tung arbetsbörda, repeterande arbetsuppgifter och stress. När 
personalen visar positiva känslor så är kunderna mer villiga att rekommendera 
företaget till deras omgivning och för att säkra kvalitén så kräver det att 
frontpersonalen är gästvänliga och klarar av att jobba under hög press (ibid.). 
Enligt Lin, Wong och Ho genererar generellt arbetsmiljön inom 
servicebranschen oregelbundna timmar, svåra krav och stress från rollkonflikten 
som uppstår. Dessutom är personalen inom servicebranschen ofta överarbetade, 
eftersom de arbetar även på helger och semestrar, när många andra yrken har 
semester. De anställdas begränsade kontroll över arbetstiden kan leda till en 
konflikt med deras vardagsliv. När frontpersonalen kontinuerligt upplever en 
konflikt mellan arbetsliv och vardagsliv så kan detta leda till negativa känslor. 
Forskning visar att krav-kontroll-stöd är viktiga faktorer för att förstå stress i 
arbetslivet och den inre rollkonflikten. Enligt Lin, Wong och Ho är 
balanserandet av rollkonflikten mellan arbetsliv och vardagsliv ett stort 
ledningsproblem inom service- och turismbranschen (ibid.).  	  

Studiens resultat visar att rollkonflikten mellan arbetsliv och vardagsliv har den 
starkaste korrelationen med inflytande över arbetstiden medan arbetsbörda, stöd 
från chefer och kollegor visar på en måttlig korrelation (Lin, Wong och Ho 
(2015). Tillfredsställelsen i vardagslivet visar en måttlig korrelation med 
inflytande över arbetstiden, stöd från chefer och stöd från kollegor samtidigt 
som den lägsta korrelationen görs med arbetsbörda. Studiens resultat 
överensstämmer med tidigare forskning inom rollkonflikt mellan arbetsliv och 
vardagsliv. Resultatet överensstämmer även med vad krav-kontroll-
stödmodellen insinuerar, nämligen att höga krav, tillsammans med lågt 
inflytande och lågt socialt stöd leder en negativ arbetsbelastning som kan ha en 
negativ påverkan på individens vardagsliv och välbefinnande (ibid.).  	  
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Vidare beskriver Lin, Wong och Ho (2015) att när anställda inom 
servicebranschen har problem med rollkonflikten, så bör chefer ge inflytande 
över egen arbetstid för att minimera risken att jobbet kommer emellan 
vardagslivet. Lin, Wong  och Ho förslår även att servicebranschen bör utveckla 
policys som är familjevänliga och samtidigt tillhandahålla mer resurser över eget 
inflytande över arbetstiden, stressprogram och andra hjälpfulla medel kopplat till 
vardagslivet. En bättre och mer innovativ balans i arbetslivet skulle kunna 
underlätta för organisationer att behålla anställda, spara sjukvårdskostnader och 
skapa en konkurrensfördel gentemot andra företag (ibid.). 

 
2.2 Kvalitativ forskning  
2.2.1 Hur skapas bra arbetsförhållanden? 
Waldenström och Härenstam (2006) har i sin kvalitativa studie försökt att 
identifiera processer som skapar bra eller dåliga arbetsförhållanden. Fokus har 
varit på att studera de anställdas hinder, inflytande, tidsbundenhet, tidspress och 
mentala krav (ibid.).	  

Resultatet delade upp intervjupersonerna i två grupper (Waldenström och 
Härenstam, 2006). Den ena gruppen som upplevde goda arbetsförhållanden 
bestod av yrken där man arbetade både med människor och materiella ting. 
Dessa yrken hade olika kvalifikationsnivåer. Den andra gruppen som upplevde 
dåliga arbetsförhållanden var överrepresenterade inom yrken med kvalificerade 
arbetsuppgifter, arbete med människor och där de flesta var kvinnor (ibid.). 
Inom båda grupperna undersöktes det om de anställda hade klart för sig om vad 
som ingick i arbetsuppgifterna. Den gruppen som upplevde sig missnöjda med 
sin arbetssituation upplevde att det fanns ett glapp mellan de anställdas mål med 
arbetet och organisationens formella mål. Waldenström och Härenstam (2006) 
fann flera faktorer som tycktes ha betydelse för hur bra respektive dåliga 
arbetsförhållanden skapas. Dessa kategoriserades under rubrikerna 
organisatoriska förhållanden, ledningens handlingsstrategier och individuella 
handlingsstrategier (ibid.).   

Organisatoriska förhållanden  
Inom båda grupperna och för samtliga intervjupersoner var det i huvudsak 
kvantitativa mål som styrde verksamheten (Waldenström och Härenstam, 2006). 
Det som skilde grupperna åt var att i den gruppen som upplevde sig ha goda 
arbetsförhållanden använde ledningen dessa kvantitativa mål som en 
handlingsstrategi för att styra verksamheten och ge resurstillskott. På dessa 
arbetsplatser förekom även mätningar av verksamheten som sedan låg till grund 
för prioritering och styrning av resurser. Inom gruppen med de som upplevde 
goda arbetsförhållanden fanns två projektorganiserade arbetsplatser där de 
anställda upplevde att projektformen gav återkommande avstämningar vilket 
gav en balans mellan mål och resurser (ibid.). Samtliga intervjupersoner från 



15 
	  

gruppen som upplevde goda arbetsförhållanden arbetade i organisationer med 
formell maktstruktur. Den andra gruppen, som upplevde dåliga 
arbetsförhållanden, var det istället vanligt med samordnare eller 
avdelningsansvarig utan formella chefsbefogenheter. Intervjupersonerna inom 
denna grupp upplevde dessutom att det var för få tjänster för att klara 
arbetsuppgifterna och att ekonomi gick före kvalitet. De upplevde även att 
omvärldens att omvärldens ökade krav och organisationens mål var med 
anpassade till kundens önskemål än till organisationens resurser (ibid.).  	  

Ledningens handlingsstrategi  
Enligt Waldenström och Härenstam (2006) var det arbetsledarens högre grad av 
feedback till de anställda som skilde grupperna åt. Den högre graden av 
feedback, som förekom i gruppen som upplevde goda arbetsförhållanden, ökade 
lojaliteten till arbetsgivaren. I gruppen som upplevde goda arbetsförhållanden 
var det vanligare att arbetsfördelningen var individanpassad, baserat på de 
anställdas personliga kompetenser och tidsmässiga möjligheter (ibid.). Det fanns 
även en dialog om hur de anställda skulle prioritera sina arbetsuppgifter och en 
tydlig strategi för hur medarbetarna ska trivas och utvecklas. Det fanns även 
strategier för hur man kunde påverka externa aktörer utanför den egna 
organisationen att ändra beteende eller förutsättningar som hade betydelse för de 
anställdas arbetssituation. Det fanns även en dialog med de anställda, ur ett 
organisatoriskt perspektiv, om att de anställda inte skulle göra för mycket. Detta 
gällde främst när det fanns ett tydligt skrivet avtal mellan kunden och företaget 
om vilka tjänster som ingick i avtalet. Inom den andra gruppen, som upplevde 
dåliga arbetsförhållanden, fanns det en ledningsstrategi för att vara operativ. 
Detta innebar att när det saknades personal eller när arbetsbelastningen blev för 
hög så hoppade chefen in och hjälpte till för att avlasta. Detta gjorde dessvärre 
att inte tillräcklig tid lades ned på att arbeta strategiskt med att förändra den 
rådande situationen (ibid.).	  

Individuella handlingsstrategier 
Enligt Waldenström och Härenstam (2006) fanns det intervjupersoner inom 
båda grupperna som aktivt hade tagit på sig nya arbetsuppgifter för att utvecklas 
och få mer inflytande för att stärka en osäker position på arbetsplatsen. Gruppen 
som upplevde sig ha en god arbetssituation uttryckte i större grad att det var 
viktigt att arbetet inte inkräktade på privatlivet. Det förekom även kollektiva 
strategier där man tillsammans kunde påverka tidsplan och arbetsupplägg vilket 
i slutändan gav positiv respons eftersom arbetet blev klart till avtalad tid (ibid.). 
De enskilda intervjupersonerna upplevde att det var positivt med en kollektiv 
identitet eftersom ansvaret låg på hela gruppen vilket bidrog till ett socialt stöd i 
arbetet. Den andra studiegruppen, som upplevde dåliga arbetsförhållanden, 
visade flera exempel på strategier där ansvaret istället delades upp individuellt. 
Ledningen upplevde att de anställda gjorde för mycket och tog ett större ansvar 
än vad som var förväntat. Skälet till detta var de anställdas lojalitet till kunden 
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och deras rädsla för att kunden skulle drabbas om man höll sig inom 
standardramen för det förväntade arbetet (ibid.).   	  

2.2.2 Vidta alla åtgärder som behövs  
Anderssons (2013) har gjort en avhandling om arbetsgivarens ansvar för att 
förebygga stressrelaterad ohälsa och uppnå en god psykosocial arbetsmiljö.	  

Enligt Andersson (2013) bör man studera fysiska, organisatoriska och sociala 
arbetsmiljöfaktorer när man beskriver arbetstagarens upplevelse av arbetet. 
Genom detta synsätt görs en fullständig bedömning av arbetsmiljön baserat på 
de anställdas upplevelser. Arbetstagarens subjektiva upplevelse av 
arbetssituationen, både den fysiska och sociala, kan bidra till hälsomässiga 
effekter och påverka risken för olycksfall (ibid.). Människans upplevelse av 
arbetsmiljön hänger samman med sammanvägande faktorer som exempelvis 
buller, arbetsrummets storlek, ljusinsläpp och teknisk utrustning (ibid.).	  

Andersson (2013) beskriver vissa faktorer som mer betydande än andra, 
exempelvis nämner han att när det gäller arbetets organisation, upplägg och 
innehåll så är det viktigt att arbetstagarna har ett eget inflytande och möjlighet 
att påverka. Det är viktigt att arbetstagaren kan överblicka sitt bidrag till 
slutprodukten, påverka ordningsföljden mellan olika arbetsmoment, variera 
arbetstakt, påverka mängden arbete och när det ska utföras. Enligt Andersson 
bör arbetet ge möjlighet till variation. Personlig och yrkesmässig utveckling 
anses också vara viktig för skapandet av en god arbetsmiljö samt att 
arbetstagarens ambitioner och förväntningar stämmer överens med arbetets krav. 
Andra variabler som ställer krav på arbetsledningen är säkerheten på 
arbetsplatsen. Därför är det viktigt att arbetstagarna är skyddsmedvetna och 
medvetna om riskerna som finns på arbetsplatsen. Enligt Andersson har även 
arbetstidernas förläggning en påverkan på den psykosociala arbetsmiljön 
eftersom det påverkar  individernas psykiska och sociala situation. Andersson 
beskriver även att balansen mellan individens förmåga och behov kan leda till 
stress. Att utsättas för överkrav kan leda till stress, men likväl att individen inte 
får utnyttja sin förmåga (ibid.).	  

Andersson (2013) beskriver arbetstillfredsställelse som ett upplevelseorienterat 
psykosocialt perspektiv relaterat till den enskilda människan och dennes 
skiftande intressen samt behov. Det är människans egna aktiva sökande efter att 
finna lösningar och skapa olika mål som kan ge tillfredsställelse. Eftersom 
variablerna för att uppleva arbetets tillfredsställelse varierar mellan individer går 
det inte att utforma arbetsmiljön så att den passar alla. Därför fokuserar 
lagstiftningen på att ge spelrum för alla individers olikheter. Andersson 
beskriver inflytande i arbetslivet som ett subjektivt baserat behov eftersom varje 
enskild individ har olika behov och därför blir det svårt att generalisera 
begreppet på en arbetsplats eller i en arbetsmiljö. Andersson beskriver vidare att 
arbetsmiljölagens målsättningsbeskrivning bygger på att arbetstagaren själv ska 
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kunna påverka sin arbetssituation. Arbetstagaren ska förutom att arbete i en 
riskfri miljö kunna ges möjlighet till att känna arbetsglädje, engagemang och 
personlig utveckling. Målsättningen anses ge arbetstagaren grundförutsättningen 
för att uppnå arbetsförhållanden som denne upplever som meningsfulla och 
berikande av tillvaron (ibid.).	  

Enligt Andersson (2013) är förhållandet mellan belastning och krav på 
arbetstagaren av dubbel karaktär. Miljöer där arbetstagaren själv har stora 
kontrollmöjligheter kan höga krav leda till en ökad kompetens och utveckling 
vilket kallas aktiva arbeten. Motsatta belastningar och krav där arbetstagaren har 
brist på kontroll kan leda till fysisk utmattning. Enligt Andersson är det mest 
gynnsamma förhållandet aktiva arbeten med högre krav och större kontroll över 
den egna arbetssituationen. Dock finns det även risker med aktiva arbeten. 
Konsekvenserna av hög egenkontroll ses nästan alltid som positiv medan 
konsekvenserna av höga psykiska krav antingen kan vara positiva eller negativa 
beroende på individens möjlighet till kontroll i arbetssituationen (ibid.). 
Andersson hävdar att om höga krav kan mötas med hög kontroll så får vi den 
glada stressen, den lustfyllda aktiviteten, arbetsglädjen och effektiviteten. Om 
kontroll och inflytande saknas för att möta höga krav dominerar anspänning, 
obehag och ett ointresse för arbetet. Individens eget inflytande är den avgörande 
faktorn i arbetsmiljön när det gäller att förebygga stressrelaterad hälsa (ibid.). 

2.2.3 Attitydmedvetenhet genom medarbetarsamtal  
Walsh och Fisher (2005) har i sin kvalitativa studie, ”Action inquiry and 
performance appraisals Tools for organizational learning and development”, 
gjort en omfattande sammanfattning av forskning inom ämnet 
attitydmedvetenhet genom medarbetarsamtal. 	  

Walsh och Fisher (2005) tar upp medarbetarsamtal där cheferna lägger fokus på 
att öka självmedvetenheten hos de anställda. Enligt Walsh och Fisher innebär 
den ökade självmedvetenheten att de anställda kan komma över hinder som 
exempelvis självuppfyllande krav och självdestruktiva tankemönster. Målet med 
att öka självmedveten inom arbetsgruppen är att öka gruppens medvetenhet om 
det gemensamma målet eller arbetsuppgiften. Det ska även öka det ömsesidiga 
engagemanget och kommunikationen mellan anställda så att missförstånd och 
antaganden inom arbetsgruppen elimineras samtidigt som förståelsen för 
varandra ökar. Enligt Walsh och Fisher underlättar även detta för individen att 
uppnå sina individuella mål i processen att uppnå gruppens arbetsuppgift (ibid).	  

Walsh och Fisher (2005) beskriver att det är svårt att stärka syftet med 
prestationsbedömning i ett medarbetarsamtal. Dock kan de se att det finns fyra 
positiva delar med ett medarbetarsamtal. Det första är att den anställda får ta 
emot positiv- och negativ feedback om styrkor respektive svagheter. Det andra 
är att de anställda ska få möjlighet till att få personligt beröm utan att behöva 
dela detta med någon av sina kollegor. Det tredje är att chefen ska kunna se över 
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och utvärdera vilken kompetens som finns i företaget och det fjärde är att 
företaget ska kunna dokumentera de anställdas kompetens inom organisationen. 
Walsh och Fisher beskriver att hälften av de anställda inte delar samma 
uppfattning med chefen gällande utvärderingen av deras arbetsinsats, medan 
större delen av cheferna tyckte att deras åsikt stämde bra överens med de 
anställdas (ibid.).  	  

2.2.4 Strategier för att attrahera och behålla personal 
Hiltrop (1999) har i sin kvalitativa litteraturstudie studerat strategier och 
tekniker som moderna företag använder sig av för att attrahera och behålla 
personal. Detta är ett av de största fenomen som moderna företag tampas med 
(ibid). 	  

