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Abstract 
 
Master's thesis, Master of Business Administration program, School of Business of 

Economics at Linnaeus University, Management, Course code, 4FE10E 

 

Authors: Anton Milemo and Christoffer Wideén 

Tutor: Magnus Forslund 

 

Title: Focus on employee turnover - an ethnographic study on the insurance company 

Trygg-Hansa’s outbound department in Växjö  

 

Background: The costs of losing employees, recruiting new people, making a selection 

of potential employees and training them are all high. The costs often exceed one 

hundred percent of the annual salary for the otherwise vacant position. In addition to the 

direct costs of employee turnover troubles, things such as work confusion, loss of 

organizational memory along with strategic skills can arise. The employee turnover rate 

of Trygg-Hansa’s outbound department in Växjö is too high according to the office 

manager. 

 

Purpose: Understand the causes of high employee turnover in a Swedish insurance 

company. 

 

Methodology: This thesis consists of an ethnographic study of a Swedish insurance 

company. It is a qualitative research where data collected through observations and 

interviews has been conducted. 

 

Results, conclusions: The study discusses a number of reasons as to why the high 

employee turnover of staff has emerged. The macho culture, contributes to a high 

employee turnover, as long as it exists. Employee turnover can be reduced by a higher 

work satisfaction. This can be achieved by working with factors such as expectation, 

stress, anxiety, depreciation and attention.  



 

 

 

 

 

Sammanfattning 
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Författare: Anton Milemo och Christoffer Wideén  

Handledare: Magnus Forslund  

  

Titel: Fokus på personalomsättning – en etnografisk studie på försäkringsbolaget 

Trygg-Hansas outboundavdelning i Växjö 

  

Bakgrund: Kostnaderna för att förlora sina anställda, rekrytera nya personer, göra ett 

urval av potentiella medarbetare och ge dessa en internutbildning är höga. Kostnaderna 

överstiger ofta hundra procent av årslönen för den annars lediga positionen. Förutom de 

direkta kostnaderna kan personalomsättning leda till arbetsförvirring, förlust av det 

organisatoriska minnet tillsammans med strategiska färdigheter. På Trygg-Hansas 

outboundavdelning i Växjö är personalomsättningen för hög enligt kontorschefen.  

  

Syfte: Förstå orsakerna till hög personalomsättning i ett svenskt försäkringsbolag. 
 

Metod: Arbetet består av en etnografisk studie av ett svenskt försäkringsbolag. En 

kvalitativ forskning där data samlats in genom observationer och intervjuer, har 

genomförts.  

  

Resultat, slutsatser: I studien har en rad orsaker till den för höga personalomsättning 

framkommit. En bidragande orsak till den höga personalomsättningen är den rådande 

machokulturen på kontoret. Personalomsättningen kan sänkas genom en högre 

arbetstillfredsställelse. Denna kan uppnås genom att arbeta med faktorer såsom 

förväntningsgap, stress, oro, nedvärdering och uppmärksamhet.  
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1  Inledning 
 
Här definierar vi begreppet personalomsättning och dess relevans. Vi inleder med en 

kort återblick till ett minnesvärt telefonsamtal som blev ingången till 

försäkringsdjungeln. 

 
Vi kommer båda ihåg det som igår, samtalet där vi skulle simulera försäljningen av en 

bilförsäkring till vår förhoppningsvis framtida säljcoach. Vi hade läst på om 

tilläggsförsäkringar, självrisker, och om hur en bilförsäkring i allmänhet är uppbyggd. 

Vi kände oss därför väl förberedda inför simulationen. Ni som förberett ett tal eller svar 

på frågor vid en anställningsintervju känner säkert igen er - när det väl är dags, är allt 

som bortblåst. Vi stakade oss, sa orden i fel ordning och paniken att prestera, kom som 

ett brev på posten. Ett tomrum i minnet senare, hördes ett ”klick” och samtalet 

avslutades. Som i filmen Armageddon där livet passerar revy innan Bruce Willis 

spränger asteroiden i bitar, gick samtalet som i snabbrepris genom huvudet. Vad hade vi 

sagt? Kom vi med bra svar på invändningarna? Lät vi pålitliga? Skrattade vi på rätt 

ställen? Tankarna var många och oron över att ha gjort fel var stor men inget av detta 

spelade egentligen någon roll. Det gick sakta upp för oss att personen vi pratade med 

hade sagt ”Ja”. Vi hade sålt vår första bilförsäkring och vi var välkomna in i 

försäkringsdjungeln som försäkringsrådgivare på Trygg-Hansas outboundavdelning i 

Växjö. 

Historien om Trygg-Hansa började dock långt tidigare än år 2011, året då vi skrev under 

kontrakten på en tillsvidareanställning. Försäkringsbolaget har enligt Trygg-Hansa 

(2014) anor redan från tidigt 1800-tal och den nuvarande företagsstrukturen kom till 

1999. Företaget blev 2007 ett helägt dotterbolag till danska Codan och ingick då även i 

den globala försäkringskoncernen RSA Insurance Group, vilken är börsnoterad i 

London. Trygg-Hansa är idag ett av Sveriges största försäkringsbolag med en 

årspremievolym på över 10 miljarder och cirka 1 700 medarbetare på 30 orter i Sverige. 

Enligt Trygg-Hansa (2014) kan vart femte barn inte simma och lika många vuxna har 

någon gång tvingats rädda ett barn från vatten. I över 50 år har Trygg-Hansa delat ut 
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livbojar för att minska olyckorna i vatten och det är även på den rödvita livbojen många 

tänker när de hör namnet på företaget. 

Vår historia och relation till Trygg-Hansa började även den tidigare än säljsimulationen. 

Antagandet om att man är fattig som student var något vi som unga studenter tidigt fick 

känna på. Dock var det en situation som inte någon av oss författare tänkte acceptera. Vi 

hade en önskan om att, liksom våra vänner som hellre påbörjade en yrkeskarriär än en 

akademisk sådan, tjäna våra egna pengar. Genom vänner och bekanta fick vi upp 

ögonen för försäkringsbranschen och därigenom Trygg-Hansa. Som outboundsäljare 

(säljare som kontaktar kunden) på kontoret i Växjö, hade vi hört att vi kunde tjäna bra 

med pengar på kort tid, så vi gav det en chans och sökte jobbet. Efter intervjuer, 

säljsimulationer, personlighetstest och presentationer var jobben äntligen våra. Både 

tempo och krav var höga och de höjdes också allteftersom tiden gick och vi också blev 

bättre säljare. Under tiden intensifierades också våra studier vid universitetet. 

Utbildning från Trygg-Hansa och en för oss lagom ökande formkurva, gjorde dock att 

vi nu var rustade att fullfölja både studier och arbete parallellt. För oss fungerade 

kombinationen, men det verkade inte göra det för alla. På arbetsplatsen såg vi vänner, 

kollegor och studiekamrater komma och gå. Var det kraven som var för höga? Var 

pressen för stor? Var inte yrket vad de förväntade sig? Eller lämnade de av anledningen 

att de inte trivdes på arbetsplatsen? Frågorna var många men en sak var klar. Det 

verkade finnas ett problem med personalomsättningen.  

Genom en intervju med kontorschefen i Växjö, Daniel Karlsson fick vi även detta 

bekräftat. Karlsson berättade att på Trygg-Hansas outboundavdelning, där majoriteten 

av de anställda är i åldrar mellan 18-25, är personalomsättningen för hög i förhållande 

till vad man önskar. Enligt Karlsson, låg personalomsättningen 2011 på över 100 % (en 

anställd omsätts mer än två gånger per år) och 2012 låg den på runt 85 % på 

Växjökontoret. Anställningsintervjuer, företagskvällar och auditions anordnas, i hopp 

om att finna de rätta talangerna. Processen kostar pengar och drabbar företaget hårt. 

Karlsson indikerade även på att det fanns en hög önskan för företaget att försöka lösa 

detta och då få ner de onödiga kostnader som uppstår. Att förlora sina anställda menar 

Karlsson, ”är inte bara kostsamt då det behövs en ny process för anställning, utan det 
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leder även till en merkostnad i form av en minskad försäljning i gapet mellan den 

tidigare säljaren och den nyanställde.” Det tar lång tid innan den nya säljaren kommit 

igång och är på samma nivå som den tidigare. Den nya säljaren skall inte bara hittas och 

rekryteras, utan även utbildas kring både företagets produkter, men även i hur man bör 

bemöta kunder och representera företaget såväl internt som externt.  

1.1 Vad är personalomsättning?  
 
Den vanligaste definitionen genom sökningar på internet vi fann, kortade vi ner och 

definierade likt Mayhew (2014) gör i sin artikel, ”den andel arbetstagare som lämnar 

ett företag/organisation och ersätts utav nya”. Enligt John Reh (2014) är en del utav 

personalomsättningen oundviklig. Människor förändras och finner nya intressen. Dessa 

intressen och förändringar kan leda till att de anställda väljer att gå vidare och därför 

inte blir kvar i företaget den tid som företaget eventuellt önskar.  

 
1.2 Konsekvenserna 
 

Enligt Cascio (2006) är kostnaderna för att förlora sina anställda, rekrytera nya 

personer, göra ett urval av potentiella medarbetare och ge dessa en internutbildning 

höga. Kostnaderna överstiger ofta hundra procent av årslönen för den annars lediga 

positionen. Förutom de direkta kostnaderna kan personalomsättning leda till 

arbetsförvirring, förlust av det organisatoriska minnet tillsammans med strategiska 

färdigheter enligt Allen, Bryant och Vardaman (2010).  De menar även att vid en för 

hög personalomsättning ökar risken att produktiviteten minskar och kvaliteten på 

kundservicen blir sämre. Det kommer på sikt även leda till en minskad mångfald men 

även skapa en så kallad ”omsättningssmitta” vilken kommer leda värdefulla 

medarbetare ut genom dörren tillsammans med de som lämnar. 

1.3 Orsakerna 
 

Orkan (1974), forskade i sin avhandling kring personalomsättningens orsaker, 

konsekvenser men även i den regionala strukturen inom försäkringsbranschen. Orkan 

(s.32, 1974) benämner låg arbetstillfredsställelse som den största orsaken till varför en 
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anställd vill lämna sin nuvarande anställning. Orkan definierar även de faktorer som 

påverkar arbetstillfredsställelse och skriver i sin avhandling på s.33f., ” den anställdes 

arbetstillfredsställelse påverkas… huvudsakligen av dels i vilken utsträckning, som 

arbetet överensstämmer med individens självuppfattning, dels den upplevda 

förutsägbarheten av relationer i arbetet och dels genom förenligheten mellan arbetets 

krav och de krav, som individens övriga roller (i familjen, i samhället, etcetera) ställer. 

Med dessa tre faktorer som mellanliggande variabler, kan man sedan enligt tidigare 

forskning se arbetstillfredsställelsen som i huvudsak beroende av följande förhållanden i 

och kring den anställdes arbetssituation:  

 

1. Ledarstilen i företaget och beslutssystemets utformning 

2. Belöningssystemets utformning 

3. Arbetets utformning och innehåll 

4. Relationerna i arbetet  

5. Den sociala integreringen på arbetsplatsen.  

 

Den gjorda forskningen är inte bara svensk, det har även gjorts en rad av internationella 

studier på området som alla bidragit med sin syn på fenomenet personalomsättning. Den 

vi fann och som vi ansåg vara relevant följer nedan.  

 

Camara (2013) studerade personalomsättningens allmänna orsaker i Malaysia med hjälp 

av en insamling av sekundärdata. Hon kom fram till att dåliga anställningsförfaranden, 

ledarstil, brist på erkännande och bristande konkurrenskraftigt ersättningssystem i 

organisationen, leder till en hög personalomsättning. Stohr, Self och Lovrich (1992) 

studerade med hjälp av en personalenkät personalomsättningen på fängelsepersonal i 

USA och kom fram till att en bra utbildning för att förbereda personalen är viktigt. De 

staterade även att utbildningen stärker den anställdes organisatoriska värderingar och 

utvecklar arbetsrelaterade förmågor. Att anställa rätt person till rätt plats var något de 

fann viktigt men även att matcha person till organisation var av yttersta vikt. Koys 

(2001) utförde en kvantitativ studie då han undersökte en skara om 26 regionala 

restauranger i USA för att få större insikt i personalomsättningen. Fleishman (1998) 



 

 

 

 

 
5 

studerade hur ledarstilar påverkat personalomsättningen i USA och kom fram till att i 

det generella leder en felaktig ledarstil till en hög personalomsättning. Leip och 

Stinchcomb (2013), behandlade i sin artikel personalomsättningen på amerikanska 

fängelser och vad denna kan bero på. Denna studie drog tre slutsatser om vilka faktorer 

som påverkar om de anställda väljer att stanna eller sluta sitt nuvarande arbete. 1) Hur 

de anställda blir behandlade 2) i vilken utsträckning de anställda får vara med i 

beslutsprocesser och 3) hur god relation de anställda har med sin handledare. Andra 

anledningar till en hög personalomsättning kunde enligt studien vara arbetsrelaterade 

spänningar, oro och en frustration som byggts upp under flera år i tjänst. Den 

kumulativa stressen och påfrestningarna kan enligt samma studie främja tankar om att 

lämna organisationen. Vid materialinsamling till denna studie användes enkäter som 

empirikälla och nära 2000 svar från olika fängelser runt om i USA användes i 

undersökningen. Intentions to Quit Work Among Care Staff Working in the Aged Care 

Sector” är en studie som genomförts av Beaton et al. (2012). Syftet med studien var att 

undersöka anledningar till den ökande personalomsättningen inom äldrevården. 

Författarna använde sig av en kvantitativ metod och 208 anställda inom äldreomsorgen 

fick svara på ett frågeformulär utformat för denna studie.  Personalomsättningen har 

enligt denna studie en stor effekt på kvaliteten på den vård som ges till vårdtagarna. 

Orsakerna som presenterades i studien var jobbengagemang, arbetsglädje och 

stressfaktorer vilka var direkt kopplade till avsikten att sluta. Även handledarens roll var 

något som påverkade de anställdas arbetsvilja inom organisationen. Detta är några av de 

orsaker som tagits fram inom området, men vilka lösningar finns? 

 
1.4 De befintliga lösningarna  

  

Orkan (32f., 1974), skriver att arbetstillfredsställelse har ett starkt negativt samband 

med personalomsättning. Med grund i Orkans slutsats borde företaget genom effektivt 

arbete med ledarskap, belöningssystem, arbetsutformning etcetera, kunna sänka sin 

personalomsättning. Fortsätter man på samma inslagna väg borde problemet med den 

höga personalomsättningen även kunna reduceras med lösningarna från den 

internationella forskningen. Detta genom ett mer effektivt och hårdare arbete vad gäller 
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utbildning, anställningsförfaranden, en högre grad av närvaro från de anställda vid 

beslutsprocesser samt genom att minska de stressfaktorer som finns för de anställda. 

1.5 Kritiken 
 

Orkan (1974) har redan gjort en analys av personalomsättningen på 

försäkringsbranschen i Sverige. Han har tagit fram potentiella lösningar och analyserat 

vad problemet kan bero på. Problemet vi uppmärksammade, var att Orkans 

forskningsresultat i skrivande stund var 40 år gammalt. Det behövs ingen källa till 

konstaterandet att samhället förändras oerhört snabbt. Komplexa organisationsmodeller, 

teknikens utveckling i samband med det allt viktigare miljötänket gör att företagen står 

inför stora utmaningar. Samhället har med andra ord förändrats och sannolikt 

försäkringsbranschen likaså.  

 

Vad gäller den utländska forskningen vi fann kring personalomsättningen som fenomen, 

var denna till stor del av kvantitativ karaktär med tillhörande metodologiska 

tillvägagångssätt, såsom enkäter och sekundärdata. Det var följaktligen ofta fokus på det 

generella snarare än att finna möjliga underliggande orsaker genom att gå på djupet.  