Hiltrop (1999) tar upp flera principer och tekniker från forskning över världen 
för att attrahera och behålla kompetent personal. En av teknikerna som beskrivs 
är det psykologiska kontraktet mellan en anställd och arbetsgivaren. Inget 
företag i världen kan idag lova en fast anställning livet ut för den anställda och 
inte heller kan alla företag erbjuda generösa semestrar och bonusar. Istället 
måste företagen attrahera sina anställda att stanna kvar på arbetsplatsen genom 
att synliggöra för dem anställda hur bra de har det i sin arbetssituation och att 
den med säkerhet inte blir bättre någon annanstans. Hiltrop beskriver en annan 
strategi som handlar om att företag ofta ser till sin ekonomiska vinst, samtidigt 
som man inte lägger lika mycket tid eller prioriterar sina anställda i samma 
utsträckning. I vissa fall framkom det att företaget inte var medvetna om den 
kompetens som de anställda hade. Vidare beskriver Hiltrop variabler som skiljer 
företag som går bra mot företag som går mindre bra. I de företag som går bra 
rekryterar man personal kontinuerligt istället för att bara fylla upp en lucka här 
och där. De framgångsrika företagen är bra på att göra kravspecifikationer 
utifrån vad för slags kompetens de är i behov av. Enligt Hiltrop ser även 
framgångsrika företag mentorskap och coachning som avgörande för att kunna 
erbjuda utbildning och karriärutveckling. Dessutom så tillåter de inte att 
anställda som inte sköter sina arbetsuppgifter eller inte fungerar i teamet får 
stanna kvar i samma position i flera år. Dessa variabler och deras koppling till 
framgång ställer höga krav på att organisationer utvecklar sin syn och kunskap 
om hur deras personalförsörjning ska fungera (ibid.).  	  

Enligt Hiltrop (1999) är den första tiden som nyanställd på arbetsplatsen den 
mest avgörande tiden för hur lojalitet och engagemang från de anställda ska 
utvecklas. Det är väldigt viktigt hur de anställda introduceras i organisationen 
och att det är avgörande för den anställdas val av framtid inom företaget. De 
flesta människor går in i sitt nya jobb med förväntningar som antingen mynnar 
ut i en positiv upplevelser eller ett missnöje där den anställda väljer att sluta. 
Därför är det viktigt att de nyanställda informeras om företagets fördelar 
respektive nackdelar så att dennes föreställning blir realistiska mot den 
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verklighet som företaget erbjuder. En av de viktigaste variablerna för att få de 
anställda att stanna kvar på arbetsplatsen att ge utmanade arbetsuppgifter. Detta 
ska i sin tur utveckla de anställdas engagemang och lojalitet till företaget. 
Arbetsuppgifter och arbetssätt bör utformas så att duktiga medarbetare får känna 
en känsla av att de presterar bra och att de får använda sina egenskaper för att ta 
egna initiativ och beslut. Detta skapar en möjlighet till utmaning och 
självutveckling vilket betalas tillbaka genom att de anställda visar ett högre 
engagemang och i högre grad kan identifiera sig med organisationen (ibid.). 

Enligt Hiltrop (1999) är internrekrytering en annan strategi som är positiv. 
Internrekrytering tenderar att förbättra moral, engagemang och trygghet för de 
anställda. Företaget måste då vara insatta i sina anställdas förmågor och 
färdigheter (ibid.).  	  

 
2.3 Krav-kontroll-stödmodellen   
Theorell (2012) beskriver att det är fundamentalt för människan att kunna utöva 
kontroll över sin egen situation. Kontroll över sitt liv innebär att man kan ta 
kommando över de flesta situationer i vardagen och även hantera de oväntade 
situationer som man ibland ställs inför. Utövandet av kontroll har med 
vardagsmakt att göra och den som har makt över sin situation kan även utöva 
kontroll över den (ibid.).  

Enligt Theorell (2012) hänger stress och utövandet av kontroll nära samman 
eftersom stressreaktionerna mobiliseras när individen riskerar att förlora kontroll 
över en situation och kämpar för att behålla den. När individen förlorat 
kontrollen blir det inte längre intressant att kämpa och kan det vara bra att spara 
energi vilket gör att kroppen blir inställd på att vara så passiv som möjligt 
(ibid.).  	  

En teoretisk modell som förklarar utövandet av kontroll är den så kallade krav-
kontroll-stödmodellen (Karasek och Theorell, 1990). Modellen illustrerar 
relationen mellan yttre psykiska krav, möjligheten till beslutsutrymme och stöd 
som människor får i sin miljö (Karasek och Theorell, 1990). Theorell (2012) 
beskriver fyra extremsituationer som bygger på relationen mellan krav och 
kontrollmöjligheter. Den första, ”den avspända”, innebär att kraven inte är 
extremt höga och att beslutsutrymmet är högt. Detta innebär att man får arbeta i 
en rimlig takt och möjligheten till att utöva kontroll är högt. Den andra 
situationen, ”den passiva”, innebär att man har låga krav och ett ytterst begränsat 
beslutsutrymme, den tredje situationen, den ”aktiva”, innebär att man har höga 
krav med ett högt beslutsutrymme och slutligen den ”spända” innebär att man 
har höga krav och ett litet beslutsutrymme. Enligt Theorell (2012) visar 
omfattande forskning att det framförallt är den ”spända” situationen som ökar 
risken för sjukdom.  
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Om man dessutom betraktar hur bra stöd man får från chefer och arbetskamrater 
så blir modellen ännu bättre (Theorell, 2012). Stöd innebär att få både praktisk 
och känslomässig hjälp. Ett bra stöd på arbetet, från chefer och kollegor, 
minskar risken för sjukdom. Stöddimensionen beskrivs genom två situationer. 
Den första ”Ideal”-arbetet innebär ett bra stöd, medan motsatsen, den ”iso-
spända” situationen innebär kraftigt ökad risk för sjukdom. Det sociala stödet 
har således en stor betydelse för hälsan (ibid.). 

Figur 1. Krav-kontroll-stödmodellen  

 
Figur 1. Vår tolkning av Krav-kontroll-stödmodellen (Karasek och Theorell, 

1990, s. 32). 

 
2.4 Sammanfattning av teoriavsnitt  
Det teoretiska avsnittet är uppdelat i kvantitativ och kvalitativ forskning. Vi har 
lyft fram forskning som undersökt den sociala och organisatoriska arbetsmiljön 
samt personalomsättning utifrån olika perspektiv. Inledningsvis presenterar vi 
forskning som belyser sambandet mellan inflytande över arbetstiden i relation 
till sjuknärvaro och sjukfrånvaro. Vi presenterar därefter forskning om 
arbetsmiljö utifrån olika aspekter och hur det påverkar individen. Avsnittet 
innehåller även forskning om stressrelaterad hälsa och om hur god arbetsmiljö 
skapas. När det gäller personalomsättning presenterar vi forskning om 
medarbetarsamtal, hur man behåller samt attraherar personal, anledningen till att 
människor väljer att lämna sin arbetsplats och vikten av inskolning. Slutligen 
beskrivs krav-kontroll-stödmodellen och hur individens inflytande över sin egna 
situation påverkar hälsan.  



21 
	  

3. METOD 
I detta kapitel presenteras studiens metodavsnitt. Först beskrivs vetenskapliga 
grunder, metodologi och studiens val av kvantitativ metod. Därefter presenteras 
studiens tillvägagångssätt; urval, datainsamling, enkät, bortfall och 
databearbetning. Därefter beskrivs de kvalitetsaspekter och den forskningsetik 
som studien tagit hänsyn till. Slutligen presenteras en metoddiskussion där vi 
som forskare intar en kritisk ställning till vårt egna metodavsnitt.  

3.1 Vetenskapliga grunder 
3.1.1 Epistemologi  
Bryman (2011) beskriver epistemologi utifrån vad som är eller kan betraktas 
som kunskap inom ett ämnesområde. En viktig aspekt är huruvida den sociala 
verkligheten kan eller bör studeras genom samma principer som tillämpas inom 
naturvetenskapen (ibid.).  	  

Positivism är en kunskapsteoretisk uppfattning med ståndpunkt som hävdar att 
det är viktigt att imitera eller följa naturvetenskapens synsätt vid studier av den 
sociala verkligheten (Bryman, 2011; Egidius, 1986; Molander, 2003). 
Positivismen förespråkar naturvetenskapliga metoder vid studier av sociala 
verkligheten och dess aspekter. En positivist anser att kunskap endast är sådana 
företeelser eller fenomen som kan betraktas genom sinnena, detta benämns som 
fenomenalism. Ett av positivismens syften är att skapa hypoteser som sedan kan 
prövas. Resultatet förklaras sedan regelmässigt utifrån hypotesen, vilket även 
kallas deduktivism (Bryman, 2011; Egidius, 1986; Molander, 2003).	  

Bryman (2011) och Egidius (1986) beskriver att interpretativism är en 
kunskapsuppfattning som bygger på förståelse och tolkning. Den grundar sig i 
uppfattningen om att det behövs en strategi som tar hänsyn till skillnaderna 
mellan människor och naturvetenskapens studieobjekt (Bryman, 2011; Egidius 
1986). Detta kräver att forskaren lyckas fånga den subjektiva innebörden av en 
social handling.  

Fenomenologin en viktig tradition som förklarar interpretativismens tankesätt. 
Det är en filosofisk inriktning som belyser frågan om hur individer skapar 
mening i den livsvärld dem lever i och hur filosofin sa förhålla sin redan 
förutfattade uppfattning till världen (Bryman, 2011; Egidius, 1986). En annan 
viktig tradition är hermeneutiken. Enligt Thurén (2007) utgår hermeneutiken 
från en viktig kunskapskälla, inkännandet och empatin. Hermeneutiken är en 
tolkningslära som går ut på att förstå och inte bara begripa problemet 
intellektuellt (Thurén, 2007; Egidius, 1986).  

3.1.2 Ontologi  
Bryman (2011) och Molander (2003) beskriver ontologi som frågor om de 
sociala tingens art eller natur. Det viktiga i sammanhanget är om de sociala 
tingen kan eller ska uppfattas som objektiva enheter, som besitter en för de 
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sociala aktörerna yttre verklighet, eller om de kan betraktas som konstruktioner 
som bygger på omgivningens uppfattningar och handlingar. Dessa två synsätt 
kallas inom ontologin för objektivism och konstruktionism (Bryman, 2011; 
Molander, 2003). 	  

Bryman (2011) beskriver objektivism utifrån en social företeelse som är 
beroende av sociala aktörer. Objektivism betyder också att sociala företeelser 
har en existens oberoende av aktören. Bryman beskriver att objektivister anser 
att människan är styrda av roller, regler och riktlinjer. Inom organisationer 
utvecklas standardiserade förfaringssätt för att saker och ting ska bli gjorda. 
Människor får olika positioner och förväntas följa en viss hierarki. Samtidigt 
finns det standardiserade riktlinjer som de förväntas att följa. De blir tillsagda 
vad de ska göra och i sin tur säger de till andra vad de ska göra. Människan 
socialiseras in i en kultur där de förväntas vara delaktiga i den bestämda 
kulturen och fungera som sociala medborgare (ibid.).  	  

Bryman (2011) beskriver att konstruktionismen ifrågasätter åsikten om att 
organisationer och kulturer på förhand är givna samt är något som de sociala 
aktörerna inte kan påverka eller styra. Konstruktionismen innebär i grunden att 
forskaren ska ta hänsyn till hur den sociala verkligheten består av något som den 
sociala aktören kontinuerligt skapar (Bryman, 2011; Chalmers, 1995). Detta 
istället för att se verkligheten som något yttre i förhållande till aktören samt som 
helt och hållet styr dem. De kategorier som människor använder sig av för att 
förstå den naturliga och sociala verkligheten utgör grunden i sociala produkter. 
Kategorierna har inte några självklara eller inbyggd kontenta utan deras mening 
konstrueras i och genom samspel (Bryman, 2011; Chalmers, 1995).  

 

3.2 Metodologi 
3.2.1 Deduktion och induktion  
Thurén (2007) och Molander (2003) hävdar att det finns två huvudsakliga sätt 
att dra slutsatser, antingen genom induktion eller deduktion. Induktion bygger på 
empiri, vilket innebär att dra allmänna generella slutsatser utifrån empirin. Vid 
induktion kan man endast komma fram till större eller mindre sannolikhet. 
Däremot kan man aldrig uppnå en hundraprocentig visshet. Deduktion bygger 
på logik, vilket innebär att en logisk slutsats betraktas som giltig om den är 
logisk i sitt sammanhang. Deduktion behöver inte överensstämma med 
verkligheten, utan enbart att vara logisk i sitt sammanhang. Detta innebär att 
premisserna inte alltid stämmer överens med verkligheten (Thurén, 2007; 
Molander, 2003).	  

Enligt Bryman (2011) innebär deduktion att utifrån det man vet inom ett visst 
område, deducera en eller flera hypoteser som ska underkastas en empirisk 
granskning. Det krävs att forskaren är skicklig på att deducera en hypotes och 
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därefter översätta den till operationella termer. Det deduktiva angreppssättet 
förknippas ofta med kvantitativ forskning och följer en tydlig samt logisk 
ordningsföljd. Men det finns undantag, dels kan det finnas inslag av induktion 
och när nya idéer föds genom ny teori, litteratur eller ny forskning som 
publiceras innan man kommit fram till det egna resultatet, frångås den logiska 
ordningsföljden. Bryman (2011) beskriver att i ett induktivt angreppssätt är 
teorin resultatet av en forskningsansats och att man i den induktiva processen 
drar generaliserbara slutsatser genom observationer. Bryman hävdar att metoden 
sannolikt kan rymma ett slag av deduktion. Även här kan ordningen frångås 
genom att forskaren väljer att samla in ytterligare teoretisk information för att 
kunna etablera vilka teorier som är hållbara eller ohållbara. Det induktiva 
angreppssättet förknippas oftast med den kvalitativa forskningen. Bryman 
beskriver att deduktiva och induktiva strategier beskrivs på ett bra sätt genom 
förhållandet mellan teori och praktik, samtidigt är det bättre att uppfatta 
deduktiva och induktiva strategier som inriktningar än entydiga distinktioner 
(ibid.).  

Persson (2014) beskriver att induktion innebär att man från det speciella drar 
slutsatser om det allmänna vilket innebär att man erhåller ny kunskap. 
Deduktion utgår, i motsats till induktion, från det allmänna och drar slutsatser 
om det speciella. Enligt Persson (2014) förefaller det att deduktion inte ger 
någon ny kunskap utan att all sådan kunskap ligger implicit förborgad. Enligt 
Popper (2009) kan allmänna lagar inte verifieras utan enbart falsifieras. Vidare 
hävdar Popper att ifall man empiriskt verifierar allmänna lagar ur enstaka 
observationer kräver det tillgång till oändligt antal sådana vilket anses vara en 
praktisk och teoretisk omöjlighet. Däremot hävdar Popper (2009) att en 
falsifiering är möjlig genom en enda observation.  

3.2.2 Studiens metodologi  
Studien avser att besvara studiens antaganden med ett ”försiktigt” positivistiskt 
synsätt (Bryman, 2011). Detta gjordes genom att studera relationen mellan hög 
personalomsättning och arbetsmiljö. Studien utgår från en kvantitativ 
forskningsmetod och med ett deduktivt förhållningssätt. För att få svar på 
studiens syfte användes en enkätundersökning vilket är den vanligaste metoden i 
kvantitativ forskning (Bryman, 2011; Eliasson, 2013). Studiens insamlade data 
deducerades med hjälp av tidigare forskning och teori (Bryman, 2011; Eliasson, 
2013). Vid analys av data användes ett objektivt synsätt, samtidigt som viss 
tolkning förekom.  

Studien utgick från en surveydesign som innebär att data samlats in från ett antal 
respondenter under en begränsad tidsperiod, med syfte att komma fram till en 
mängd kvantitativ data som var kopplade till två eller flera variabler (Bryman, 
2011). Denna studie utgick från två huvudvariabler, personalomsättning och 
arbetsmiljö, som analyserats och jämförts för att upptäcka mönster och samband.  
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3.3 Kvantitativ metod  
Kvantitativa metoder benämns som ett sätt att samla in kvantitativ data på olika 
sätt, där enkätundersökningen är den vanligaste metoden (Eliasson, 2013; Edling 
och Hedström, 2003 ). Enligt Eliasson är det av stor vikt att få så många svar 
som möjligt eftersom kvantitativa undersökningar vill uttala sig om hur olika 
förhållanden och attityder är bland de tillfrågade. Desto färre som svarar, ju 
större risk att undersökningen inte ger ett rättvisande resultat. Därför är det 
viktigt att hitta ett tillvägagångssätt som lyckas ge så många svar som möjligt 
(Eliasson, 2013; Edling och Hedström, 2003). 	  

Enligt Eliasson (2013) lämpar sig kvalitativa metoder bättre när man vill 
undersöka företeelser som kvantitativa metoder inte kommer åt, företeelser som 
är svåra eller omöjliga att kvantifiera. Däremot lämpar sig kvalitativ metod inte i 
sammanhang där det är viktigt att kunna mäta med siffror eller generalisera till 
större sammanhang, då fungerar kvantitativa metoder bättre. Därför är 
kvantitativa metoder bättre när man avser att kunna säga något om stora grupper 
(Eliasson, 2013; Edling och Hedström, 2003). 	  