 

Möjligheten fanns att vi kunde ta hjälp av Orkans forskning, men även internationell 

forskning för hur man bör arbeta med personalomsättningen. Dock, ansåg vi inte att en 

ej uppdaterad svensk forskning i kombination med en rad utländska generella svar 

räckte för att besvara Trygg-Hansas problem. Däremot, behölls det genom hela vår 

undersökning en ödmjukhet inför den redan gjorda forskningen då vi i vår 

undersökningsprocess kontinuerligt fann stöd i form av möjliga ingångar till problemet.   

 

I majoriteten av den gjorda forskningen har man inte pratat med anställda och relevanta 

chefer om fenomenet och problemet personalomsättning. Varför stannar de som 

fortfarande är anställda på företaget? Vad anser cheferna om problemet? Trivs verkligen 

den nyanställde? Fanns möjligheten att genom vår anställning i företaget, hitta andra 

kvalitéer jämt med den redan gjorda forskningen?  
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1.6 Författarnas möjlighet 
 

Vi insåg tidigt i undersökningsprocessen att vi hade en möjlighet andra inte haft. Vi 

hade varit anställda på företaget några år och var redan medlemmar i kulturen. Genom 

en etnografisk studie, där fokus ligger på att verkligen gå på djupet i den studerade 

företagskulturen (Bryman och Bell (s.336, 2005)), ansåg vi oss utnyttja vår möjlighet 

till fullo. Bryman och Bell (s.335, 2005) listar flera etnografiska studier, vilka ger stöd 

till vårt egna tillvägagångssätt genom klara samband. På detta sätt fick forskarna 

möjligheten att verkligen göra det en etnograf vill, gå på djupet i den kultur man 

studerar. Samma möjlighet hade vi på Trygg-Hansa, vilken vi inte tänkte förbise. 

 
1.7 Syftet med studien 

 
Förstå orsakerna till hög personalomsättning i ett svenskt försäkringsbolag. 
 

1.8 Forskningsfrågor 
 
Vad orsakar ett svenskt försäkringsbolags problem med personalomsättningen? 
 
Hur kan ett svenskt försäkringsbolag sänka sin personalomsättning? 
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2 Metod 
 
Här diskuteras och argumenteras för de vetenskapliga tillvägagångssätt som användes 

för att förverkliga denna studie. 

 
2.1 Fallstudie 

 

Trygg-Hansa är säkerligen inte ensamt i företagsvärlden om sitt problem med 

personalomsättningen. Genom vår anställning gavs vi däremot möjligheten att kunna 

studera problemet på just detta företag i form av en fallstudie. En fallstudie definieras av 

Bryman och Bell (2005, 71) som en djupare och mer ingående studie av ett fall man på 

något sätt funnit problematiskt. Ett fall, kan enligt samma författare, vara en 

organisation eller en plats. Målet med en fallstudie skall enligt Bryman och Bell (2005, 

72) vara att klarlägga fallet så ingående som möjligt. Bryman och Bell (2005, 71) 

belyser även det faktum att fallstudier ofta är förknippat med den kvalitativa 

forskningsmetoden. Detta framförallt, då fallstudier oftast syftar till att ge en djupare 

insyn i det fall som studeras vilket gör observationer och kvalitativa intervjuer till en 

naturlig del i studien.  

 
2.2 Den etnografiska studien 

 
Fallföretaget till studien var bestämt och genom vår redan erhållna insikt i den kultur 

som existerade på företaget föll valet på en etnografisk studie. Detta, med stöd av vad 

Forslund (2002, 34f) skriver, ”för att förstå en annan kultur kan man inte enbart studera 

den andre utifrån perspektivet observatörens här och nu. Forskare började därför arbeta 

utifrån idén, att för att kunna förstå och förklara måste de ha varit ’där ute’ under en 

lång period… för att förstå måste man delta… forskaren valde ut en grupp människor, 

levde med dem, gjorde noteringar om vad de sade och gjorde och åkte sedan hem och 

skrev en rapport. Det som uppskattades av forskarsamhället var att forskaren hade varit 

där, eftersom det då blev möjligt att tro att det som rapporterades var sant.” Vi hade 

möjligheten av att vara “där” under en lång period, vi var redan medlemmar i den kultur 
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vi studerade vilket ökade chansen att verkligen förstå och därmed även öka 

trovärdigheten.  

På senare år har produktionen av etnografiska texter ökat och trätt i fokus enligt Bryman 

och Bell (2005). ”En etnografisk studie syftar till att övertyga läsaren om det verkliga i 

de skeenden och situationer som beskrivs och om trovärdigheten i forskarens förklaring. 

Den etnografiska texten ska inte bara presentera en uppsättning resultat utan också ge en 

”auktoritativ” redogörelse för och förklaring av den grupp eller kultur som studerats. 

Etnografen måste med andra ord övertyga läsaren om att han eller hon fått fram en bild 

av den sociala verkligheten som gör anspråk på att vara sanningsenlig”, Bryman och 

Bell, (2005, 551). Bryman och Bell, (2005, 552f) skriver att det vid en etnografisk 

studie ställs höga krav på läsaren då denne måste acceptera att detta var vad etnografen 

uppfattade genom sina undersökningsmetoder. Enligt Bryman och Bell (2005, 553) 

talas det även tyst om möjligheten att fältarbetaren kan stå för personliga skevheter och 

öka risken för att han eller hon har kommit kulturen och personerna alldeles för nära.  

 

Van Maanen (1988) har delat in det etnografiska skrivandet i tre huvudsakliga typer av 

skrift: en realistisk skildring, en bekännelseinriktad skildring och en impressionistisk 

skildring. Den realistiska skildringen är den absolut vanligaste typen av etnografi och 

förespråkar användandet av otvetydiga, tillförlitliga och sakliga redogörelser i tredje 

person. Här bör kulturen och det beteende som medlemmarna uppvisar inkluderas. I en 

bekännelseinriktad skildring redovisas det viktigaste resultatet i form av en realistisk 

berättelse. Fokus bör dock inte ligga på själva resultatet i sig utan snarare på själva 

undersökningen. I en bekännelseinriktad skildring bör alltså undersökningen beskrivas i 

detalj och redogöra för alla de fel och brister som ingick vid själva genomförandet. Den 

tredje och kanske ovanligaste typen enligt Van Maanen (1988, 106) är den 

impressionistiska skildringen, som ofta ingår i de realistiska, men kanske ännu oftare i 

de bekännelseinriktade skildringarna. Här läggs fokus på ord, metaforer, fraser och på 

skildringar av dramatiska skeenden som ger en bild av hur man kommer en kultur in på 

livet. Då vi ville markera vår närvaro, med stöd av att vi faktiskt var där, på Trygg-

Hansas outboundavdelning i Växjö, efterföljdes den bekännelseinriktade 

skildringsformen. Vid våra arbetstillfällen, tre gånger i veckan, studerade vi ingående 
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kulturen på kontoret. I fikarummet, vid skrivaren, under dagens briefing och på väg hem 

från kontoret, överallt och hela tiden tog vi del av kulturen med studiens syfte i 

bakhuvudet.   

 

2.3 Autoetnografi – ett avsnitt om medvetenhet 
 
Då vi som anställda i Trygg-Hansa tog plats och blev medlemmar i den kultur vi 

studerade, ansåg vi att en reflektion över vår egen situation i sammanhanget var 

nödvändig för att styrka trovärdigheten. Vi tog därför hjälp av det som Sykes (2014) 

men även Maréchal (2010) benämner som autoetnografi. Enligt Maréchal (2010) är 

autoetnografi en forskningsmetod där man medvetandegör en slags självobservation och 

betonar reflexiviteten i den kultur man studerar. Detta sker ofta enligt Maréchal (2010) i 

etnografiska fältarbeten och texter. Maréchal (2010) skriver att begreppet autoetnografi 

kan delas in i två huvudkategorier. Det första är ett reflexivt övervägande av den grupp 

som man tillhör som infödd, medlem eller deltagare, vilket kan sammanfattas som 

etnografi av den egna gruppen. I den andra betydelsen är det fokus på den reflexiva 

redovisningen av berättarens subjektiva erfarenhet, vilket Maréchal (2010) 

sammanfattar som ett självbiografiskt skrivande med etnografiskt intresse. Dock är det 

så, att den gjorda forskningen kring de två områdena, uppvisar diffusa gränsdragningar 

mellan varandra enligt samma författare. Istället används och benämns områdena 

synonymt som självetnografi, reflexiv etnografi och i vissa fall även som autobiografi.  

 

Kylsberg (2011) undersökte autenticiteten i ett kungligt konstföretag. Detta genom ett 

flerårigt engagemang inom den studerade organisationen. Genom detaljerade 

redogörelser för sina egna erfarenheter och upplevelser men även genom att ge 

utrymme för samtal med chefer och medarbetare för att ge läsaren en förståelse av 

verksamheten, använde sig Kylsberg (2011) av autoetnografi. Kylsberg (2011) skriver 

även i sin avhandling att kvalitativa forskare måste vara ”story-teller”, där själva 

berättandet i sig bör fungera som en av forskarens särskiljande egenskaper. Enligt 

Kylsberg (2011) bör fokus ligga på tjocka beskrivningar, för att verkligen återge en bild 

av hur det faktiskt såg ut på plats så att bästa möjliga insikt kan förmedlas till läsaren.  

Kylsberg (2011) betonar även att man i en autoetnografisk studie bör vara en del av det 
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man studerar och inte försöker bli det. Det är även enligt samma författare så, att 

utmaningen i kvalitativa studier ligger i att komma nära, men samtidigt undvika att 

utelämna viktig information.  

 

Tjocka, men framförallt djupa, beskrivningar av kulturen ansåg vi vara nödvändigt för 

att förmedla en klar bild av kulturen på kontoret. Dock, var det naturligtvis en 

omöjlighet att inkludera allt material, vilket tvingade oss till att begränsa våra 

berättelser. Det ledde till att både medvetet men även omedvetet material utelämnades, 

vilket resulterade i berättelser med både önskat, men även oönskat material. Vi 

reflekterade även över Kylsbergs uttalande om den egna personliga utmaningen som 

följer vid en autoetnografisk studie. Kylsberg (2011) skriver att en faktor såsom ett 

varierande minne hos en individ, kan leda till smått förvrängda berättelser. Vi ville med 

detta sagt återigen redogöra för att de kommande berättelserna var våra egna som vi på 

vårt sätt tolkade och för er berättade. De avslutande raderna i detta stycke hade inte för 

avsikt att fungera som någon typ av friskrivning för eventuella brister, utan snarare som 

en redogörelse för den medvetenhet vi kontinuerligt höll genom hela studiens gång.  

 
 

2.4 De metodologiska valen med etnografin som grund 
 
 
2.4.1 Hermeneutiken, en av etnografins stöttepelare 
 

En etnograf som följer den bekännelseriktade skildringsformen bör alltså inte spara på 

beskrivningar om vad denne observerat. Dessa beskrivningar innehåller etnografens 

egna tolkningar av de olika situationerna som observerats. Då vi förmedlar kulturen på 

kontoret såsom vi uppfattar den, är det vår tolkning som skildras. En vetenskapsteori 

som förespråkar tolkning är hermeneutiken. Denna vetenskapsteori var under 1600- och 

1700-talet en metod för tolkning av bibeltexter enligt Patel och Davidsson (2003, 28) 

och Andersen (1994, 184). Själva begreppet kan översättas som ”tolkningskonst” eller 

”tolkningslära” enligt Andersen (1994). Under 1800-talet strävade man efter att 

utveckla hermeneutiken till en allmän metodologi för humanvetenskapen enligt Patel 

och Davidsson (2003) men även enligt Andersen (1994, 186). Fokus ligger på att 
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försöka förstå andra människor och vår egen livssituation genom att tolka hur mänskligt 

liv och existens kommer till uttryck i det talade och skrivna språket enligt Patel och 

Davidsson (2003, 29) men även Bryman och Bell (2005).  Hermeneutiken används ofta 

när ett fenomen har många förklaringsvariabler, vilket även kan benämnas som ett 

komplext fenomen enligt Bryman och Bell (2005). I det hermeneutiska paradigmet kan 

en typisk problemställning vara: Hur och varför skedde det? Datan är kvalitativ och 

omfattar förkärlek till attityder. Datainsamlingen koncentreras till gruppdynamiska eller 

(social)psykologiska variabler, där interaktionsmönster, känslor och handlingar 

undersöks med syftet att förklara och förstå dem, enligt Watt Boolsen (2007).  

 

2.4.2 Den ontologiska ståndpunkten 
 
Enligt Bryman och Bell (2005) rör ontologiska frågeställningar området om ”vad som 

finns”. Frågan man enligt Bryman och Bell (2005, 33) bör ställa sig är huruvida” sociala 

entiteter kan eller ska uppfattas som objektiva enheter som besitter en för de sociala 

aktörerna yttre verklighet eller om de ska betraktas som konstruktioner som bygger på 

aktörernas uppfattningar och handlingar”. Följer man den objektiva synen så är alltså de 

sociala företeelserna och deras betydelse en existens som är oberoende av sociala 

aktörer. Ska man betrakta en organisation enligt objektivismen är denna konkret och 

påtaglig med egna regler, riktlinjer, mål och strategier enligt Bryman och Bell (2005). 

Eftersom organisationen i sig representerar en social ordning genom att individer i den 

utsätts för ett tryck mot att följa dessa regler, mål, etcetera, så utgör organisationen en 

tvingande kraft, som påverkar medlemmarna i en eller annan riktning.  

 

Om de sociala entiteterna betraktas som konstruktioner som bygger på aktörernas 

uppfattningar och handlingar, berör man ett annat område som enligt Bryman och Bell 

(2005) är motsatsen till objektivismen inom ontologin, nämligen konstruktionismen. 

Denna ontologiska ståndpunkt innebär enligt Bryman och Bell (2005) att företeelsernas 

innebörd och mening är något som är socialt konstruerade. 

 

Genom att det var vår uppfattade verklighet som skildrades, vilket tvunget inte skildrade 

den sanna verkligheten, kom vi genom studiens gång att följa konstruktionismens väg. 
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Vi förkastade därigenom att det vi faktiskt upplevde var den enda och rätta sanningen. 

Dock, följer konsekvenser genom att förkasta, och den konsekvens som vi reflekterade 

över mest, var att vi genom att välja bort objektivismen ökade risken att bli allt för 

diffusa. Detta, genom att kontinuerligt reflektera över att det vi faktiskt upplevde kanske 

inte var den sanna verkligheten. Men det var vår inblick i kulturen och ingen annans. 

Det var med andra ord, vår verklighet.   

 

2.4.3 Kvalitativ studie 
 

Som tidigare nämnts är det i en etnografisk studie ofta fokus på kvalitativ data, vilket 

även blev fallet i denna studie, eftersom syftet var att gå på djupet in i den kultur som 

studerades. Författarna ska i en kvalitativ studie enligt Bryman och Bell (2005) försöka 

få en bild av den sociala verkligheten som gör anspråk på att vara sanningsenlig och 

med hjälp av observationer och intervjuer närma sig det problem som föreligger. 

Utgångspunkterna i en kvalitativ studie är enligt Andersen (1994, 70) att varje fenomen 

består av en unik kombination av kvalitéer eller egenskaper, vilket gör att dessa inte går 

att väga eller mäta. Författaren skriver vidare att många företrädare för den kvalitativa 

metodiken förefaller att lägga vikt vid att forskningsfenomenet ska uppfattas som 

subjekt och då se forskningsprocessen som en kommunikationsrelation. En kvalitativ 

studie enligt Bryman och Bell (2005) syftar till att skapa en fördjupad förståelse för 

attityder och idéer som kan vara bakomliggande faktorer till människors handlingar, 

formuleringar och beslutsfattande. Genom att vara medlemmar i den kultur vi studerade, 

interagerade vi kontinuerligt med de personer som studerades, vilket kan antas ha ökat 

sannolikheten till en närmare förståelse för vad som skedde och orsakade 

personalomsättningen. 