 
3.4 Tillvägagångssätt  
3.4.1 Urval  
Studien har utgått från ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011; Holme och 
Solvang, 1997). Vårt intresse har varit att studera en bransch som generellt har 
hög personalomsättning vilket stämmer väl överens med hotell- och 
restaurangbranschen. Espresso House är en organisation inom denna bransch 
som passade bra ihop med studiens problembeskrivning. Eftersom Espresso 
House var en organisation vi hade tillgång till initierades kontakt med ansvarig 
chef i Östergötland. Vi fick möjlighet att göra en studie inom detta distrikt, 
därför kan organisationen Espresso House ses som ett bekvämlighetsurval. 
Samtidigt är respondenterna i organisationen relevanta för att kunna besvara 
studiens syfte och frågeställningar, därför kan respondenterna liknas vid ett 
målinriktat urval (Bryman,2011). Studien utfördes i Distrikt 34 som tillhör 
region öst inom Espresso House. 

Espresso House har totalt 185 coffee shops och cirka 1500 anställda i Sverige 
(Espresso House, 2016). I Distrikt 34 ingår coffee shops som är placerade i 
Linköping, Norrköping, Västervik, Katrineholm, Motala, Eskilstuna och 
Nyköping. Det jobbar totalt 108 baristor inom detta urval och samtliga har fått 
möjligheten att besvara enkäten. Inom populationen har en totalundersökning 
gjorts genom att samtliga baristor i urvalet tilldelats en enkät (Bryman, 2011; 
Holme och Solvang, 1997). Det som skiljer baristorna åt i urvalet är att det finns 
tre yrkesroller; platschef, skiftledare och medarbetare. Det som är gemensamt 
för yrkesrollerna är att samtliga arbetar operativt i coffee shopen. Platschefen 
har en begränsad tid till administration, men till största del går arbetstiden åt att 



25 
	  

jobba operativt. Således innefattar urvalet inte chefer eller andra yrkeskategorier 
som jobbar administrativt utan enbart baristor. 

Studien skickades ut genom kontakt med ansvarig chef som i sin tur skickade 
vidare enkäten till samtliga anställda. Tillsammans med enkäten följde ett 
missivbrev (bilaga 1) som samtliga respondenter tagit del av. I missivbrevet 
fanns information om undersökningens syfte och varför respondenterna valts ut 
till undersökningen. I missivet fanns även information om att svaren behandlas 
konfidentiellt och inte kommer kunna anknytas till enskilda respondenter. Den 
ansvariga chefen försågs med en elektronisk länk till enkätundersökningen som 
var nätbaserad och som gjordes tillgänglig för samtliga baristor inom urvalet.  

3.4.2 Datainsamling  
Studien har samlat in kvantitativ data genom en enkätundersökning (bilaga 2). 
Enkäten är ett frågeformulär som mäter de bestämda variablerna som tagits fram 
vid operationaliseringen och kategoriserats enligt studiens centrala begrepp  
(bilaga 3). Frågorna i enkätundersökningen är konstruerade för att mäta varje 
variabel i studiens frågeställningar. Frågorna är formulerade utifrån teori och 
tidigare forskning, framförallt från påståenden som är hämtat från teori om hur 
arbetsmiljö och personalomsättning förhåller sig till verkligheten (Eliasson, 
2013). Denna process benämns som deduktion eller att deducera.  

Studien har utformat mått för de begrepp som anses vara relevanta inom vårt 
forskningsområde. Enligt Bryman (2011) kallas denna process för 
operationalisering eller deduktion. Frågeställningarna rymmer nio kategorier 
som återfinns i studiens enkätundersökning (se bilaga 2 och 3). Organisatorisk 
arbetsmiljö rymmer fem kategorier, social arbetsmiljö tre kategorier och 
personalomsättning en kategori. Dessa kategorier återfinns även under studiens 
centrala begrepp. Organisatorisk arbetsmiljö omfattar ledning och styrning med 
frågorna 10, 12, 16, kommunikation med frågorna 18, 19, delaktighet och 
handlingsutrymme 20, 21, 22, 29, 41, fördelning av arbetsuppgifter med 
frågorna 23,24 och krav, resurser och ansvar med frågorna 25, 26, 27, 30, 31, 
39 och 40 (se bilaga 2 och 3). Social arbetsmiljö omfattar socialt samspel med 
frågorna 15, 34, 36, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor med 
frågorna 9, 11, 32, 33 och 35 (se bilaga 2 och 3). Studiens slutliga kategori är 
personalomsättning med frågorna 13, 14, 17, 28, 37, 38 och 42 (se bilaga 2 och 
3). 	  

Vi har haft olika tillvägagångssätt för att samla in litteratur till vår studie. 
Framförallt så har vi använt den senaste arbetsmiljöföreskriften (2015:04) om 
organisatorisk och social arbetsmiljö för att operationalisera våra 
frågeställningar genom de åtta kategorierna som beskrivs under studiens centrala 
begrepp. Vi har även kopplat tidigare forskning och teori, krav-kontroll-
stödmodellen, till kategorierna. Således har AFS (2015:04) utgjort en grund för 
den avgränsning vi valt att göra i vår teoretiska referensram. Därför har vi valt 
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att ta med forskning som kan kontextualiseras till kategorierna i 
arbetsmiljöföreskriften. Vi har tittat på forskning från Karlstad Universitets 
hemsida som publicerar texter från tidskriften Arbetsmarknad och Arbetsliv. Vi 
har hittat artiklar på Scopus och Unisearch. Då har vi sökt på ord som: turnover, 
work environment, socialization, appraisals tools, job satisfaction. Vi har även 
sökt oss till statliga organisationer som SCB och Arbetsmiljöverket för att 
använda deras data i tidigare forskning. Utöver det har vi använt böcker inom 
området som vi anser passar ihop med vårt problemområde och som 
huvudsakligen har en förankring i arbetsmiljöföreskriften.  

3.4.3 Enkät 
Studien bygger på slutna frågor, vilket innebär att svarsalternativ ges på förhand, 
med undantag för enkätundersökningens sista fråga där respondenten själv får 
formulera sitt svar. Nackdelen med slutna svar är att enkätundersökningen kan 
gå miste om viktig information (Eliasson, 2013), därför har 
enkätundersökningen en slutlig fråga med ett öppet svarsalternativ under 
beteckningen ”Är det något övrigt du vill tillägga?” (se bilaga 2).  

Inledningsvis i enkätundersökningen ställdes bakgrundsfrågor om kön, ålder och 
arbetstid med nominalvariabler (se bilaga 2). Därefter ställdes frågorna med 
slutna svarsalternativ med hjälp av en fyrgradig skala, som inte utgår men 
hämtar inspiration från en så kallad Likertskala (Bryman, 2011). Skalan har 
anpassats efter alternativ som passar studien och dess urval. Syftet med en 
Likertskala är att mäta intensitet i en känsla eller upplevelse som rör det utvalda 
forskningsområdet. Respondenterna i denna enkät ombads svara på påståenden i 
en fyrgradig skala; ”Instämmer helt, ”Instämmer till stor del”, ”Instämmer till 
liten del” och ”Instämmer inte alls”. Varje svar från respondenten på varje 
påstående kodades med hjälp av en siffra och därefter aggregeras sifforna för 
respektive påstående till ett sammanlagt mått (Bryman, 2011). Påståenden delas 
även in i positiva och negativa par där de två positivt kopplade svarsalternativen 
”instämmer helt”, ”instämmer till stor del” placeras till vänster i svarsspalten 
och de två negativt kopplade svaren ”instämmer till liten del och instämmer inte 
alls” placeras till höger (Hartley, 2013).  Slutligen ställdes en fråga, som tidigare 
nämnt, med ett öppet svarsalternativ för att minimera risken för missade 
svarsalternativ (Eliasson, 2013). Påståenden som rörde personalomsättning 
parades sedan ihop med frågorna som rörde social arbetsmiljö och 
organisatorisk arbetsmiljö och utifrån resultatet som framkom kunde man se om 
det fanns någon relation mellan frågorna. 

Enkäten skickades ut genom en elektronisk länk till ett enkätdokument med 
syfte att underlätta för respondenterna att kunna läsa igenom frågorna och 
besvara dessa vid en tidpunkt som passade dem (Eliasson, 2013). Detta skedde 
genom att den ansvariga chefen fick tillgång till en elektronisk länk för 
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enkätundersökningen, och denne skickade sedan ut länken till samtliga baristor i 
urvalet med information om en begränsad svarsperiod (se bilaga 1).  

Den färdiga enkäten lades in i enkätkonstruktörsprogrammet Publech Survey 5.7 
för att elektroniskt kunna skickas ut till undersökningsgruppen via en elektronisk 
länk. Resultatet från de besvarade enkäterna länkades sedan direkt till ett Excel 
dokument. Frågesvaren kodades enligt studiens egna version av Likert där de två 
mest känslostarka svarsalternativet kodades med siffrorna 4 och 3 och de lägst 
känslostarka svarsalternativen med siffrorna 2 och 1. Insamlad data från 
Exceldokumentet öppnades sedan i statistikprogrammet Statistica för analys 
med hjälp av Spearman rho och Chi-square.  

3.4.4 Bortfall och svarsfrekvens 
Bryman (2011) beskriver att svarsfrekvens och bortfall är något som måste 
beaktas i samband med enkätstudier. Det är sannolikt att individer som kommit 
med i urvalet inte kommer att besvara enkäten och därför bör man även ha med 
det i åtanke när man formulerar ett mål. Bryman beskriver även att 
svarsfrekvens och bortfall är av större betydelse när det gäller slumpvist utvalda 
respondenter. Om det istället handlar om ett icke-sannolikhetsurval skulle man 
kunna påstå att frågan om svarsfrekvens är av mindre vikt eftersom att urvalet 
inte är representativt för en population även om alla de utvalda respondenterna 
hade svarat. Svarsfrekvensen utgörs av den procentuella andelen av urvalet av 
dem som besvarar frågorna, medan bortfallet består av dem som inte gör det. 
Dock kan komplikationer ske när man beräknar bortfall eftersom det kan 
innefattas av situationer där respondenten inte besvarat ett flertal av frågorna 
eller svarat på ett sådant sätt där det är uppenbart att enkäten inte genomförts på 
allvar. Vid sådana fall är det bättre att bara använda sig av enkäten som bedöms 
vara användbara som grund (ibid.). 

För att minimera risken för ett så stort bortfall som möjligt rekommenderar 
Bryman (2011) vissa åtgärder. Det är viktigt att man konstruerar ett bra 
instruktionsbrev (se bilaga 1) som förklarar syftet med undersökningen, varför 
den är viktig och hur respondenterna valts ut. Här bör man även redogöra för om 
man har ett ekonomiskt stöd från något forskningsråd och om man lovar att 
svaren ska behandlas konfidentiellt. Man ska även se till att veta vilka individer 
som inte besvarat enkäten för att kunna skicka ut en eller två påminnelser. Ifall 
man har en dålig svarsfrekvens bör man även överväga att skicka ut en tredje 
eller fjärde påminnelse. Andra åtgärder som kan vara betydande för ett lägre 
bortfall är tydliga instruktioner, lockande layout och att enkäten består av frågor 
som kan tänkas vara av intresse för respondenterna (ibid.). 

Enkätundersökningen skickades ut till 108 baristor inom Distrikt 34 och 84 
besvarade enkäten vilket ger en svarsfrekvens  på 78 procent och ett externt 
bortfall på 22 procent. Utifrån svaren vi fått kan vi inte se något internt bortfall.                                                                                           
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3.4.5 Databearbetning och analys   
Ordinalvariabel, centralmått och spridningsmått  
Data som samlats in genom enkäten har utformats med inspiration från en 
Likertskala som inkluderas inom variabeltypen ordinalvariabel (Bryman, 2011). 
Ordinalvariabler  är variabler vars kategorier kan rangordnas men det är inte 
samma avstånd mellan kategorierna (Bryman, 2011; Edling och Hedström, 
2003; Holme och Solvang, 1997).  

Studien har använt centralmått som används för att beskriva hur variabelns 
koncentration ser ut (Bryman, 2011; Edling och Hedström, 2003; Holme och 
Solvang, 1997). I grunden söker man efter ett genomsnitt eller medelvärde för 
fördelningen och vid kvantitativ dataanalys finns det tre olika former av 
medelvärden. Den första formen kallas typvärde och är det värde som oftast 
förekommer i en fördelning. Typvärdet användas i samband med alla slags 
variabler. Medianvärde är det mittersta värdet av samtliga observationer när 
observationerna står uppradade i storleksordning. Om det är ett jämnt antal 
observationer så adderar man ihop summan av de två mittersta och dividerar 
sedan den med två. Medianvärde som typvärde går att använda med 
ordinalvariabler. Aritmetiskt medelvärde är summeringen av alla värden i en 
fördelning dividerat med antalet värden. Aritmetiskt medelvärde används bland 
annat vid bearbetning av ordinalvariabler (Bryman, 2011; Edling och Hedström, 
2003; Holme och Solvang, 1997). 

Studien har även använt spridningsmått som används för att beskriva hur 
variablernas spridning ser ut (Holme och Solvang, 1997; Edling och Hedström, 
2003; Bryman, 2011). Ett sätt att mäta variabelns spridning är genom att titta på 
skillnaden mellan den största och det lägsta värdet i fördelningen. Ett annat mått 
på spridning är standardavvikelse som är baserat på den genomsnittliga 
variationen kring medelvärdet. Standardavvikelsen räknas ut genom att man tar 
skillnaden mellan varje värde i fördelningen och medelvärdet, för att sedan dela 
summan av skillnaderna med antalet värden (Holme och Solvang, 1997; Edling 
och Hedström, 2003; Bryman, 2011). 	  

Frekevenstabell och korrelationstabell  
För studiens redovisning av ordinalvariabler användes en frekvenstabell vars 
syfte är att visa antalet personer och den procentuella andel av personer som hör 
till var och en av de aktuella variablerna. (Bryman, 2011; Edling och Hedström). 
Insamlad data summeras till antal observationer och till antal observationer i 
procent baserat på det totala urvalet. Dessa två värden skrivs ut tillsammans med 
den tillhörande variabeln (Bryman 2011; Edling och Hedström, 2003).  

Data har även presenterats i korrelationstabeller som går att använda på alla 
slags variabelpar (Bryman, 2011; Edling och Hedström, 2003). 
Korrelationstabeller liknar frekvenstabeller men det som skiljer är att med hjälp 
av korrelationstabellen kan man analysera två variabelpar på en gång och 
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studera sambandet mellan dessa. Man brukar även inkludera procentsiffror i 
korrelationstabeller som underlättar tolkningen av tabellen. Vanligtvis används 
korrelationstabellen på ett sådant sätt att den oberoende variabeln presenteras 
vertikalt i kolumnerna medan den beroende variabeln presenteras horisontellt i 
raderna. Genom denna struktur blir det genast lättare att se sambandsmönstret 
(Bryman, 2011; Edling och Hedström, 2003).  

Bivariat analys, Statistisk signifikans, Spearman rho och Chisquare test 
Studien har gjort en bivariat analys som används för att analysera två variabler i 
taget med syfte att visa hur de korrelerar till varandra (Bryman, 2011; Holme 
och Solvang, 1997). Den ena av de två variablerna kallas den oberoende 
variabeln och den andra för den beroende variabeln. Den tekniska bestämningen 
görs för att kunna se hur värdet på den beroende variabeln varierar utifrån värdet 
på den oberoende variabeln. Detta gör att det går att se hur en egenskap varierar 
i förhållande till värdet på en annan egenskap (Bryman, 2011; Holme och 
Solvang, 1997). 	  