 
2.4.3.1 Kvalitetsmått i en kvalitativ studie 
 

Triangulering 
 

Triangulering används enligt Bryman och Bell (2005, 310) vanligtvis i kvantitativa 

studier och innebär att författarna använder mer än en metod vid insamling av empiriskt 

material, framförallt för att bekräfta det som samlas in. De skriver vidare att etnografer 
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kan använda sig av denna teknik då det kan vara av betydelse att kontrollera det som 

observerats genom att ställa intervjufrågor vidare kring området. Detta säkerställer att 

man som observatör inte missförstått det som observerats, vilket resulterar i större 

tillförlitlighet till de resultat som presenteras. I vårt fall användes mindre intervjuer med 

chefer och medarbetare för att bekräfta det som vi observerade och dessa kunde 

därigenom stärka våra tolkningar kring kulturen.  

 
Behålla kvaliteten vid insamling av empiriskt material 
 
Den primära tekniken för insamling av studiens empiriska material har skett med hjälp 

av en etnografisk metod.  Detta har inneburit både observationer på arbetsplatsen och 

även kvalitativa intervjuer. Det föreligger enligt Bryman och Bell (2005, 157) en risk 

vid intervjuer att respondenten påverkas av egenskaperna hos intervjuarna. De menar 

vidare att det kan vara egenskaper som kön och etnisk bakgrund. Bryman och Bell 

(2005, 157) skriver att dessa risker föreligger i framförallt strukturerade och semi-

strukturerade intervjuer. Trots att vi i denna studie använde oss av ostrukturerade 

intervjuer, ansåg vi att en medvetenhet om denna risk var av betydelse när den senare 

analysen utformades. Den egenskap vi ansåg kunna påverka mest var att vi innan 

studiens början hade en relation genom arbetet till respondenterna.  Vi trodde dock i 

första hand det hade en positiv inverkan, då relationen troligtvis gav extra tillit från 

respondenten och därmed gav en högre kvalitet på den information vi samlade in genom 

dessa intervjuer. En negativ inverkan som vi trodde att vår anställning skulle ha, var att 

våra kollegor och vänner eventuellt inte skulle vilja delge oss hela sanningen, då detta 

skulle kunna påverka vår arbetsrelation.  

 

Författarnas roll i företaget 
 

Att redan ha anställning inom den organisation vi observerade gav givetvis en 

annorlunda ingång i företaget gentemot om vi skulle ha genomfört en undersökning på 

ett helt okänt företag. Detta främst genom en ökad access samt personliga relationer till 

de medarbetare vi observerade och intervjuade. En risk som vi kunde föreställa oss var 

den empati som vi till viss del kände för företaget, och som skulle kunna leda till att vi 

skapade en förskönad helhetsbild och blev alltför försiktiga med att rikta kritik mot 
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företaget i analys och slutsats. Vi ansåg dock att vi genom vår ärliga och ömsesidiga 

relation med chefer och medarbetare skulle kunna reducera denna risk vilket gynnade 

studien i sin helhet. Genom denna öppenhet kunde vi även ställa oss kritiska till den 

upplevda kulturen, komma med relevant kritik samt ge tydliga förslag utan att riskera 

negativa konsekvenser i vår personliga arbetssituation, då det enligt oss är underförstått 

att syftet med studien var att hjälpa företaget. I likhet med auto-etnografin var det alltså 

viktigt att behålla reflexiviteten genom hela studiens gång.  Handledning och seminarier 

 

Bryman och Bell (2005, 574), nämner handledning som någonting viktigt. De 

rekommenderar och anser det vara värt att utnyttja. De skriver att en handledare är en 

person med erfarenheter kring forskningsprocessen vilken kan ge nödvändiga 

anvisningar för hur man bör gå vidare och även justera tidigare delar i arbetet. Detta 

ansåg vi generera en högre kvalitet till vår studie då personer med längre erfarenhet och 

mer kunskap kunde ge tips och råd på hur vi skulle genomföra studien på bästa sätt. Vi 

deltog även vid flera seminarier där opponenter, (övriga studiekollegor) hade möjlighet 

att kommentera och kritiskt granska det som skrivits. Vi som forskare ansåg att ovan 

nämnda moment gav en högre kvalitet till slutprodukten då utomstående röster kunde ge 

konstruktiv kritik för förbättringar. 

 

Generalisering och överförbarhet 
 
Att generalisera eller ha möjlighet att kunna överföra en kvalitativ studie till en annan 

miljö skiljer sig starkt gentemot en kvantitativ studie, enligt Bryman och Bell (2005, 

307). Då den kvalitativa studien enligt Bryman och Bell (2005, 307) fokuserar på ett 

djupare, unikt fenomen snarare än en bred kunskap likt en kvantitativa, är denna svårare 

att överföra till andra situationer och fall. Vår etnografiska studie gav en bättre 

förståelse kring personalomsättning som fenomen på ett försäkringsbolag i Sverige. 

Därför blir det svårt att generalisera och överföra denna studie helt och hållet, då det 

kan finnas unika egenskaper i just den här organisationen. 

 

2.4.4 Forskningsansats 
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Deduktiv teori enligt Bryman och Bell (2005)  är ett synsätt på relationen mellan teori 

och forskningspraxis där den senare genomförs utifrån hypoteser och idéer som härleds 

från teorier. Den deduktiva processen följer sekvensen 

teoriàhypoteseràdatainsamlingàresultatàhypoteserna bekräftas eller 

förkastasàteorin revideras. Det deduktiva synsättet är den vanligaste uppfattningen om 

hur förhållandet mellan teori och praktik ser ut enligt Bryman och Bell (2005). Genom 

användandet av teoretiska överväganden som rör ett område formas hypoteser som skall 

underkastas en empirisk granskning. I grova drag skulle man enligt Bryman och Bell 

(2005, 25) kunna säga att deduktion handlar om teoriàobservationer/resultat. Det finns 

dock forskare enligt Bryman och Bell (2005, 25) som inte följer denna linjära process 

utan föredrar att uppfatta sambandet mellan teori och forskning som något induktivt. 

Vad man då syftar på är att forskarna ser teorin som resultatet av en forskningsinsats. 

Den deduktiva inriktningen kopplas ofta samman med det kvantitativa synsättet och har 

även enligt Johansson Lindfors (1993) samhörighet med den objektiva 

verklighetsuppfattningen. Motsatsen till det deduktiva synsättet kallas för ett induktivt 

synsätt. I grova drag enligt Bryman och Bell (2005, 25) observationer/resultatàteori. 

Denna ansats innebär enligt Bryman och Bell (2005) att man som författare utifrån sin 

undersökning och sina observationer utvecklar teorin. Precis som deduktionen vidhåller 

drag av induktivismen så gör induktionen detsamma med avseende på deduktionen. 

Detta kan till exempel förekomma då forskaren har gjort sin teoretiska reflektion, men 

upptäcker att hen behöver samla in ytterligare data för att kunna etablera de betingelser 

under vilka en teori är hållbar eller ohållbar. Induktiva forskare använder sig ofta av 

teoribildning på empirisk grund, det man kallar ”Grounded Theory”, ett angreppssätt 

som först utvecklades utav Glaser och Strauss (1967) och som gör sig bäst då det 

handlar om att formulera teorier utefter insamlat material.  

 

Som ovan forskare nämner, är det inte ovanligt att en kombination mellan de två 

angreppssätten äger rum, något även vi ansåg oss behöva tillämpa. Detta då vi 

undersökte ett område vi inte hade tillräcklig förförståelse inom. Bristen på kunskap 

ledde till att vi behövde läsa in oss på teoriområdet före den empiriska undersökningen 

för att inte stirra oss helt blinda och därmed riskera att genomföra den etnografiska 
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studien med fokus på personalomsättning på fel sätt enligt Arvastson (2009). Dock ej 

för djupt, då Sackmann (1992) menar att möjligheten att identifiera okända problem 

med det valda fenomenet istället för att försöka rätta sig utefter redan kartlagda problem 

inom området, måste ges. Därför föll ett naturligt val på den forskningsansats Alvesson 

och Sköldberg (2008) benämner som abduktion. Abduktion torde vara den metod som i 

realiteten används vid många fallstudiebaserade undersökningar enligt Sköldberg 

(1991). Ansatsen innebär ofta att ett enskilt fall tolkas utifrån ett hypotetiskt 

övergripande mönster, som, om det vore riktigt, förklarar fallet i fråga. Tolkningen bör 

sedan bestyrkas genom nya iakttagelser enligt Alvesson och Sköldberg (1991). Metoden 

har en del drag av både induktion och deduktion och är enligt Johansson Lindfors 

(1993) den gyllene medelvägen då abduktion innebär en slags växelverkan mellan teori 

och empiri. Som ovan nämnt utgår induktion från empiri och deduktion från teori. 

Abduktionen utgår enligt Alvesson och Sköldberg (1991, 56) från empiriska fakta 

liksom induktivismen, men den avvisar inte de teoretiska föreställningar forskaren haft 

och ligger på så sätt även nära deduktivismen. I denna forskningsansats skedde således 

en alternering mellan (tidigare) teori och empiri, varvid båda successivt omtolkas i 

skenet av varandra. Detta val gjordes även med stöd av Johansson Lindfors (1993, 59) 

då hon menar att ”hermeneutiskt orienterade och/eller teorigenererande forskare har 

svårt att bortse från befintliga teorier”.  

 
 
2.5 Observation 

 

Bryman och Bell (2005, 551) skriver att det i etnografiska undersökningar ofta används 

observationer. De skriver vidare att det i en etnografi måste accepteras att detta är vad 

författarna sett och hört vid genomförda observationer. Det finns olika metoder av 

observationstekniker; deltagande observation, fältobservation, kvalitativ observation, 

direkt observation och fältundersökning. Enligt Magne Holme och Krohn Solvang 

(1997) ska forskarna i möjligaste mån fånga livsbilden av dem som observeras. Vi 

ställde oss dock kritiskt till om vi genom vår etnografiska studie, tre gånger i veckan 

under knappt ett halvår, ens var i närheten av att fånga livsbilden av dem vi observerade 

men försökte dock inkludera så mycket som möjligt. Lökken och Söbstad (2006) 
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beskriver observationer som en metod som handlar om systematiska iakttagelser. En 

observation är något som man sett och som man antecknar under tiden eller i efterhand 

enligt Johannesen och Tufte (2003). De skriver även att observationer handlar om att 

befinna sig i situationer relevanta för studien och registrera iakttagelser som utgår från 

sinnesuttryck. Den data man erhåller är enligt samma författare av kvalitativ karaktär. 

        

En observation kan enligt Bryman och Bell (2005) vara upplagd på flera olika sätt. 

Beroende på vilken typ av observation man väljer att genomföra, kan man få olika 

kvalitet på sitt resultat. I denna studie använde vi oss utav de observationsmetoder som 

enligt oss passade bäst för de olika situationer vi observerade. De kontinuerliga 

etnografiska observationer vi genomförde gjordes med hjälp av deltagande 

observationer. Dessa innebär enligt Bryman och Bell (2005, 197) att man under en tid, 

engagerar sig i en social miljö och samtidigt studerar ett beteende i en sådan, vilket för 

den nära etnografin. I en deltagande observation blir forskaren medlem av det sociala 

systemet som observeras enligt Larsen (2009). Det är till och med så att Larsen (2009) 

ger exempel på att forskaren kan ta anställning i företaget för att lättare utföra sin 

deltagande observation, vilket argumenterar väl för vårt val. Vi ville dock inte 

experimentera och försöka mana fram en annorlunda atmosfär på grund av vår studie, 

då önskan var att fokusera på det naturliga händelseförloppet. Med andra ord, var det 

viktigt för oss att kulturen på jobbet inte skulle ändras genom våra medarbetares 

medvetenhet om vår pågående uppsats och därigenom vilseleda studien. Samtidigt, 

kanske det hade gynnat företaget om vi under studien gång på gång skyltat med syftet 

och predikat för vad man skulle gjort enligt våra läroböcker inför de anställda. Dock, 

tror vi detta bara hade hjälpt på kort sikt, tills vi avslutade studien. Viktigt för oss, var 

istället att agera som tidigare för att öka chansen till att finna orsakerna till deras 

problem genom att observera inkognito. 

 

På fikapauserna, vid skrivaren, i toalettkön, i den lilla hörnan där de anställda hämtar 

nya miniräknare, kollegieblock och pennor, vid huvudentrén och på väg hem från 

jobbet, överallt på arbetsplatsen, observerade vi och deltog ständigt i samtal rörande 

synen på jobbet, coacherna och framtiden, hela tiden med studien i bakhuvudet.  
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Vi gavs utöver möjligheten till den etnografiska studien även chansen att närvara på 

företagskvällar och arbetsintervjuer. Vid dessa extratillfällen, användes icke-deltagande 

observationer. Denna observationsmetod innebär att forskaren är åskådare till det som 

observeras, enligt Larsen (2009) men även Bryman och Bell (2005). Icke-deltagande 

observationer valdes med enkelhet, då vi inte hade för avsikt att påverka den 

exempelvis pågående företagskvällen för att rubba eventuella ledtrådar till varför 

personalomsättning är för hög. Fokus, skulle med andra ord inte läggas på oss som 

observatörer, utan skulle finnas på att slutföra exempelvis den anställningsprocess man 

påbörjat för att vi skulle få en uppfattning om hur det faktiskt gick till.  

  

Enligt Holme och Solvang (1997) men även Larsen (2009) finns det öppna eller dolda 

observationer. En dold observation är enligt de tre författarna en typ där informanterna 

inte vet om att forskarna är forskare och att de faktiskt blir observerade. Det kan finnas 

en styrka i att ingen vet om själva observationen i form av att forskarna enklare blir 

accepterade och gruppen agerar naturligare och i enlighet med sina egna normer, enligt 

Magne Holme och Solvang (1997, 111f). Likaså finns det en svaghet i att man för folket 

man observerar bakom ljuset enligt Larsen (2009, 91). För att en öppen observation ska 

fungera, måste forskarna vara accepterade av den grupp man ska observera enligt 

Magne Holme och Krohn Solvang (1997, 113). Det kan vara svårt att utföra en öppen 

observation då observationen kan innehålla känslor och konflikter, något som de 

observerade eventuellt inte vill dela med sig av, utan att känna full tillit till forskarna. Vi 

valde att vara öppna med vår observation då vi redan hade full tillit både för och från 

våra medarbetare, men även från och till de med högre positioner. Själva observationen 

var något som företaget önskade att vi skulle utföra och det var därför inget att hymla 

med att denna pågick. Därför, var det heller inga problem då syftet med denna 

undersökning presenterades muntligt inför kontorschef Karlsson men även inför vårt 

säljteam med tillhörande coach.   

 
2.6 Intervju 
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Vad gäller intervjuer i en etnografisk studie skriver Bryman och Bell (2005, 553) att 

intervjuer ofta används för att komplettera de genomförda observationerna på 

studieobjektet. De skriver att intervjuerna som görs i den integrerade miljön på företaget 

kan likna vanliga samtal då respondenten är omedveten om att denne blir intervjuad. 

Den kvalitativa intervjustilen som vanligtvis används vid etnografiska studier 

kännetecknas enligt Holme och Solvang (1997, 99) av att den liknar en vardaglig 

situation och ett vanligt samtal. Kvalitativa intervjuer skiljer sig vanligtvis också enligt 

Bryman och Bell (2005, 361) från de kvantitativa intervjuerna, då tillvägagångssättet är 

mindre strukturerat i den kvalitativa forskningen.  Genom att endast ha förutbestämda 

teman eller områden som ska diskuteras, minskar man enligt Bryman och Bell (2005) 

påverkan på respondenten och får då en så nära bild av deras verklighet som möjligt. 

Som kvalitativa metodanvändare såg vi hellre att det var respondenten som fick påverka 

samtalets utveckling istället för att vi styrde den, då vi ville tolka respondentens 

verklighet. Det uppkom dock enstaka situationer då svaren respondenterna gav oss per 

automatik påverkade våra följdfrågor, i syfte att testa bland annat förföreställningarna.   