Statistisk signifikans rör den risknivå som man är villig att acceptera när man 
drar en slutsats om att det finns ett samband mellan två variabler i den 
population där stickprovet gjordes (Bryman, 2011). Den statistiska signifikansen 
påvisar hur väl resultatet kan generaliseras från ett stickprov till hela 
populationen (ibid.). Om det finns ett fel i urvalet kommer stickprovet inte 
kunna representera populationen och därmed kommer resultatet inte uppvisa 
tillräckligt hög validitet. Till signifikansnivån hör även nollhypoteser som 
innebär att två variabler inte har något samband mellan varandra i populationen. 
För att man ska förkasta nollhypotesen så behöver man bestämma vilken grad av 
risk som finns om man förkastar signifikansnivån eller väljer att acceptera 
nollhypotesen. Den högsta statistiska signifikansnivån bör inte ligga över p< 
0,05 vilket innebär att risken för att stickprov visar ett samband, trots att 
sambandet inte existerar i populationen, är fem på hundra. Om resultatet visar att 
risken för att få ett samband i stickprovet som inte finns i populationen är större 
än p< 0,05 så förkastas nollhypotesen. Signifikansnivån som valts i den här 
studien är p< 0,05. Detta betyder att det inte är särskilt sannolikt att resultatet 
beror på en slump eller tillfällighet (ibid.). 	  

Spearman rho har använts som beräkningsmetod (Bryman, 2011). Spearman rho 
är utformad för att användas på par av ordinalvariabler men den kan även 
användas om den ena variabeln ligger på ordinalnivå och den andra på kvot- 
intervallnivå (ibid.). Resultatet av beräkningen med hjälp av Spearman rho ger 
en siffra mellan 0 och 1 som antingen är positiv eller negativ. Ju närmre 
resultatet är av siffran 1 desto starkare samband finns det mellan variablerna 
(ibid.).  

Data har även analyserats genom Chisquare-test som används på 
korrelationstabeller och är en teknik som hjälper till att slå fast om det finns ett 
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samband mellan två variabler i en population (Edling och Hedström, 2003; 
Bryman, 2011; Holme och Solvang, 1997). Chisquare testet är en beräkning av 
det förväntade värdet eller förväntade frekvenser för olika celler i en tabell, det 
vill säga, värdet som skulle bli om det bara var slumpen som inverkade. 
Chisquare värdet får man fram genom att räkna ut skillnaderna mellan det 
faktiska och det förväntade i varje cell i tabellen, därefter summeras 
skillnaderna. För att kunna tolka Chisquare värdet så behöver det sättas i relation 
med den statistiska signifikansnivån. Chisquare värdets statistiska signifikans är 
inte bara beroende av värdets storlek utan också de antal kategorier som ingår i 
de två variabler som har analyserats. Detta påverkas av något som kallas 
frihetsgrader. Frihetsgrader betecknar det antal värden som är fria att variera 
inom en variabel eller en given variabelrymd. Antalet frihetsgrader minskar med 
antalet variabler som vi vill ha kontroll över. Uträkningen av frihetsgrader sker 
genom formeln: Antal frihetsgrader = antal kolumner -1 x antal rader -1 
(Bryman, 2011; Holme och Solvang, 1997; Edling och Hedström, 2003).   

 

3.5 Kvalitetsaspekter  
Enligt Bryman (2011) handlar reliabilitet främst om följdriktigheten, 
överensstämmelsen och pålitligheten hos ett mått på ett begrepp. Det finns tre 
viktiga faktorer inblandade när man tar ställning till om ett mått är reliabelt eller 
inte. Stabilitet, vilket enligt Bryman innebär att ställa frågan huruvida måttet 
över tid är så pass stabilt att man kan vara övertygad om att resultatet från 
respondenterna inte skiftar. Detta betyder att ifall man mäter en viss grupps 
attityder två gånger efter varandra, så ska resultaten inte skilja sig åt i någon 
större utsträckning (ibid.). Intern reliabilitet innebär om de indikatorer som utgör 
en skala eller index är följdriktiga, det vill säga hur respondenternas poäng på 
någon av indikatorerna är relaterade till deras poäng på de andra indikatorerna. 
Internbedömarreliabilitet handlar om överensstämmelsen mellan olika 
observatörer eller bedömare. Internbedömarreliabilitet blir aktuellt vid 
subjektiva bedömningar. Detta eftersom när man ska observera eller översätta 
data till kategorier så är oftast flera observatörer inblandade, och då finns det en 
risk att överensstämmelsen mellan deras tolkningar är allt för liten (ibid.).	  

Validitet innebär att man gör en bedömning på om de slutsatser som generats 
från en undersökning hänger ihop eller inte (Bryman, 2011). Mätningsvaliditet 
innebär enligt Bryman (2011) huruvida ett mått för ett begrepp verkligen speglar 
det som begreppet anses mäta. Således handlar det om huruvida studiens frågor 
verkligen mäter relationen mellan personalomsättning och arbetsmiljö. Detta är 
en viktig faktor för att inte ifrågasätta undersökningsresultatet från enkäten. 
Enligt Bryman är mätningsvaliditeten relaterad till reliabiliteten, eftersom om ett 
mått på ett begrepp inte visar pålitlighet genom att svikta, så kan det inte heller 
utgöra ett mått med tillräckligt hög validitet för begreppet i fråga. Bryman 
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(2011) förtydligar att det innebär att bedömningen av mätningsvaliditeten 
förutsätter att måttet är reliabelt. Enligt Bryman (2011) handlar intern validitet 
om frågor som har med kausalitet att göra. Detta innebär att intern validitet 
handlar om huruvida en slutsats som har ett kausalt förhållande mellan två eller 
flera variabler kan anses vara hållbara eller inte. Extern validitet handlar om 
resultaten från en undersökning kan generaliseras utöver det specifika urvalet i 
studien. Därför blir urvalet viktigt i detta sammanhang enligt Bryman (2011), 
eftersom det handlar om att skapa ett urval som är representativt. Ekologisk 
validitet beskriver Bryman (2011) som ett sätt att värdera huruvida 
samhällsvetenskapliga resultat är tillämpliga i människors vardag och sociala 
miljöer. Kriteriet rör problemet att samhällsforskningen ibland producerar 
resultat som kan vara tekniskt valida, men som inte har något att göra med det 
som händer i människors vardag (ibid.).  	  

 
3.6 Forskningsetik 
För att bedriva forskning på ett korrekt sätt har studien tagit hänsyn till 
Vetenskapsrådets (2002) etiska principer som preciseras i fyra huvudkrav i 
samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet (2002) lyfter fram forskning 
som viktigt och nödvändigt för både individernas och samhällets utveckling. 
Därför ställs det krav på att forskningen som bedrivs ska innefatta väsentliga 
frågor och att den håller hög kvalitet. Detta benämns som forskningskravet. 
Samtidigt behöver forskningskravet vägas upp med ett annat krav, nämligen 
individsskyddskravet. Detta innebär att individer inte får utsättas för psykisk 
eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Individsskyddskravet och 
forskningskravet vägs mot varandra. Individsskyddskravet består av fyra 
allmänna huvudkrav på forskningen: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (ibid.).  	  

Informationskravet innebär att forskaren ska informera uppgiftslämnare och 
undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller 
för de som medverkar (Vetenskapsrådet, 2002). Detta gjordes genom att 
ansvarig chef för studiens utvalda distrikt informerades med ett missiv som  (se 
bilaga 1) som sedan skickades vidare till respondenterna. I missivet fanns 
information om studiens syfte och våra kontaktuppgifter om respondenterna 
hade några frågor om studien.  Samtyckeskravet innebär att forskaren ska 
inhämta uppgiftslämnarens och undersökningsdeltagares samtycke (ibid.). Detta 
gjordes genom att vi inhämtade samtycke från den ansvariga distriktschefen till 
att säkerställa att respondenterna fick möjligheten och tid till att besvara 
enkätundersökningen. Samtyckeskravet från respondenterna säkerställdes 
genom missivet (se bilaga 1), där information fanns om att enkätundersökningen 
var frivillig och att de själva bestämde över sin medverkan i 
enkätundersökningen. 	  



32 
	  

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om deltagarna i en undersökning 
ska ges konfidentialitet, det vill säga att personuppgifterna förvaras på ett sådant 
sätt att inga obehöriga inte kan ta del av dessa (Vetenskapsrådet, 2002). Detta 
säkerställdes dels genom konstruerandet av enkätfrågorna, framförallt i 
bakgrundsfrågorna, med en tanke att svaren inte skulle kunna anknytas till 
någon av respondenterna. Information fanns även i missivet där det 
tydliggjordes att svaren behandlas konfidentiellt och att svaren inte kommer att 
kunna anknytas till någon av deltagarna. Nyttjandekravet innebär att uppgifter 
om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål (ibid.). Detta 
förmedlades i missivet när vi informerade om studiens syfte och innehåll.	  
	  

3.7 Metoddiskussion  
3.7.1 Vetenskapliga grunder, metodologi och kvantitativ metod 
Vi valde att göra en studie med kvantitativ forskningsmetod och med ett 
deduktivt förhållningssätt. Som tidigare nämnts har studien ett ”försiktigt” 
positivistiskt synsätt där vi ämnat att behandla vår data på ett så objektivt sätt 
som möjligt. Samtidigt har vi insett att vårt problemområde är mer komplext än 
så. Det är trots allt ett ämne med känsliga värden och eftersom vi mäter 
personliga upplevelser så är det oundvikligt att inte ta hänsyn till någon slags 
tolkning. Därför vill vi understryka att vi som forskare har haft som avsikt att ha 
ett så objektivt synsätt som möjligt samtidigt som det inte går att utesluta att viss 
tolkning skett. Detta bevisar hur svårt det är att applicera begreppen 
epistemologi och ontologi. Begreppen är komplexa som dem är men att använda 
dem i praktiken är ännu svårare. Därför väljer vi att beskriva vårt 
epistemologiska synsätt som positivistiskt ”försiktigt”, eftersom det helt enkelt 
är mer komplext än att dra den enkla slutsatsen att vi arbetat rent positivistiskt. 
Detsamma gäller utifrån vårt ontologiska synsätt. Vi har ämnat att arbeta utifrån 
ett objektivistiskt synsätt men tolkningar är oundvikliga att göra och det är svårt 
att hävda att det inte existerar några konstruktioner.  

Vi har arbetat deduktivt vilket har sina förtjänster eftersom det finns omfattande 
vetenskap att tillgå inom vårt forskningsområde. Redan i ett tidigt skede inom 
studien valde vi att utgå från den nya arbetsmiljöföreskriften, med organisatorisk 
och social arbetsmiljö som centrala begrepp. Detta, tillsammans med vetenskap 
som vi tidigt hittat, kännetecknar hur vi arbetat deduktivt. Samtidigt finns det en 
viss begränsning med att enbart arbeta deduktivt eftersom teori och tidigare 
forskning är bestämda på förhand innan man fått studiens resultat. Detta kan 
leda till att man i efterhand upptäcker företeelser som hade kunnat leda till att 
man behövt ompröva val av teori och tidigare forskning. Dock så upplever vi 
inte, såhär i efterhand, att vi upptäckt företeelser som tvingat oss att ompröva 
vårt val av teori. Tvärtom, så har all utvald teori gått att koppla till vårt resultat.  
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Som tidigare nämnt har vi använt oss av en kvantitativ forskningsmetod. Detta 
eftersom vi, utifrån den nya arbetsmiljöföreskriften, ville uttala oss om 
arbetsmiljö och personalomsättning inom en större grupp och inte enbart utifrån 
vad enskilda individer upplever.   

3.7.2 Urval 
Vi har utgått från ett icke-sannolikhetsurval i vår studie. Eftersom vi hade som 
intresse att studera en bransch med generellt hög personalomsättning inom en 
organisation så blev Espresso House ett bra alternativ. Vi kontaktade ansvarig 
chef i Distrikt 34 och erbjöds att göra studien inom detta distrikt. Det som sägs 
om icke-sannolikhetsurval eller bekvämlighetsurval är att det är ett bra alternativ 
för en förstudie men att det inte går att generalisera utifrån det resultat man 
erhåller. Vi vill hävda att detta inte riktigt stämmer. Vår svarsfrekvens med 84 
av 108 baristor (78 procent svarsfrekvens) motsvarar 5,4 procent av Espresso 
Houses totala population av baristor. Därför tycker vi att det borde vara ett 
tillräckligt underlag för att göra en generalisering.  

3.7.3 Datainsamling, enkät, bortfall och svarsfrekvens   
Enkätsvaren som vi har konstruerat har tagits fram vid operationaliseringen. 
Frågorna i enkätundersökningen konstruerades för att mäta varje variabel i 
studiens frågeställning. Detta är en komplicerad process som lätt kan leda till ett 
missvisande resultat eftersom vi valt att kategorisera varje fråga (se bilaga 3) 
enligt studiens centrala begrepp. Därför har vi, tillsammans, vid flera tillfällen 
gått igenom varje fråga som kategoriserats för att säkerställa att vi mäter det vi 
avsett att mäta. Vi har vi använt oss av befintlig teori och forskning när vi 
formulerat frågorna, eftersom påståenden från tidigare forskning kan visa en bild 
av hur teorin förhåller sig till verkligheten.  

Vi valde att ange svarsalternativen med en egen version av en Likertskala, med 
undantag för bakgrundsfrågorna och den slutliga öppna frågan. Att använda en 
egen skala kan tyckas vara kontroversiellt, men vi motiverar det med att 
befintliga skalor inte passade vårt urval vilket hade lett till en förvirring när 
respondenterna skulle besvara enkäten. Istället konstruerade vi en skala som 
passade vårt urval bättre och med syfte att vara enkel att besvara. Enkäten 
skickades ut elektroniskt eftersom vi ville underlätta för respondenterna att 
kunna läsa igenom frågorna och besvara dessa vid en tidpunkt som passade dem. 
Vår förhoppning var att den elektroniska enkäten, till förmån för en enkät i 
pappersform, skulle kunna leda till en hög svarsfrekvens.  

Nackdelen med att vår enkät till övervägande del innefattar slutna frågor 
kompenserades med en slutlig fråga där respondenterna var fria att uttrycka svar 
som vi eventuellt missat i tidigare enkätfrågor. Vi fick in totalt 9 svar på den 
öppna frågan och innehållet var intressant men svårt att behandla utifrån att vår 
studie utgår från att generalisera vårt urval och inte att fokusera på vad enskilda 
individer upplever. Därför valde vi att inte presentera de öppna svaren i vårt 
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resultatkapitel. Samtidigt så kan vi inte frångå de intressanta resultaten som den 
öppna frågan gav. Vi ser att flera av dessa kvalitativa svar förstärker det 
kvantitativa resultatet om stress och underbemanning. Dock innehåller dessa 
kvalitativa svar mer djup och många av svaren innehåller samma variabler som 
är viktiga för studien. För att illustrera detta visar vi nedan några av svaren som 
inkommit genom den öppna frågan. 

”..det ställs högre krav på oss och fler arbetsuppgifter till samma lön..” 

”Min uppfattning är att de små shopparna är underbemannade.” 

”Företaget väljer att aldrig satsa på shopar det redan går lite sämre för. Sedan pressas   
platscheferna till utbrändhet och går in i väggen.” 

”För låg bemanning och låga löner för att behålla personal.”  

”Ogillar skarp att de drar ner personal hela tiden så man får stressa..” 

Det finns ett tydligt återkommande mönster mellan samtliga utvalda citat som 
valts ut från olika respondenter. Samtliga frågor fångar upp viktiga variabler om 
krav, stress, underbemanning och utbrändhet. Variabler som är viktiga för 
studien och fångas upp av krav-kontroll-stödmodellen som presenteras senare i 
studien.  

Studiens svarsfrekvens landade på 78 procent vilket innebär att vi hade ett 
externt bortfall på 22 procent. Vi är nöjda med den höga svarsfrekvensen och 
anser att den beror på flera viktiga åtgärder från oss som forskare. Dels så har vi 
formulerat ett tydligt informationsbrev där vi förklarat syftet med 
undersökningen och varför respondenterna valts ut. Sedan har vi under 
svarstiden haft en kontinuerlig dialog med vår kontakt på Espresso House för att 
säkerställa att vi får in så många svar som möjligt. Genom denna dialog har vår 
kontakt i sin tur påmint de olika shoparna om att besvara enkäten, vilket gjort att 
vi undvikit en dålig svarsfrekvens. Som tidigare nämnt så tror vi att den 
elektroniska enkäten bidragit till en hög svarsfrekvens.  

3.7.4 Databearbetning och analys 
Vi valde att presentera vårt resultat i tre delar. Inledningsvis presenterades 
urvalets bakgrundsvariabler i diagram. Resterande enkätfrågor med vår egna 
skala presenterades i en frekvenstabell med antal och procent. Detta för att ge 
läsaren en överskådlig överblick över det faktiska resultatet. Slutligen 
presenterades en korrelationstabell genom Spearman rho, där korrelationer 
mellan personalomsättning och arbetsmiljö analyserats.  