Syftet med de kvalitativa intervjuerna är enligt Holme och Solvang (1997) att öka 

informationsvärdet och då skapa en grund för djupa och mer fullständiga uppfattningar 

kring det fenomen som studeras. Bryman och Bell (2005, 553) omnämner även de 

många citat som är vanligt förekommande i etnografiska studier, detta för att öka 

tillförlitligheten till det som sägs i studien och skapa stöd för det som sagts. 

Holme och Solvang (1997, 100) nämner även den flexibilitet som föreligger vid 

kvalitativa intervjuer. Man kan oftast vid senare tillfälle gå tillbaka och be om 

ytterligare intervjuer och information. Datainsamling och analys kan på så sätt 

överlappa varandra, vilket gör att undersökningen då kan växla mellan insamling och 

analys.  

 

Bryman och Bell (2005, 362) delar in den kvalitativa intervjustilen i två 

underkategorier, ostrukturerad och semi-strukturerad intervju (den strukturerade 

intervjutekniken passar bättre till kvantitativ forskning enligt Bryman och Bell (2005, 

361)).  En ostrukturerad intervju innebär att man som undersökare använder sig av lösa 

minnesanteckningar som hjälp vid genomgång av de teman som undersöks. Dessa 
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intervjuer tenderar att likna ett vanligt samtal. Den semi-strukturerade intervjun 

innehåller något mer specifika teman, som ibland benämns intervjuguider enligt 

Bryman och Bell (2005). Den innebär att man har en del frågor förberedda, men att 

respondenten ändå får stor frihet att utforma sina svar. Det kan även komma upp frågor 

under intervjuns gång som inte finns i intervjuguiden, vilka naturligtvis får ställas.  

 

Vi valde i denna studie att använda oss av kvalitativa intervjuer med grund i vår 

etnografiska studie, vilken har som mål att enligt Bryman och Bell (2005, 551) visa på 

realistiska skildringar och ge en bild av det verkliga skeendet. Vi kunde med hjälp av 

denna intervjudesign få en djupare och mer ingående information kring vårt valda 

fenomen, genom att vi gav respondenten all frihet genom sina svar. Därigenom 

påverkade vi inte heller intervjupersonen i onödan, utan lät denna styra samtalet. 

 

Bryman och Bell (2010, 374) skriver att inspelning av intervjuer är att föredra då det 

finns möjlighet att lyssna på en intervju flera gånger och därmed underlätta tolkningen 

av det empiriska materialet. Inspelning, enligt Bryman och Bell (2010, 374) minimerar 

även risken för att personliga värderingar ska påverka tolkningen av det empiriska 

materialet. Då vi intervjuade två chefer, tre provanställda och två före detta anställda, 

var inspelning för oss en självklarhet för att enklare kunna hålla isär vad de olika 

individerna sade. Inspelning användes även för att inte förlora närvaron i intervjun 

genom ett febrilt antecknande och på så sätt låta intresset från respondenten dö ut.  

Samtliga respondenter accepterade att bli inspelade men alla utom en önskade att vi inte 

skrev ner exakt vad som sades utan istället använde vårt sunda förnuft när vi skulle 

tolka vad som hade sagts. Hördegård Löwenthal, intervjuad rekryterare på Trygg-

Hansa, hade inga problem med att vi använde en kopia av hennes intervju i text varför 

vi valde att infoga denna redan i empiriavsnittet. 

 

2.7  Hur gjordes urvalet? 
 

Etnografer kan enligt Bryman och Bell (2005, 349) inte på förhand göra sitt urval bland 

de som observeras. De måste ofta använda sig av vad Bryman och Bell (2005, 124) 
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benämner som bekvämlighetsurval. Detta urval innebär att man använder sig av de 

personer som i forskarens omgivning råkar finns tillgängliga och nära. För de 

observationer som genomfördes användes bekvämlighetsurvalet, då vi som anställda 

enkelt kunde komma i kontakt med dem vi skulle observera.  

Vid en etnografisk studie och i observationer använder forskarna sig ofta av en 

intervjuteknik som appliceras på de vardagliga samtal som är tillgängliga för forskaren 

enligt Bryman och Bell (2005, 349). Denna teknik har för avsikt att föra ett så normalt 

och alldagligt samtal som möjligt, men samtidigt behålla fokus på undersökningens 

syfte och mål. Detta var något vi på arbetsplatsen fick tillämpa. Med hjälp av samtalen 

med kollegor och chefer gavs vi möjlighet till en djupare studie av den rådande 

kulturen, vilket ledde oss närmre det huvudsakliga problemet med 

personalomsättningen. 

  

Den urvalsstrategi vi använde för de kompletterande intervjuerna benämner Bryman 

och Bell (2005, 378) som ett snöbollsurval. Denna urvalsstrategi innebär att man genom 

personliga kontakter fått förslag på andra relevanta respondenter som kan leda 

författarna närmre roten av problemet. Till att börja med tog vi kontakt med platschefen 

i Växjö, Daniel Karlsson. Karlsson kunde bekräfta det problem som förelåg och även ge 

oss en djupare inblick i problemet och dess storlek. Då någon specifik Human 

Resource-avdelning inte förekom på kontoret var Karlsson därför vår 

huvudkontaktperson. Karlsson gav vidare förslag på att intervjua Emma Hördegård 

Löwenthal, som vid detta tillfälle var rekryterare på kontoret i Växjö och bland annat 

hade stor insikt i personalomsättningen. Vidare intervjuades och observerades våra 

medarbetare, tre stycken i utbildningsteamet som vid tillfället var provanställda, för att 

generera en förståelse för deras förväntningar, men även två stycken före detta anställda 

för att skapa förståelse över varför dessa slutade sin anställning.  

 
2.8 Att tänka på vid tolkning av insamlad data 

 
Med grund i vår faktiska anställning på företaget och genom den etnografiska studien 

som ägde rum, fanns det enligt en rad författare, faktorer som vi behövde ta hänsyn till. 

När man kommer en kultur in på livet, så kan det vara viktigt att som etnograf 
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genomföra undersökningen med en slags självdistans. Denna distans, enligt Pripp 

(1999) men även Davies (1999) behövs, då man bör förstå hur olika förväntningar 

kommer att påverka mötet med dem man skriver om. Detta kommer leda till att man 

som etnograf tolkar situationen på ett sätt som man kanske inte gjort om man haft en 

annan förväntning. Vad man vill ha sagt är att man som etnograf bör fundera över det 

egna förhållningssättet till fältet, vilket nästintill utgör en självklarhet för alla som 

sysslar med att återge ”verkligheten” på olika sätt. Reflexivitet enligt Arvastson (2009, 

111) med stöd av Davies (1999)  handlar om ”att med inspiration från diskussioner 

inom antropologin medvetandegöra sin insikt i hur den egna personliga närvaron präglar 

såväl sättet att skapa och gestalta empiri som att tolka och analysera materialet.” Det är 

alltså av yttersta vikt att vi både beaktar vår anställning och de tillhörande förutfattade 

meningarna men även göra oss själva medvetna om att vi påverkades i vår roll som 

etnografer av vår egna personliga närvaro. Detta förhållningssätt kom att användas 

kontinuerligt genom hela undersökningens gång. Som exempel kan en situation lyftas 

där jag, Anton, hade fullständigt fokus på den etnografiska observationen när det var 

min tur bland kollegorna på rasten att redogöra för vad jag tyckte om den nya coachen. 

Fullständigt uppslukad av min pågående observation för vad som kanske kunde 

användas till denna studie i det pågående samtalet, hörde jag knappt frågan, svarade på 

något helt annat och fick konstiga blickar.  

 

Konsten enligt Larsen (2009) är att tolka utan att övertolka. Ett annat dilemma man som 

forskare får akta sig för, är balansgången mellan hur forskaren tolkar en viss situation 

och hur informanten uppfattar denna. Enligt Larsen (2009, 107) är det sistnämnda 

problemet enklare att undgå i en kvalitativ studie, likt denna. Detta då man lägger vikt 

vid att förmedla aktörens egen verklighetsförståelse så utförligt och riktigt som möjligt 

samt undviker att bortförklara eller diagnostisera deras beteende. Larsen (2009) skriver 

även att det är viktigt att de som blir intervjuade eller observerade kan känna igen sig i 

tolkningen. Med andra ord, det som slutligen tolkas fram bör återspegla det som 

uttrycktes av informanten på ett eller annat sätt. När det gäller observationer så har man 

ofta redan börjat tolka samtidigt som man observerar enligt Larsen (2009). Det finns 

enligt Larsen (2009, 108ff), möjliga felkällor man bör beakta när man ska analysera sitt 
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insamlade material. Dessa brukar enligt Larsen (2009) delas upp i tre olika typer: 

intervjueffekter, frågeeffekter och kontexteffekter. I intervjueffekterna finns bland andra 

den att om intervjuaren reagerar med kraftiga ansiktsuttryck på respondentens svar så är 

sannolikheten stor att respondenten ändrar inriktning längre fram i intervjun. 