Analysverktygen som vi använde, Spearman och Chi-square, valdes ut eftersom 
vi ansåg att dessa passade vår insamlade data bäst. Spearman uppfyllde sitt syfte 
och genom detta analysverktyg kunde vi i resultatdiskussionen diskutera 
specifika samband som visade att vissa variabler var viktigare än andra för att 
beskriva relationen mellan personalomsättning och arbetsmiljö. Bearbetningen 
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genom Chi-square gav inte samma förväntade resultat. Därför valde vi att 
utelämna data som bearbetats med Chi-square till förmån för Spearman som gav 
mer tydliga svar.  

3.7.5 Kvalitetsaspekter och forskningsetik  
För att mäta stabiliteten i vår studie kunde vi ha genomfört en pilotstudie. En 
pilotstudie hade kunnat tillföra möjligheten till förbättringar i 
enkätundersökningen. Internbedömarreliabilitet har vi försökt att uppnå genom 
att vi som forskare försökt att hålla en röd tråd och diskutera fram gemensamma 
ståndpunkter i studien. Vi har även försökt att uppnå en starkare 
internbedömarreliabilitet genom våra handledarmöten, genom att stärka studiens 
innehåll och tolkningar ytterligare. Efter diskussioner har vi försökt att välja 
forskning som vi anser är relevant för vår studie och konstruerat enkätfrågor 
med precision som är lättförståeliga och mäter det som de avser att mäta. Just 
enkätfrågorna har vi noggrant gått igenom vid flera tillfällen, både vi 
tillsammans som forskare men även i samråd med handledaren. Detta har gett 
oss förutsättningar att kunna leverera en studie med en röd tråd.   

Mätningsvaliditeten har vi försökt att upprätthålla genom att vara tydliga i vår 
studie om relationen mellan personalomsättning och arbetsmiljö. Vi har även 
försökt att konstruera frågor som är kopplade till relevant teori och tidigare 
forskning. Extern validitet handlar om att generalisera, och som vi påtalat innan 
har vi utgått från ett icke-sannolikhetsurval och traditionellt sett brukar man säga 
att ett sådant urval inte går att generalisera. Vi vill dock hävda motsatsen 
eftersom vår svarsfrekvens motsvarar 5,4 procent av den totala populationen. 
Dock, om möjligheten funnits till att göra ett stickprov över totalpopulationen, 
så hade det föredragits. Den ekologiska validiteten har vi försökt att upprätthålla 
genom att konstruera frågor som respondenterna kan relatera till och sätta i 
vardagliga sammanhang. Med tanke på att vi i efterhand har haft baristor som 
kontaktat oss och berömt enkäten så anser vi att vi uppfyllt denna 
kvalitetsaspekt. Vi vill även tillägga att företaget några månader innan vår 
enkätundersökning skickade ut en medarbetarundersökning om just arbetsmiljö. 
Både ansvarig kontakt samt flera deltagare uppgav att de ansåg att vår enkät var 
bättre och tydligare formulerad än enkäten som företaget själva tagit fram.  

När det gäller forskningsetiska principer, där vi utgått från vetenskapsrådet, så 
har vi genom vårt missivbrev (se bilaga 1) uppfyllt samtliga krav. Vi har 
informerat om syftet, om frivilligheten att delta, att data behandlas konfidentiellt 
och att materialet enbart används i forskningssyfte. Data som har samlats in har 
förvarats i säkert förvar och frågorna har ställts så att de inte kan härledas till 
någon av respondenterna. En kritisk punkt om frivilligheten är att vår kontakt, 
ansvarig chef, varit ansvarig över att dela ut påminnelser om att besvara studien. 
Det finns en risk att de anställda kan ha känt sig tvungna att besvara enkäten 
eftersom de är i en underlägsen ställning gentemot chefen.  



36 
	  

4. RESULTAT 
I detta avsnitt presenteras resultatet från studiens enkätundersökning. Avsnittet 
är indelat i fyra delar. Inledningsvis presenteras undersökningsgruppen och 
därefter presenteras enkätfrågorna i en frekvenstabell. Data under rubriken 
frekvenstabell redovisas i löpande text genom positiva och negativa par som 
svarsalternativen har delats in i. Därefter presenteras en databearbetning 
genom Spearman rho för att se sambandet mellan personalomsättning (frågorna 
13, 14, 17, 28, 37-38 och 42) kontra bakgrundsfrågor och frågor om 
organisatorisk- samt social arbetsmiljö. Slutligen presenteras en resultatanalys 
där en sammanfattning av resultaten ges.  

 
4.1 Bakgrundsvariabler  
Bakgrundsfrågorna (1-8) redovisas i kommande tabeller. Diagrammen 
presenteras i antal och beskrivs även i procent under varje tillhörande diagram. 
Enkäten skickades ut till 108 baristor inom Distrikt 34 och 84 besvarade enkäten 
vilket ger en svarsfrekvens på 78 procent och ett externt bortfall på 22 procent.  

 

Tabell 1. Vilken är din ålder? n=84 

 
Tabell 1.1 visar att en majoritet, 43 baristor (51 %), är mellan 16-22 år och 29 
baristor (35 %) är mellan 23-26 år. Sex baristor (7 %) är mellan 27-30 år och 
detsamma gäller för kategorin över 30 år.  
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Tabell 1.2 Vilket är ditt kön? n=84 

 
Tabell 1.2 visar att det finns en kraftig överrepresentation av kvinnor. 79 
personer är kvinnor (94 %) medan 5 personer är män (6 %).  

 

Tabell 1.3 Detta är mitt livs första anställning n=84 

 
Tabell 1.3 visar, trots ung personal, att 72 personer (86 %) har haft en tidigare 
anställning innan Espresso House medan det är första anställningen för 12 
personer (14 %).  

Tabell 1.4 Antal månader med nuvarande anställning n=84 

 
Tabell 1.4 visar en jämn fördelning med antalet månader med nuvarande 
anställning. 26 personer (31 %) har arbetat på Espresso House under 0-6 
månader, 25 personer (30 %) och 33 personer (39 %) under 7-12 månader.  
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Tabell 1.5 Hur mycket jobbar du i genomsnitt per vecka? n=84 

 
Tabell 1.5 visar att en majoritet, 58 personer (69 %) arbetar 21-40 h per vecka 
medan 26 personer (31 %) arbetar 0-20 h per vecka.  

 

Tabell 1.6 Hur ofta händer det att du arbetar obekväma 
arbetstider? n=84 

 
Tabell 1.6 visar att en majoritet, 52 personer (62 %) arbetar obekväma 
arbetstider varje vecka medan endast 4 personer (5 %) gör det varje dag. 13 
personer (15 %) arbetar obekväma arbetstider varje månad och 15 personer (18 
%) gör det ytterst sällan.  
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Tabell 1.7 Jag har ett medarbetarsamtal minst en gång om året 
n=84 

 
Tabell 1.7 visar att 55 personer (65 %) har ett medarbetarsamtal en gång om året 
medan 29 personer (35 %) inte har det.  

 

Tabell 1.8 Yrkesbefattning n=84 

 
Tabell 1.8 visar att av dem som besvarade enkäten var 18 (21 %) platschefer, 14 
skiftledare (17 %) och 52 (62 %) medarbetare.  
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4.2 Frekvenstabell 
Samtliga enkätfrågor, förutom bakgrundsvariablerna och den öppna frågan, har 
redovisats med en frekvenstabell i både antal och procent i tabell 2. I tabellen 
presenteras resultatet i fyra skalor; Instämmer helt, instämmer till stor del, 
instämmer till liten del och instämmer inte alls. I beskrivningen av resultatet 
delas dessa upp i positiva och negativa variabler; där instämmer helt och 
instämmer till stor del är positiva medan instämmer till liten del och instämmer 
inte alls är negativa.  

Frekvenstabellen visar att 50 procent upplever att närmsta chefen regelbundet 
berömmer insatsen. 99 procent av baristorna anser att det är viktigt med ett 
tydligt ledarskap och 68 procent känner ett förtroende för sin närmsta chef. 79 
procent upplever att närmsta chefen ger möjlighet till egna initiativ. 64 procent 
upplever att de har möjlighet till karriärsutveckling inom Espresso House men 
enbart 16 procent ser sitt framtida arbetsliv inom Espresso House. 57 procent 
upplever att det är meningsfullt att gå till sitt arbete. 60 procent upplever att ens 
närmsta chef leder arbetet på ett tydligt sätt. 39 procent funderar på att byta 
arbetsplats och 69 procent upplever att information kommuniceras ut på ett bra 
sätt. 87 procent upplever att det är viktigt med återkoppling och 68 procent 
känner sig delaktiga i verksamhetens mål. 22 procent upplever att de får jobba 
färre timmar än vad de önskar medan 23 procent upplever att de får arbeta mer 
timmar än vad de önskar. 52 procent upplever att de kan påverka hur sina 
arbetsuppgifter ska utföras och 53 procent upplever att de har varierande 
arbetsuppgifter under en arbetsvecka.  

79 procent trivs bra med huvuddelen av sina arbetsuppgifter samtidigt som 59 
procent upplever att de i regel har för mycket att göra. 60 procent känner sig i 
regel stressade under sitt arbetspass och 56 procent upplever att de i regel är 
underbemannade. 48 procent anser att de fick tillräcklig inskolning och 69 
procent upplever att de blev inskolade av erfaren personal. 45 procent upplever 
att de har möjlighet att återhämta sig på sin fritid och 49 procent är tillfreds med 
den fysiska arbetsmiljön. 67 procent upplever att de får stöd och uppskattning 
från sin närmsta chef och 84 procent upplever att de får stöd från sina 
arbetskamrater. 61 procent upplever att de hinner prata med sina arbetskollegor 
mellan sina arbetsuppgifter och 92 procent anser att arbetskamraterna utgör en 
viktig anledning till trivsel på jobbet. 79 procent upplever att de fått information 
om företagets värderingar, kundbemötande och arbetssätt under inskolningen. 61 
procent anger att det förekommer att de arbetat fast de varit sjuka och borde 
varit sjukanmälda. 29 procent upplever att kraven i arbetet är för höga och 48 
procent anger att de kan påverka när ledigheten infaller. 60 procent upplever att 
arbetet på Espresso House motsvarar de förväntningar som gavs i samband med 
anställningsintervju.  
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Tabell 2. Frekevenstabell på enkätfrågor 
 

	  

Instämmer	  	   Instämmer	  
till	  stor	  del	  

	  
Instämmer	  
till	  liten	  
del	  

Instämmer	  
inte	  alls	   Totalt	  

9.	  Jag	  upplever	  att	  min	  närmsta	  chef	  
regelbundet	  berömmer	  min	  
arbetsinsats	  

16	  	  (19%)	   26	  (31%)	   31	  (37%)	   11	  (13%)	   84	  

10.	  Jag	  upplever	  att	  det	  är	  viktigt	  med	  
ett	  tydligt	  ledarskap	   71	  (85%)	   12	  (14%)	   1	  (1%)	   0	  (0%)	   84	  

11.	  Jag	  känner	  ett	  förtroende	  för	  min	  
närmsta	  chef	   34	  (41%)	   23	  (27%)	   18	  (21%)	   9	  (11%)	   84	  

12.	  Jag	  upplever	  att	  min	  chef	  ger	  mig	  
möjlighet	  till	  	  att	  ta	  egna	  initiativ	  

42	  (50%)	   24	  (29%)	   16	  (19%)	   2	  (2%)	   84	  

13.	  Jag	  upplever	  att	  jag	  har	  möjlighet	  
till	  karriärsutveckling	  inom	  Espresso	  
House	  

30	  (36%)	   24	  (28%)	   19	  (23%)	   11	  (13%)	   84	  

14.	  Jag	  ser	  mitt	  framtida	  arbetsliv	  inom	  
Espresso	  House	   6	  (7%)	   8	  (9%)	   30	  (36%)	   40	  (48%)	   84	  

15.	  Jag	  upplever	  att	  det	  är	  meningsfullt	  
att	  gå	  till	  mitt	  arbete	  på	  Espresso	  
House	  

23	  (27%)	   25	  (30%)	   28	  (33%)	   8	  (10%)	   84	  

16.	  Jag	  upplever	  att	  min	  närmsta	  chef	  
leder	  arbetet	  på	  ett	  tydligt	  sätt	  

24	  (29%)	   26	  (31%)	   23	  (27%)	   11	  (13%)	   84	  

17.	  Jag	  funderar	  på	  att	  byta	  arbetsplats	   20	  (24%)	   13	  (15%)	   22	  (26%)	   29	  (35%)	   84	  
18.	  Jag	  upplever	  att	  information	  som	  
rör	  mitt	  arbete	  kommuniceras	  ut	  på	  ett	  
bra	  sätt	  

20	  (24%)	   38	  (45%)	   23	  (27%)	   3	  (4%)	   84	  

19.	  För	  mig	  är	  det	  viktigt	  med	  
återkoppling	  på	  min	  arbetsinsats	   49	  (58%)	   24	  (29%)	   11	  (13%)	   0	  (0%)	   84	  

20.	  Jag	  upplever	  att	  jag	  får	  arbeta	  färre	  
timmar	  än	  vad	  jag	  önskar	   12	  (14%)	   7	  (8%)	   13	  (16%)	   52	  (62%)	   84	  

21.	  Jag	  känner	  mig	  delaktig	  i	  
verksamhetens	  mål	   25	  (30%)	   32	  (38%)	   26	  (31%)	   1	  (1%)	   84	  

22.	  Jag	  upplever	  att	  jag	  kan	  påverka	  
hur	  mina	  arbetsuppgifter	  ska	  utföras	  

19	  (23%)	   24	  (29%)	   34	  (40%)	   7	  (8%)	   84	  

23.	  Jag	  upplever	  att	  jag	  har	  varierande	  
arbetsuppgifter	  under	  en	  arbetsvecka	  

23	  (27%)	   22	  (26%)	   28	  (33%)	   11	  (13%)	   84	  

24.	  Jag	  trivs	  bra	  med	  huvuddelen	  av	  
mina	  arbetsuppgifter	   32	  (38%)	   34	  (41%)	   18	  (21%)	   0	  (0%)	   84	  

25.	  Jag	  upplever	  att	  jag	  i	  regel	  har	  för	  
mycket	  att	  göra	  på	  min	  arbetsplats	  

27	  (32%)	   23	  (27%)	   26	  (31%)	   8	  (10%)	   84	  

26.	  Jag	  känner	  mig	  i	  regel	  stressad	  
under	  mitt	  arbetspass	   15	  (18%)	   35	  (42%)	   28	  (33%)	   6	  (7%)	   84	  
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Instämmer	  
helt	  

Instämmer	  
till	  stor	  del	  

Instämmer	  
till	  liten	  
del	  

Instämmer	  
inte	  alls	  

Totalt	  

27.	  Jag	  upplever	  att	  vi	  i	  regel	  är	  
underbemannade	   22	  (26%)	   25	  (30%)	   23	  (27%)	   14	  (17%)	   84	  

28.	  Jag	  fick	  tillräcklig	  inskolning	  i	  början	  
av	  min	  tid	  på	  Espresso	  House	  

16	  (19%)	   24	  (29%)	   26	  (31%)	   18	  (21%)	   84	  

29.	  Jag	  upplever	  att	  jag	  jobbar	  fler	  
timmar	  än	  vad	  jag	  önskar	   11	  (13%)	   8	  (10%)	   10	  (12%)	   55	  (65%)	   84	  

30.	  Jag	  upplever	  att	  	  jag	  har	  möjlighet	  
att	  återhämta	  mig	  på	  min	  fritid	  

18	  (21%)	   20	  (24%)	   34	  (41%)	   12	  (14%)	   84	  

31.	  Jag	  är	  tillfreds	  med	  den	  fysiska	  
arbetsmiljön	  (exempelvis	  bullrig	  nivå,	  	  
tunga	  lyft,	  arbetsbänkar	  osv)	  

14	  (17%)	   27	  (32%)	   28	  (33%)	   15	  (18%)	   84	  

32.	  Jag	  upplever	  att	  jag	  får	  stöd	  och	  
uppskattning	  från	  min	  närmsta	  chef	  i	  
mitt	  arbete	  

27	  (32%)	   29	  (35%)	   22	  (26%)	   6	  (7%)	   84	  

33.	  Jag	  upplever	  att	  jag	  får	  stöd	  från	  
mina	  arbetskamrater	  i	  mitt	  arbete	  

35	  (42%)	   35	  (42%)	   12	  (14%)	   2	  (2%)	   84	  

34.	  Jag	  upplever	  att	  jag	  hinner	  prata	  
med	  mina	  kollegor	  mellan	  mina	  
arbetsuppgifter	  

26	  (31%)	   25	  (30%)	   32	  (38%)	   1	  (1%)	   84	  

35.	  Jag	  upplever	  att	  arbetets	  klimat	  på	  
min	  arbetsplats	  är	  stödjande	  och	  
uppmuntrande	  

28	  (33%)	   31	  (37%)	   19	  (23%)	   6	  (7%)	   84	  

36.	  Mina	  arbetskamrater	  utgör	  en	  
viktig	  anledning	  till	  att	  jag	  trivs	  på	  
jobbet	  

59	  (70%)	   18	  (22%)	   6	  (7%)	   1	  (1%)	   84	  

37.	  Jag	  upplever	  att	  jag	  blev	  inskolad	  
av	  erfaren	  personal	   37	  (44%)	   21	  (25%)	   22	  (26%)	   4	  (5%)	   84	  

38.	  Jag	  upplever	  att	  jag	  fick	  
information	  om	  företagets	  värderingar,	  
kundbemötande	  och	  arbetssätt	  under	  
min	  inskolning	  

38	  (45%)	   29	  (34%)	   14	  (17%)	   3	  (4%)	   84	  

39.	  Det	  förekommer	  att	  jag	  arbetar	  
fast	  jag	  är	  sjuk	  och	  borde	  varit	  
sjukanmäld	  

33	  (40%)	   18	  (21%)	   18	  (21%)	   15	  (18%)	   84	  

40.	  Jag	  upplever	  att	  kraven	  i	  mitt	  
arbete	  är	  för	  höga	   10	  (12%)	   14	  (17%)	   35	  (42%)	   25	  (29%)	   84	  

41.	  Jag	  upplever	  att	  jag	  kan	  påverka	  
när	  min	  ledighet	  infaller	   19	  (23%)	   21	  (25%)	   31	  (37%)	   13	  (15%)	   84	  

42.	  Jag	  upplever	  att	  mitt	  arbete	  
motsvarar	  de	  förväntningar	  som	  jag	  
fick	  i	  samband	  vid	  min	  
anställningsintervju	  

19	  (23%)	   31	  (37%)	   30	  (35%)	   4	  (5%)	   84	  
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4.3 Korrelationer med Spearman rho  
Spearman rho har använts för att bearbeta data som presenterats i Tabell 3. 
Frågor med ordinalvariabler samt kvot-/intervallnivå har korrelerats och data har 
presenterats som rho. Rho värden visar signifikant samband på <0,05. De frågor 
som korrelerats är personalomsättningsfrågor (fråga 13, 14, 17, 28, 37, 38 och 
42) mot bakgrundsfrågor (1-8) och social arbetsmiljö samt organisatorisk 
arbetsmiljö (fråga 9-41). Fråga 13, 14, 17, 28, 37, 38 och 52 visar signifikant 
samband med korrelationerna som är fetmarkerade i tabellen.  

En korrelation på 0,2 är tämligen låg medan 0,4 visar på ett något starkare 
samband (Bryman, 2011). Värdet kan vara antingen positivt eller negativt vilket 
även framkommer i tabellen. Korrelationer som i tabellen sticker ut och med 
tämligen starkt samband kommer att tas upp i resultatanalysen.  
	  

Tabell 3. Samband mellan personalomsättningsfrågor (13, 14, 17, 
28, 37, 38, 42) och övriga frågor 
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1.	  Vilken	  är	  din	  ålder?	   0,05	   0,11	   -‐0,05	   -‐0,05	   -‐0,13	   0,08	   -‐0,14	  

2.	  Vilket	  är	  ditt	  kön?	   -‐0,07	   -‐0,05	   -‐0,07	   -‐0,24	   -‐0,02	   -‐0,18	   -‐0,30	  

3.	  Detta	  är	  mitt	  livs	  första	  anställning	   0,01	   0,04	   -‐0,13	   -‐0,06	   -‐0,07	   -‐0,10	   0,12	  

4.	  Antal	  månader	  med	  nuvarande	  anställning	   0,00	   -‐0,12	   0,30	   -‐0,06	   -‐0,14	   0,12	   -‐0,11	  

5.	  Hur	  mycket	  jobbar	  du	  i	  genomsnitt	  per	  vecka	  
(på	  Espresso	  House)?	   0,25	   0,23	   0,02	   -‐0,11	   -‐0,07	   0,03	   -‐0,15	  

6.	  Hur	  ofta	  händer	  det	  att	  du	  arbetar	  obekväma	  
arbetstider?	   -‐0,01	   0,01	   0,14	   0,01	   -‐0,08	   -‐0,07	   -‐0,30	  

7.	  Jag	  har	  ett	  medarbetarsamtal	  minst	  en	  gång	  
om	  året	   -‐0,26	   -‐0,27	   0,23	   -‐0,25	   -‐0,26	   -‐0,19	   -‐0,42	  

8.	  Yrkesbefattning	   -‐0,29	   -‐0,22	   0,01	   0,03	   0,07	   -‐0,22	   0,03	  

15.	  Jag	  upplever	  att	  det	  är	  meningsfullt	  att	  gå	  till	  
mitt	  arbete	  på	  Espresso	  House	   0,45	   0,62	   -‐0,66	   0,28	   0,26	   0,13	   0,40	  

16.	  Jag	  upplever	  att	  min	  närmsta	  chef	  leder	  
arbetet	  på	  ett	  tydligt	  sätt	   0,30	   0,36	   -‐0,48	   0,50	   0,43	   0,39	   0,53	  
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18.	  Jag	  upplever	  att	  information	  som	  rör	  mitt	  
arbete	  kommuniceras	  ut	  på	  ett	  bra	  sätt	   0,19	   0,34	   -‐0,35	   0,45	   0,32	   0,25	   0,37	  

19.	  För	  mig	  är	  det	  viktigt	  med	  återkoppling	  på	  
min	  arbetsinsats	   0,23	   0,19	   0,00	   0,16	   0,17	   0,13	   0,08	  

20.	  Jag	  upplever	  att	  jag	  får	  arbeta	  färre	  timmar	  
än	  vad	  jag	  önskar	   -‐0,18	   -‐0,05	   0,04	   0,17	   0,14	   0,04	   -‐0,12	  

21.	  Jag	  känner	  mig	  delaktig	  i	  verksamhetens	  mål	   0,43	   0,26	   -‐0,07	   0,15	   0,27	   0,34	   0,19	  

22.	  Jag	  upplever	  att	  jag	  kan	  påverka	  hur	  mina	  
arbetsuppgifter	  ska	  utföras	   0,31	   0,34	   -‐0,25	   0,17	   0,26	   0,24	   0,38	  

23.	  Jag	  upplever	  att	  jag	  har	  varierande	  
arbetsuppgifter	  under	  en	  arbetsvecka	   0,26	   0,29	   -‐0,20	   0,03	   0,16	   0,16	   0,22	  

24.	  Jag	  trivs	  bra	  med	  huvuddelen	  av	  mina	  
arbetsuppgifter	  

0,38	   0,45	   -‐0,32	   0,20	   0,17	   0,26	   0,38	  

25.	  Jag	  upplever	  att	  jag	  i	  regel	  har	  för	  mycket	  att	  
göra	  på	  min	  arbetsplats	  

-‐0,11	   -‐0,11	   0,34	   -‐0,11	   -‐0,14	   -‐0,12	   -‐0,33	  

26.	  Jag	  känner	  mig	  i	  regel	  stressad	  under	  mitt	  
arbetspass	  

-‐0,19	   -‐0,16	   0,28	   -‐0,14	   -‐0,18	   -‐0,12	   -‐0,41	  

27.	  Jag	  upplever	  att	  vi	  i	  regel	  är	  
underbemannade	  

-‐0,19	   -‐0,13	   0,25	   -‐0,05	   -‐0,12	   -‐0,22	   -‐0,31	  

29.	  Jag	  upplever	  att	  jag	  jobbar	  fler	  timmar	  än	  vad	  
jag	  önskar	  

0,15	   0,02	   0,21	   -‐0,09	   -‐0,09	   0,07	   -‐0,30	  

30.	  Jag	  upplever	  att	  jag	  har	  möjlighet	  att	  
återhämta	  mig	  på	  min	  fritid	   0,02	   0,20	   -‐0,24	   0,23	   0,26	   0,20	   0,44	  

31.	  Jag	  är	  tillfreds	  med	  den	  fysiska	  arbetsmiljön	  
(exempelvis	  bullrig	  nivå,	  tunga	  lyft,	  arbetsbänkar	  
osv)	  

0,05	   0,20	   -‐0,22	   0,13	   0,03	   0,19	   0,29	  

32.	  Jag	  upplever	  att	  jag	  får	  stöd	  och	  uppskattning	  
från	  min	  närmsta	  chef	  i	  mitt	  arbete	   0,47	   0,39	   -‐0,47	   0,45	   0,49	   0,33	   0,41	  

33.	  Jag	  upplever	  att	  jag	  får	  stöd	  från	  mina	  
arbetskamrater	  i	  mitt	  arbete	   0,07	   0,10	   -‐0,31	   0,22	   0,27	   0,07	   0,22	  

34.	  Jag	  upplever	  att	  jag	  hinner	  prata	  med	  mina	  
kollegor	  mellan	  mina	  arbetsuppgifter	   0,20	   0,26	   -‐0,21	   0,30	   0,34	   0,35	   0,44	  

35.	  Jag	  upplever	  att	  arbetets	  klimat	  på	  min	  
arbetsplats	  är	  stödjande	  och	  uppmuntrande	   0,17	   0,23	   -‐0,29	   0,24	   0,27	   0,17	   0,37	  

36.	  Mina	  arbetskamrater	  utgör	  en	  viktig	  
anledning	  till	  att	  jag	  trivs	  på	  jobbet	   -‐0,03	   -‐0,09	   0,00	   0,14	   0,19	   0,11	   0,12	  

39.	  Det	  förekommer	  att	  jag	  arbetar	  fast	  jag	  är	  
sjuk	  och	  borde	  varit	  sjukanmäld	  

0,04	   -‐0,16	   0,31	   -‐0,20	   -‐0,09	   -‐0,03	   -‐0,36	  

40.	  Jag	  upplever	  att	  kraven	  i	  mitt	  arbete	  är	  för	  
höga	  

-‐0,23	   -‐0,20	   0,50	   -‐0,22	   -‐0,23	   -‐0,08	   -‐0,39	  

41.	  Jag	  upplever	  att	  jag	  kan	  påverka	  när	  min	  
ledighet	  infaller	  

0,18	   0,07	   -‐0,14	   0,12	   0,06	   0,22	   0,27	  

Data	  presenteras	  som	  rho	  (	  Spearman	  korrelation).	  Fetmarkerade	  rho-‐värden	  visar	  signifikant	  samband	  på	  
nivån	  <	  0,05.	  
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4.4 Resultatanalys 
4.4.1 Sammanfattning om hur baristorna upplever den organisatoriska 
arbetsmiljön 
Ledning och styrning  
Resultatet visar att baristorna på Espresso House inom vårt utvalda distrikt 
tycker att det är viktigt med ett tydligt ledarskap. En stor del av de anställda 
upplever att chefen ger möjlighet till egna initiativ och en majoritet upplever att 
närmsta chefen leder arbetet på ett tydligt sätt.  

Kommunikation 
Resultatet visar att baristorna upplever att det är viktigt med återkoppling på 
arbetsinsatsen. En kraftig majoritet upplever att informationen som rör arbetet 
kommuniceras ut på ett bra sätt.  

Delaktighet och handlingsutrymme 
När det gäller antalet timmar som baristorna vill arbeta, färre respektive fler, är 
de flesta till freds med hur mycket de jobbar. En större majoritet känner sig 
delaktiga i verksamhetens mål medan handlingsutrymmet får betraktas som 
tämligen svagt. Endast hälften av baristorna upplever att de kan påverka hur 
arbetsuppgifterna ska utföras och när ledigheten infaller vilket visar på ett svagt 
inflytande. 

Fördelning av arbetsuppgifter  
Resultatet visar att ungefär hälften av baristorna upplever att de har varierande 
arbetsuppgifter och större delen av personalen trivs bra med huvuddelen av sina 
arbetsuppgifter.  

Krav resurser och ansvar 
Resultatet visar att endast en liten andel upplever att kraven i arbetet är för höga, 
samtidigt upplever mer än hälften att de i regel har för mycket att göra på sin 
arbetsplats samt att de är stressade och underbemannade. Endast hälften 
upplever att de är tillfreds med den fysiska arbetsmiljön och att de har möjlighet 
att återhämta sig på sin fritid. En större majoritet av baristorna anger att det 
förekommer att de arbetar trots att de är sjuka och borde varit sjukanmälda.  

Sammanfattningsvis visar resultatet att de flesta baristorna är nöjda med ledning 
och styrning från sin närmsta chef samt att informationen som rör arbetet 
kommuniceras ut på ett bra sätt. När det gäller delaktighet så visar resultatet på 
ett tämligen starkt positivt resultat bland de anställda medan handlingsutrymmet 
är begränsat och visar på ett negativt resultat. Det kan tyckas vara märkligt att 
endast en liten andel upplever att kraven i arbetet är för höga, eftersom mer än 
hälften upplever att de i regel har för mycket att göra samt är stressade och 
underbemannade.  
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4.4.2 Sammanfattning om hur baristorna upplever den sociala arbetsmiljön 
Socialt samspel  
Resultatet visar att drygt hälften av baristorna upplever att det är meningsfullt att 
gå till arbetet på Espresso House. En stark majoritet upplever att de hinner prata 
med sina kollegor mellan arbetsuppgifter och nästan samtliga baristor, 92 
procent, uppger att arbetskamraterna utgör en viktig anledning till trivsel på 
jobbet.  

Samarbete och socialt stöd  
Drygt hälften uppger att närmsta chef regelbundet berömmer arbetsinsatsen. En 
övervägande majoritet av baristorna upplever att de känner förtroende för sin 
närmsta chef och att de får stöd samt uppskattning från sin närmsta chef i 
arbetet. En ännu starkare majoritet upplever att de får stöd från sina 
arbetskamrater i sitt arbete och en stark majoritet upplever att arbetets klimat på 
arbetsplatsen är stödjande och uppmuntrande.  

Sammanfattningsvis visar resultaten att arbetskamraterna är en central faktor för 
trivseln på arbetsplatsen och ett tämligen högt positivt resultat på variablerna 
samarbete och socialt stöd.  

4.4.3 Sammanfattning om hur baristorna upplever frågor relaterade till 
personalomsättningen 
Resultatet visar att en stark majoritet av baristorna upplever att de har möjlighet 
till karriärsutveckling inom Espresso House, men trots detta ser endast 16 
procent sitt framtida arbetsliv inom företaget. Ungefär en tredjedel funderar på 
att byta arbetsplats. Mer än hälften upplever att de inte fick tillräckligt med 
inskolning i början av sin tid på Espresso House, samtidigt som en kraftig 
majoritet anger att de blev inskolad av erfaren personal. En stark majoritet anger 
att de fick information om företagets värderingar, kundbemötande och arbetssätt 
under inskolningen och en majoritet upplever att arbetet motsvarar 
förväntningarna som de fick i samband med anställningsintervjun.  

Sammanfattningsvis visar resultatet att de anställda upplever att de har möjlighet 
till karriärsutveckling men trots detta så ser ytterst få en framtid inom företaget. 
Resultatet visar även att baristorna upplever att företaget inte spenderar 
tillräckligt med resurser på inskolning.  
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4.4.4 Tolkning och analys av relationen mellan personalomsättning och 
arbetsmiljö genom Spearman rho  

Tabell 4.1 Samband genom fråga 13  
13. Jag upplever att jag har möjlighet till karriärsutveckling inom Espresso House visar 
tämligen starkt samband med:  
15. Jag upplever att det är meningsfullt att gå till mitt arbete på Espresso House 0,45 
21. Jag känner mig delaktig i verksamhetens mål 0,43 
32. Jag upplever att jag får stöd och uppskattning från min närmsta chef i mitt arbete 0,47 
Baristorna som upplever att de har möjlighet till karriärsutveckling visar ett 
tämligen starkt samband med att arbetet känns meningsfullt och att de är 
delaktiga i verksamhetens mål. De upplever även att de får stöd och 
uppskattning från sin närmsta chef i arbetet.  

Tabell 4.2 Samband genom fråga 14 
14. Jag ser mitt framtida arbetsliv inom Espresso House visar tämligen starkt samband med:  
15. Jag upplever att det är meningsfullt att gå till mitt arbete på Espresso House 0,62 
24. Jag trivs bra med huvuddelen av mina arbetsuppgifter 0,45 
32. Jag upplever att jag får stöd och uppskattning från min närmsta chef i mitt 
arbete 

0,39 

Baristorna som ser sitt framtida arbetsliv inom Espresso House visar ett 
tämligen starkt samband med att de upplever att det är meningsfullt att gå till sitt 
arbete och att de trivs bra med huvuddelen av sina arbetsuppgifter. De upplever 
även att de får stöd och uppskattning från sin närmsta chef.  

Tabell 4.3 Samband genom fråga 17 
17. Jag funderar på att byta arbetsplats visar tämligen starkt samband med:  
15. Jag upplever att det är meningsfullt att gå till mitt arbete på Espresso House - 0,66 
16. Jag upplever att min närmsta chef leder arbetet på ett tydligt sätt - 0,48 
32. Jag upplever att jag får stöd och uppskattning från min närmsta chef i mitt 
arbete 

- 0,47 

40. Jag upplever att kraven i mitt arbete är för höga 0,50 
De som funderar på att byta arbetsplats visar ett tämligen starkt samband med att 
de upplever att det inte är meningsfullt att gå till arbetet. De upplever även att 
närmsta chefen inte leder arbetet på ett tydligt sätt och att kraven i deras arbete 
är för höga.  

Tabell 4.4 Samband genom fråga 28 
28. Jag fick tillräcklig inskolning i början av min tid på Espresso House visar tämligen starkt 
samband med: 
16. Jag upplever att min närmsta chef leder arbetet på ett tydligt sätt 0,50 
18. Jag upplever att information som rör mitt arbete kommuniceras ut på ett bra sätt 0,45 
32. Jag upplever att jag får stöd och uppskattning från min närmsta chef i mitt 
arbete 

0,45 

De som fick tillräcklig inskolning i början av sin tid på Espresso House visar ett 
tämligen starkt samband med att de upplever att närmsta chef leder arbetet på ett 
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tydligt sätt. De upplever även att information kommuniceras ut på ett bra sätt 
och att de får stöd samt uppskattning från sin närmsta chef i arbetet.  

Tabell 4.5 Samband genom fråga 37 
37. Jag upplever att jag blev inskolad av erfaren personal visar tämligen starkt samband 
med: 
16. Jag upplever att min närmsta chef leder arbetet på ett tydligt sätt 0,43 
32. Jag upplever att jag får stöd och uppskattning från min närmsta chef i mitt 
arbete 

0,49 

Baristorna som upplever att de blev inskolade av erfaren personal visar ett 
tämligen starkt samband med att de upplever att sin närmsta chef leder arbetet 
på ett tydligt sätt och att de får stöd samt uppskattning från närmsta chef i 
arbetet.  

Tabell 4.6 Samband genom fråga 38 
38. Jag upplever att jag fick information om företagets värderingar, kundbemötande och 
arbetssätt under min inskolning visar tämligen starkt samband med:  
16. Jag upplever att min närmsta chef leder arbetet på ett tydligt sätt 0,39 
21. Jag känner mig delaktig i verksamhetens mål 0,34 
Baristorna som upplever att de fick information om företagets värderingar, 
kundbemötande och arbetssätt under sin inskolning visar ett tämligen starkt 
samband med att de upplever att sin närmsta chef leder arbetet på ett tydligt sätt 
och att de är delaktiga i verksamhetens mål. 

Tabell 4.7 Samband genom fråga 42 
42. Jag upplever att mitt arbete motsvarar de förväntningar som jag fick i samband vid min 
anställningsintervju visar tämligen starkt samband med: 
7. Jag har medarbetarsamtal minst en gång om året  - 0,42 
16. Jag upplever att min närmsta chef leder arbetet på ett tydligt sätt 0,53 
30. Jag upplever att jag har möjlighet att återhämta mig på min fritid 0,44 
34. Jag upplever att jag hinner prata med mina kollegor mellan mina arbetsuppgifter 0,44 
De som inte hade ett medarbetarsamtal minst en gång om året upplever inte 
heller att arbetet motsvarar de förväntningar som de fick i samband med 
anställningsintervjun. De baristor som upplever att arbetet motsvarar de 
förväntningar som de fick i samband med anställningsintervjun visar på ett 
tämligen starkt samband med upplevelsen av att sin närmsta chef leder arbetet 
på ett tydligt sätt. Det visar även ett samband med att baristor som upplever att 
de har möjlighet att återhämta sig på sin fritid och att man hinner prata med 
kollegor mellan arbetsuppgifterna.  

Sammanfattningsvis visar korrelationerna med tämligen starkt samband mellan 
personalomsättning och arbetsmiljö, att stöd och uppskattning från sin närmsta 
chef och upplevelsen av att ens närmsta chef leder arbetet på ett tydligt sätt, är 
återkommande variabler och således viktigt för hur baristorna uppfattar frågor 
gällande personalomsättning.  
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5. DISKUSSION 
Detta kapitel inleds med att resultatet diskuteras i relation till krav-kontroll-
stödmodellen. Sedan diskuteras resultatet i relation till studiens tidigare 
forskning. Därefter presenteras studiens slutsatser där syfte och 
frågeställningar diskuteras samt besvaras. Avslutningsvis presenteras förslag 
till fortsatt forskning.  

5.1 Resultat ställda mot krav-kontroll-stödmodellen 
Enligt Theorell (2012) kan ett begränsat handlingsutrymme i längden leda till 
stress då individen har en liten möjlighet att påverka sin arbetssituation och 
därmed en minskad kontroll över sin situation. Upplevelsen av stress skapas när 
individen kämpar för att bibehålla eller återfå kontrollen över sin situation 
(Theorell, 2012).  

Studiens resultat visar en tvetydighet gällande sambandet av relationen mellan 
yttre psykiska krav, möjlighet till beslutsutrymme och stöd från arbetskamrater. 
Resultatet pekar mot en hög upplevelse av delaktighet, men samtidigt en lägre 
grad av handlingsutrymme. Den höga upplevelsen av delaktighet är positivt 
kopplad till låg stress och god hälsa. Det begränsade handlingsutrymmet 
däremot har en negativ påverkan på stress och hälsa. I förlängningen kan 
upplevelsen av ett lågt handlingsutrymme leda till den ”passiva” eller ”spända” 
situationen i krav-kontroll-stödmodellen. Framförallt den ”spända” modellen 
leder till en försämrad hälsa. Studiens population skattade sig högt gällande 
upplevelsen av stress, underbemanning och för mycket att göra på arbetet. 
Samtidigt upplever endast en liten del av populationen att kraven är för höga. 
Resultatet visar även att det i populationen finns ett starkt socialt stöd från 
arbetskamrater och den närmsta chefen vilket har en positiv inverkan på hälsan.  

Sammanfattningsvis, utifrån krav-kontroll-stödmodellen, går det utifrån studiens 
sammanlagda resultat att se tendenser som pekar mot en negativ dimension som 
kan utlösa stressreaktioner och försämrad hälsa. Det vill säga att det finns en risk 
att baristorna hamnar i den ”spända” eller ”passiva” situationen. Samtidigt finns 
det ett starkt socialt stöd mellan de anställda i populationen, dels från 
arbetskamrater, men även från närmsta chef.  

 
5.2 Resultat ställda mot tidigare forskning 
5.2.1 Arbetsmiljö 
Enligt Andersson (2013) bör man studera fysiska, organisatoriska och sociala 
arbetsmiljöfaktorer när man beskriver arbetstagarens upplevelser av arbetet. 
Detta är precis vad vi gjort inom vår studie. Främst genom organisatorisk och 
social arbetsmiljö, där baristor inom Espresso House beskriver sina upplevelser 
av sitt arbete. Vi har dock lagt till dimensionen personalomsättning och kopplat 
det samman med arbetsmiljö. Andersson nämner att vissa faktorer är mer 
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betydande än andra. Exempelvis är det viktigt att arbetstagarna har ett eget 
inflytande och möjlighet att påverka. Vårt resultat visar en tvetydighet här 
eftersom baristorna upplever en hög grad av delaktighet men en lägre grad av 
handlingsutrymme. Endast hälften upplever att de kan påverka sina arbetstider 
och hur ens arbetsuppgifter ska utföras. Enligt Andersson kan brist på kontroll 
leda till fysisk utmattning.  

En större majoritet i populationen uppger att de arbetar trots att de borde varit 
sjukanmälda. Resultatet som Leineweber et al. (2013) har kommit fram till i sin 
studie visar att ett lägre inflytande över arbetstiderna generellt leder till en högre 
sjukfrånvaro och sjuknärvaro. Även ett lågt inflytande över vilka dagar man 
arbetar och påverkan på arbetspassets längd höjde frekvensen på sjukfrånvaro. 
Leineweber et al. förklarar att en högre svarsfrekvens av sjuknärvaro, som även 
framkommer i vår studie, sker på arbetsplatser med låg arbetstidskontroll och 
där de anställda upplever att de måste gå till arbetet trots att de är sjuka. 
Sammanfattningsvis menar Leineweber et al. att ett ökad inflytande över 
arbetstiden har en positiv påverkan på hälsan och leder till en lägre sjuknärvaro.  

SCB (2012) tar även dem upp vikten av att kunna påverka sina arbetstider. 
Inflytandet över arbetstiden påverkar individens välbefinnande positivt genom 
att skapa en bra balans mellan arbete och privatliv. Större delen av vår 
population arbetar oregelbundna tider och ungefär hälften upplever att de kan 
påverka vilka tider de ska arbeta. Mer än hälften i vår population uppgav att de 
inte har möjlighet att återhämta sig på sin fritid. Därför kan man genom vårt 
resultat tyda en risk för ohälsa inom arbetsgrupper på grund av det lägre 
inflytandet över att påverka sina arbetstider. Den höga sjuknärvaron i gruppen 
kan förklaras med att individerna i populationen upplever ett tvång att de måste 
gå till arbetet trots att de är sjuka. SCB:s undersökning visade att bland 16-24 
åringar är det vanligaste skälet till deltid att man vill jobba mer men inte får fler 
timmar. Vårt resultat visade istället att det var en låg andel som ville arbeta mer 
och en låg andel som ville jobba mindre.  

Enligt Arbetsmiljöverkets (2014:3) studie upplever drygt hälften, 52 procent, att 
de har alldeles för mycket att göra. I vår population uppgav 59 procent att de i 
regel har för mycket att göra på sin arbetsplats. Arbetsmiljöverkets (2014:3) 
resultat visar även att unga i större utsträckning får stöd från arbetskamrater och 
chefer, fler möjligheter att utvecklas i arbetet, uppskattning för sitt arbete av 
både chefer, arbetskamrater och andra. Denna bild överensstämmer starkt med 
vår population. Det sociala stödet, både från arbetskamrater och chef, var starkt 
inom populationen. En kraftig majoritet upplever att de har möjlighet till 
karriärsutveckling och som tidigare nämnt så har vi en ung population med den 
största andelen som är mellan 16-22 år.  

Lin, Wong och Ho (2015) beskriver att personalen inom servicebranschen med 
direkt kundkontakt måste hantera faktorer som tung arbetsbörda, repeterande 
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arbetsuppgifter och stress. Denna problembild stämmer väl överens med vårt val 
av bransch och organisation. I studiens resultat gick det att se att inflytandet över 
när ledigheten ska infalla är lågt inom populationen. Lin, Wong och Ho (2015) 
har i sin studie tittat på krav-kontroll-stödmodellen i relation till rollkonflikter 
och hur det går att mildra konflikten mellan dessa inom servicebranschen. De 
föreslår åtgärder som är mer gynnsamma för inflytandet över arbetstider. Det 
skulle ge bättre balans i arbetslivet vilket skulle gynna organisationen genom att 
det var lättare att behålla sina anställda (Lin, Wong och Ho, 2015). Mindre än 
hälften i vår population uppgav att de har möjlighet att återhämta sig på sin 
fritid. Därför skulle det vara tänkvärt att fundera på hur man skulle kunna 
anpassa arbetet så att det blev en bättre balans mellan arbetsliv och privatliv. 
Relaterat till den kraftigt höga andelen av populationen som inte ser sitt framtida 
arbetsliv inom Espresso House, inte ser sitt arbete som meningsfullt och 
funderar på att byta arbetsplats så skulle en förändring och mer inflytande över 
arbetstiderna kunna vara gynnsamt då personalen kanske väljer att stanna kvar.  

5.2.2 Personalomsättning 
En stor del av populationen upplever att de inte fick tillräckligt med inskolning 
när de började på Espresso House. Allen (2006) tar i sin studie upp olika 
inskolningsstrategier som är gynnsamma för att få personalen att stanna kvar på 
arbetsplatsen efter inskolningen. Strategierna ska bland annat minska 
osäkerheten hos den nyanställde gällande arbetsuppgifter och stärka den 
nyanställdes känsla av kontroll över den nya arbetssituationen vilket i sin tur 
minskar ångest och stress (Allen, 2006). Vår population uppgav en hög frekvens 
av både stress och av upplevelsen av otillräcklig inskolning. Detta indikerar på 
att det finns ett behov av att förändra rutinerna vid inskolningen av ny personal 
på Espresso House. Dock uppgav vår population i hög grad att de blivit 
inskolade av erfarna kollegor. Detta tar Allen (2006) upp som en positiv aspekt 
eftersom de nyanställda kan vända sig till någon med mer kunskap och 
erfarenhet för att få hjälp att hitta sin sociala plats på arbetsplatsen vilket kan 
liknas vid ett mentorskap. Hiltrop (1999) tar också upp mentorskap som en 
framgångsfaktor vid inskolning av ny personal. Han nämner även att coachning 
och mentorskap är avgörande för att företagen ska kunna erbjuda utbildning och 
karriärsutveckling.  

Gällande upplevelser av karriärsutveckling och framtida arbetsliv inom Espresso 
House så ser vi en tvetydighet inom vår population. Majoriteten upplever att de 
har möjlighet till karriärsutveckling inom Espresso House men få ser sitt 
framtida arbetsliv inom företaget. Holtom et al. (2005) förklarar att detta 
nödvändigtvis inte behöver ha med missnöje att göra. Enligt Holtom et al. finns 
andra orsaker till att människor väljer att byta arbetsplats. Exempelvis kan det 
bero på personliga värderingar eller oväntade jobberbjudanden. Andra orsaker 
kan vara att företagets värderingar inte stämmer överens med individens 
värderingar, mål och strategier (Holtom et al., 2005). Eftersom vår population är 
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väldigt ung så kan en orsak till att man funderar på att lämna vara att man har 
planer på att studera vidare.  

Hiltrop (1999) hävdar att den första tiden som nyanställd är avgörande för hur 
lojalitet och engagemang kommer att utvecklas hos de anställda. Därför är det 
väldigt viktigt hur den nyanställda introduceras på arbetsplatsen vilket kommer 
vara avgörande för de anställdas val av framtid inom arbetsplatsen. 
Sanningsenlig information om företaget, dess värderingar samt för och 
nackdelar är även viktigt att informera den nyanställde om (Hiltrop, 1999). Det 
var få i vår population som såg sitt framtida yrkesliv inom Espresso House. Det 
kan förklaras genom avsaknaden av mentorskap vid inskolning av nyanställda 
på Espresso House. Samtidigt uppgav de anställda att de blev inskolade av 
erfaren personal. Det kan även förklaras genom att ungefär tredjedel av 
populationen på Espresso House inte har medarbetarsamtal varje år.  

Medarbetarsamtal beskriver Walsh och Fisher (2005) som ett tillfälle där 
medarbetaren får ta emot feedback om sina styrkor respektive svagheter samt en 
möjlighet för chef och anställd att förmedla visioner, mål och värderingar med 
varandra (Walsh och Fisher, 2005). Waldenström och Härenstam (2006) menar i 
sin studie att högre grad av feedback från arbetsgivaren ökar graden av lojalitet 
till arbetsgivaren. Kopplat till populationen i vår studie skulle mer feedback från 
den närmsta chefen kunna öka de anställdas lojalitet till företaget och 
hypotetiskt sätt minska personalomsättningen.  

 
5.3 Slutsatser 
Vårt syfte med studien var att studera den organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön i vårt utvalda distrikt inom Espresso House samt undersöka 
relationen mellan personalomsättning och arbetsmiljö inom urvalet. Vi utgick 
från tre frågeställningar som handlade om baristornas upplevelser av 
organisatorisk och social arbetsmiljö samt hur relationen mellan 
personalomsättning och arbetsmiljö ser ut inom Espresso House.  

Gällande den organisatoriska arbetsmiljön visar resultatet att de flesta baristorna 
är nöjda med ledning och styrning från sin närmsta chef. Delaktigheten visar ett 
tämligen starkt positivt resultat medan handlingsutrymmet är begränsat. Endast 
en liten andel av populationen upplever att kraven är för höga, samtidigt som 
mer än hälften upplever att de i regel har för mycket att göra samt är stressade 
och underbemannade.  

Den sociala arbetsmiljön på arbetsplatsen präglas av ett tämligen starkt positivt 
resultat bland baristorna. Det som stack ut var att arbetskamraterna är en central 
faktor för trivseln på arbetet. När det gäller upplevelsen av personalomsättning 
bland baristorna så upplever de flesta att det finns möjlighet till 
karriärsutveckling, men trots detta så ser ytterst få sin framtid inom företaget. 
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Detta kan bero på att de flesta upplevde att de inte fick tillräckligt med 
inskolning i början av sin tid på Espresso House.  

Korrelationerna mellan personalomsättning och arbetsmiljö visade att stöd och 
uppskattning från sin närmsta chef och upplevelsen av att ens närmsta chef leder 
arbetet på ett tydligt sätt är återkommande variabler och således viktigt för hur 
baristorna uppfattar frågor gällande personalomsättning.  

Resultatet av vår studie har synliggjort vikten av att ha ett medarbetarsamtal 
minst en gång om året. Avsaknad av medarbetarsamtal leder till en negativ 
inställning gentemot företaget och en ökad känsla av att vilja byta arbetsplats. 
Det är även svårare för företaget att motsvara de förväntningar som getts i 
samband med anställningsintervjun utan medarbetarsamtal. Det som stack ut när 
vi undersökte relationen mellan personalomsättning och arbetsmiljö var vikten 
av att chefen gav stöd och stöttning samt ledde arbetet på ett tydligt sätt. 
Chefskapet spelar alltså en väldigt stor roll i hur baristorna upplever frågor om 
personalomsättning.  

Sammanfattningsvis visar resultatet att mer inflytande över arbetstider samt mer 
resurser gällande personalomsättningsfrågor såsom mer tid till inskolning och 
satsning på mentorskap skulle kunna öka medarbetarnas benägenhet att stanna 
kvar inom företaget. Vi kan se i vår studie att många upplever att möjligheten 
till karriärsutveckling finns, men få tänker trots detta stanna och därför bör man 
se över vilka strategier som krävs för att få fler att vilja stanna och växa inom 
företaget.  

 

5.4 Förslag till vidare forskning  
Den senaste arbetsmiljöföreskriften, om organisatorisk och social arbetsmiljö, 
har varit en central utgångspunkt för vår studie. Vi fann att det skulle vara 
intressant att studera hur den nya arbetsmiljöföreskriften ser ut i praktiken inom 
en organisation i hotell- och restaurangbranschen. Valet föll på Espresso House 
eftersom det är en växande organisation, som samtidigt präglas av hög 
personalomsättning. Därav intresset att studera relationen mellan just 
arbetsmiljö och personalomsättning. Vårt val av ämne tar oss tillbaka till 
Ledning och strategiskt personalarbete 1 där vi läste en kurs i 
arbetslivssociologi. Det var förmodligen denna kurs som väckte vårt intresse för 
ämnet arbetsmiljö som sedermera kom att bli vårt uppsatsämne. Man får även ha 
i åtanke att en stor del av forskning som skett inom arbetslivet är härlett till 
ämnet sociologi.  

Den kvantitativa data som samlats in gav oss ett gediget material att arbeta med. 
Detta gav oss möjligheten att se hur relationen mellan personalomsättning och 
arbetsmiljö ser ut och hur man kan koppla samman detta med den nya 
arbetsmiljöförordningen. Samtidigt fick vi de mest intressanta svaren genom vår 
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öppna fråga. Dessa svar var kraftigt kvalitativa och vårt förslag till fortsatt 
forskning är således att det hade varit intressant att se hur en kvalitativ studie 
hade sett ut inom detta område. Urvalet hade förslagsvis kunnat begränsas till 
platschefer inom utvalt distrikt. Vad ser dem för karriärmöjligheter och vad är 
deras syn på organisatorisk respektive social arbetsmiljö? Det hade varit oerhört 
intressant att ta del av. Det hade även varit intressant att se fortsatt forskning 
inom kvantitativ metod. Då hade vi gärna sett att man försökt genomföra ett 
sannolikhetsurval.  

Samtidigt är det viktigt att ha i åtanke att när denna studie inleddes så gällde inte 
ens den nya arbetsmiljöföreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö. 
Det finns således inte särskilt mycket tidigare forskning som har med den nya 
arbetsmiljöföreskriften att göra och därför hoppas vi att vår studie kan vara en 
språngbräda till att det kommer mer forskning inom detta område.  
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BILAGA 1. Missivbrev  
	  

Hej,  	  

Vi studerar Ledning och strategiskt personalarbete vid Linköpings universitet. 
Vi slutför nu vår utbildning genom att skriva ett examensarbete som handlar om 
relationen mellan personalomsättning och arbetsmiljö. Eftersom arbetslivet är en 
stor del av livet har vi valt att fördjupa oss i detta ämne. Vi har valt er 
organisation i vår studie och detta kan vara en möjlighet för dig som besvarar 
enkäten att uttrycka just vad du upplever om din arbetssituation. Därför hoppas 
vi att du vill vara med och besvara vår enkät. 	  

Enkäten är utskickad till samtliga baristor inom ert distrikt. Vi önskar att du i din 
yrkesroll kan beskriva din upplevda arbetssituation. Dina svar kommer  att 
behandlas konfidentiellt, det vill säga hemligt, och kommer inte att kunna knytas 
till dig på något sätt. Resultatet från denna enkät kommer enbart att användas 
inom ramen för vårt examensarbete. 	  
 	  

Resultatet kommer att redovisas i rapportform den 2 juni 2016. Vi vill ha ditt 
svar senast fredag den 11 april. 	  

Mvh, 	  

Emanuel och Josefin	  
 	  
  	  

 

 

 

 

 

 

 

Har du några frågor eller funderingar så är du välkommen att kontakta oss:  	  

Telefon: 070 346 59 09	  

Mail: emaan288@student.liu.se, josefin.hultgren@gmail.com 	  
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BILAGA 2. Mall till elektronisk enkät  
Instruktion: Besvara frågorna  genom att fylla i det som stämmer bäst in på dig och din 
livssituation. Enkätfrågorna kan enbart besvaras  med ett alternativ per påstående.   

1. Vilken är din ålder?  
_____16-22 år 

_____23-26 år 

_____27-30 år 

_____över 30 år 

 
2. Vilket är ditt kön? 
_____Man 

_____Kvinna 

 

3. Detta är mitt livs första anställning  
_____Ja 

_____Nej  

 

4. Antal månader med nuvarande anställning  
_____0-6 mån 

_____7-12 mån 

_____mer än 12 mån 

 

5. Hur mycket jobbar du i genomsnitt per vecka (på Espresso House)? 
_____0-20 h per vecka 

_____21-40 h per vecka 

 

6. Hur ofta händer det att du arbetar obekväma arbetstider?  
_____Varje arbetsdag 

_____Varje vecka 

_____Varje månad 

_____ Ytterst sällan  

 

7. Jag har ett medarbetarsamtal minst en gång om året 
_____Ja 

_____Nej 
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8. Yrkesbefattning  
_____Platschef 

_____Skiftledare 

_____Medarbetare  

[Markera ett alternativ per påstående som passar dig] 

                    Instämmer     Instämmer    Instämmer Instämmer 

                         helt            till stor del     till liten del    inte alls 

 
9. Jag upplever att min 

närmsta chef regelbundet  ☐ ☐ ☐ ☐ 
berömmer min arbetsinsats  
 

10. Jag upplever att   ☐ ☐ ☐ ☐ 
det är viktigt med  
ett tydligt ledarskap 
 

11. Jag känner ett förtroende ☐ ☐ ☐ ☐ 
för min närmsta chef    
 

12. Jag upplever att min chef ☐ ☐ ☐ ☐ 
ger mig möjlighet till  
att ta egna initiativ   
 

13. Jag upplever att jag har ☐ ☐ ☐ ☐ 
möjlighet till karriärsutveckling  
inom Espresso House  
 

14. Jag ser mitt framtid a arbetsliv ☐ ☐ ☐ ☐ 
inom Espresso House 
 

15. Jag upplever att   ☐ ☐ ☐ ☐ 
det är meningsfullt  
att gå till mitt arbete  
på Espresso House  
 

16. Jag upplever att min  ☐ ☐ ☐ ☐ 
närmsta chef leder 
arbetet på ett tydligt sätt 
 

17. Jag funderar på   ☐ ☐ ☐ ☐ 
att byta arbetsplats  
 

18. Jag upplever att  ☐ ☐ ☐ ☐ 
information som rör   
mitt arbete kommuniceras 
ut på ett bra sätt  
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[Markera ett alternativ per påstående som passar dig] 

                    Instämmer     Instämmer    Instämmer Instämmer 

                         helt            till stor del     till liten del    inte alls 

 
19. För mig är det viktigt ☐ ☐ ☐ ☐ 

med återkoppling på  
min arbetsinsats 
 

20. Jag upplever att jag  ☐ ☐ ☐ ☐ 
får arbeta färre timmar  
än vad jag önskar 
 

21. Jag känner mig delaktig  ☐ ☐ ☐ ☐ 
i verksamhetens mål  
 

22. Jag upplever att   ☐ ☐ ☐ ☐ 
jag kan påverka hur  
mina arbetsuppgifter  
ska utföras 
 

23. Jag upplever att   ☐ ☐ ☐ ☐ 
jag har varierande   
arbetsuppgifter under  
en arbetsvecka 
 

24. Jag trivs bra med   ☐ ☐ ☐ ☐ 
huvuddelen av mina 
arbetsuppgifter  
 

25. Jag upplever att jag i ☐ ☐ ☐ ☐ 
regel har för mycket att    
göra på min arbetsplats 
 

26. Jag känner mig i  ☐ ☐ ☐ ☐ 
regel stressad under  
mitt arbetspass  
 

27. Jag upplever   ☐ ☐ ☐ ☐ 
att vi i regel är  
underbemannade  
 

28. Jag fick tillräcklig inskolning  ☐ ☐ ☐ ☐ 
i början av min tid  
på Espresso House  
 

29. Jag upplever att jag  ☐ ☐ ☐ ☐ 
jobbar fler timmar än 
vad jag önskar 
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[Markera ett alternativ per påstående som passar dig] 

                    Instämmer     Instämmer    Instämmer Instämmer 

                         helt            till stor del     till liten del    inte alls 

 
30. Jag upplever att  jag ☐ ☐ ☐ ☐ 

har möjlighet att återhämta  
mig på min fritid 
 

31. Jag är till freds  med  ☐ ☐ ☐ ☐ 
den fysiska arbetsmiljön  
(exempelvis bullrig nivå,  
tunga lyft, arbetsbänkar osv)  
 

32. Jag upplever att jag får ☐ ☐ ☐ ☐ 
stöd och uppskattning  
från min närmsta  
chef i mitt arbete 
 

33. Jag upplever att jag  ☐ ☐ ☐ ☐ 
får stöd från mina  
arbetskamrater  
i mitt arbete   
 

34. Jag upplever att jag  ☐ ☐ ☐ ☐ 
hinner prata med mina  
kollegor mellan  
mina arbetsuppgifter  
 

35. Jag upplever att  
arbetets klimat på  ☐ ☐ ☐ ☐ 
min arbetsplats  
är stödjande och  
uppmuntrande 
 

36. Mina arbetskamrater utgör  ☐ ☐ ☐ ☐ 
en viktig anledning 
till att jag trivs på jobbet 
 

37. Jag upplever att jag  ☐ ☐ ☐ ☐ 
blev inskolad av 
erfaren personal  
 

38. Jag upplever att jag fick ☐ ☐ ☐ ☐ 
information om företagets 
värderingar, kundbemötande  
och arbetssätt  
under min inskolning  
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[Markera ett alternativ per påstående som passar dig] 

                    Instämmer     Instämmer    Instämmer Instämmer 

                         helt            till stor del     till liten del        inte alls 

 
39. Det förekommer att  ☐ ☐ ☐ ☐ 

jag arbetar fast jag är sjuk  
och borde varit sjukanmäld 
 

40. Jag upplever att kraven ☐ ☐ ☐ ☐ 
i mitt arbete är  
för höga  
 

41. Jag upplever att jag  ☐ ☐ ☐ ☐ 
kan påverka när 
min ledighet infaller  
 

42. Jag upplever att   ☐ ☐ ☐ ☐ 
mitt arbete motsvarar  
de förväntningar som jag  
fick i samband vid min  
anställningsintervju  
 

43. Är det något ytterligare du vill lägga till? 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
 
Tack för din medverkan!  
 
Mvh, 
Emanuel och Josefin  
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BILAGA 3. Kategorisering av enkätfrågor  
 

Kategori 1. Ledning och styrning 

10. Jag upplever att det är viktigt med ett tydligt ledarskap  

12. Jag upplever att min chef ger mig möjlighet till att ta egna initiativ  

16. Jag upplever att min närmsta chef leder arbetet på ett tydligt sätt 

 

Kategori 2. Kommunikation 

18. Jag upplever att information som rör mitt arbete  

kommuniceras ut på ett bra sätt  

19. För mig är det viktigt med återkoppling på min arbetsinsats  

 

Kategori 3. Delaktighet och handlingsutrymme  

20. Jag upplever att jag får arbeta färre timmar än vad jag önskar  

21. Jag känner mig delaktig i verksamhetens mål  

22. Jag upplever att jag kan påverka hur mina arbetsuppgifter ska utföras  

29. Jag upplever att jag jobbar mer timmar än vad jag önskar  

41. Jag upplever att jag kan påverka när min ledighet infaller  

 

Kategori 4. Fördelning av arbetsuppgifter 

23. Jag upplever att jag har varierande arbetsuppgifter under en arbetsvecka  

24. Jag trivs bra med huvuddelen av mina arbetsuppgifter  

 

Kategori 5. Krav, resurser och ansvar 

25. Jag upplever att jag i regel har för mycket att göra på min arbetsplats  

26. Jag känner mig i regel stressad under mitt arbetspass  

27. Jag upplever att vi i regel är underbemannade  

30. Jag upplever att jag har möjlighet att återhämta mig på min fritid  
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31. Jag är till freds med den fysiska arbetsmiljön (exempelvis bullrig nivå, tunga 
lyft, arbetsbänkar osv) 

39. Det förekommer att jag arbetar fast jag är sjuk och borde varit sjukanmäld  

40. Jag upplever att kraven i mitt arbete är för höga  
 

Kategori 6. Socialt samspel 

15. Jag upplever att det är meningsfullt att gå till mitt arbete på Espresso House  

34. Jag upplever att jag hinner prata med mina kollegor mellan mina 
arbetsuppgifter  

36. Mina arbetskamrater utgör en viktig anledning till att jag trivs på jobbet  

 

Kategori 7-8. Samarbete och socialt stöd (två kategorier som är ihopslagna)  

9. Jag upplever att min närmsta chef regelbundet berömmer min arbetsinsats 

11. Jag känner ett förtroende för min närmsta chef  

32. Jag upplever att jag får stöd och uppskattning från min närmsta chef i mitt 
arbete  

33. Jag upplever att jag får stöd från mina arbetskamrater i mitt arbete  

35. Jag upplever att arbetets klimat på min arbetsplats är stödjande och 
uppmuntrande  

 

Kategori 9. Personalomsättning  

13. Jag upplever att jag har möjlighet till karriärsutveckling  

inom Espresso House 

14. Jag ser mitt framtida arbetsliv inom Espresso House 

17. Jag funderar på att byta arbetsplats  

28. Jag fick tillräcklig inskolning i början av min tid på Espresso House 

37. Jag upplever att jag blev inskolad av erfaren personal  

38. Jag upplever att jag fick information om företagets värderingar, 
kundbemötande och arbetssätt under min inskolning 

42. Jag upplever att mitt arbete motsvarar de förväntningar som jag fick i 
samband vid min anställningsintervju  