Frågeeffekten kan uppenbara sig då man som intervjuare ställer ledande frågor som 

tvingar respondenten till en viss typ av svar. Kontexteffekten kan till viss del liknas med 

det Bryman och Bell (2005, 157) benämner som ”response sets” i form av ”social 

önskvärdhet”. Denna effekt kan uppenbara sig i att ordningsföljden eller typen av frågor 

gör så att respondenten ger det mest önskvärda svaret för att framställa sig själv eller 

organisationen på bästa sätt. Enligt Larsen (2009) men även Lökken och Söbstad (2006) 

finns det även personliga felkällor för forskare att ta hänsyn till. Det är enligt de tre 

författarna omöjligt att få med allting av relevans på grund av sömnbrist, 

ouppmärksamhet eller risken att vara på fel plats vid fel tillfälle. Enligt Lökken och 

Söbstad (2006) är det viktigt att ta hänsyn till det första och sista intrycket, egna 

förutfattade meningar samt den egna bakgrunden. Vid en observation finns risken att 

man får ett första intryck, vilket etsar sig fast och man vägrar ändra uppfattning även 

om det hade varit det mest relevanta för studien. Likaså kan ett sista intryck påverka den 

tidigare gjorda observationen, vilket genererar en helt annan bild av vad man faktiskt 

såg. Det kan även enligt Larsen (2009) ha med tillfälligheter att göra. Det är möjligt att 

man observerar något en dag som eventuellt inte skulle hänt tidigare då man inte var 

där, eller tvärtom. Vi fann det viktigt att samtidigt som vi observerade i vår etnografiska 

studie, behålla vår självdistans. Vi kom fram till att risken för att förlora oss själva i 

olika situationer var hög, då vi varit anställda på företaget en längre tid. Därför hade vi 

som mål att trots en djupdykning ner i personalomsättningen som fenomen, med önskan 

om att finna svar, samt delta i aktiviteter och samtal på samma neutrala sätt som vi gjort 

före studien påbörjades, behålla denna distans för att inte missa något av relevans.     

  

2.9 Etiska förhållningssätt 
 

Att den studie vi genomförde var etiskt korrekt var viktigt för oss, framförallt då vi 

arbetade inom organisationen som studerades. Det var även av högsta betydelse med 



 

 

 

 

 
25 

respekt för de individer som ställt upp på observationer och intervjuer att de etiska 

förhållningssätten följdes. För att förverkliga denna önskan tog vi hjälp av Bryman och 

Bells (2005, 557) etiska principer.  

 

2.9.1 Informationskrav 
 
Informationskravet innebär enligt Bryman och Bell (2005, 557) att de som studeras ska 

vara väl underrättade kring studiens syfte, dess utförande samt hur processen är tänkt att 

gå till. Det rådande problemet på försäkringsbolaget Trygg-Hansa var tydligt, och syftet 

med studien togs fram i samråd med platschef Karlsson. Via mejl gav vi sedan de 

utvalda respondenterna en kort beskrivning av den undersökning vi tänkt genomföra, 

för att ge dessa en möjlighet att ta del av syfte och det tänkta arbetets upplägg innan 

godkännande att verkligen ställa upp i en intervju gavs, men även för att ge dem 

möjlighet att förbereda sig inför intervjun. 

 

2.9.2 Anonymitet och konfidentialitet 
 
Anonymitet inom de etiska förhållningssätten innebär enligt Bryman och Bell (2005, 

557) att respondenten ska ges möjlighet till att vara anonym. En anledning kan vara att 

respondenten anser att en risk föreligger att denne kan påverkas negativt i sin 

arbetsposition på grund av de svar som denne bidrar med. Förutom anonymitet menar 

de även att personuppgifter som ges skall behandlas med konfidentialitet. I denna studie 

har möjligheten till anonymitet erbjudits alla respondenter för att uppmärksamma 

möjligheten och på så sätt eliminera risken att relevant information inte delges. På så 

sätt ansåg vi oss kunna tolka kulturen på ett mer respektfullt och ärligt sätt.   

 
2.9.3 Nyttjandekrav 
 
Nyttjandekravet innebär enligt Bryman och Bell (2005, 557) att informationen som 

samlas in kring de personer som intervjuas endast ska användas till den forskning som 

bedrivs och inte till andra ändamål. Då vi observerat och intervjuat individer om deras 

anställning vilket kan vara känslig information, tog vi nyttjandekravet på största allvar 

och använde endast informationen i avsikt för uppsatsen. 
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2.10 Litteratursökning 
 
För att skapa en bättre förståelse för fenomenet personalomsättning användes följande 

insamlingsbaser till att finna relevant vetenskaplig data; Google, Google Scholar, 

OneSearch (Linnéuniversitetets databas) samt universitetsbiblioteket på 

Linnéuniversitetet i Växjö.  

 

Några av de sökord vi använde var; Personalomsättning, Employee Turnover, Staff 

Turnover, Företagskultur, Organisationskultur, Reasons to Quit, Arbetstillfredsställelse, 

Employee Dissatisfaction, Dåligt ledarskap, Intentions to Quit.     
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3 Den teoretiska förförståelsen 
 
Denna förförståelse utformades för att konkret förstå vad vi som författare och 

anställda skulle leta efter under den etnografiska studien. Avsnittet fungerade därmed 

som ett avstamp in i den senare empiriska världen och in i kulturen på Trygg-Hansas 

outboundavdelning i Växjö. Den teoretiska förförståelsen användes även som en slags 

växelverkan för att utforma empirin på bättre kunskapsbasis. Detta, i form av en mer 

stabil grundförståelse för fenomenet personalomsättning, för att i slutändan i analys 

och slutsats kunna generera ett mer insiktsfullt resultat. Vi kände dock, att ett för 

omfattande teorikapitel riskerade att leda oss in på villovägar inför den empiriska 

studien. Det är trots allt våra egna uppfattningar som i nästa kapitel skildras, vilket 

enligt oss, har resulterat i en väl avvägd förförståelse med relevant kunskap och ett 

längre empiriavsnitt som bieffekt.      

 

Då vi valde att genomföra en etnografisk studie, fanns en vilja att närmare förstå den 

kultur vi arbetade inom och hur denna påverkar de som arbetar inom organisationen. 

Det var därför av relevans att inkludera teori kring vad organisationskultur faktiskt är 

och vilken betydelse denna har i ett företag.    

 
3.1 Organisationskultur – Vad är det? 

 

”Företagen vinner eller förlorar, beroende på de kulturer de skapar” Alvesson (2001, 8). 

Alvesson (2001, 7) definierar organisationskulturen som hur personer i ett företag 

känner, tänker, värderar deras åsikter och hur de reagerar på nya idéer. Alvesson skriver 

vidare att kulturen på ett företag har stor påverkan på de anställda och är av betydelse 

oberoende av om cheferna vill arbeta med och utveckla denna eller inte. Samtidigt har 

de högre cheferna alltid en påverkan på den kultur som råder inom en organisation, 

framförallt då de betonar vad som är viktigt och inte. När denna kultur är spridd bland 

de anställda skriver Holm-Löfgren (1995, 28) att det alltid är speciellt att komma till en 

ny arbetsplats med en stark kultur. Hon skriver även att kulturen innebär att normer, 

regler och beteenden redan är etablerade och godkända av de som varit anställda på 
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företaget sedan tidigare. Kronstam (2002, 11) har tagit fram en definition på ett företags 

kultur vilken lyder, ”De flesta anställdas sätt att verka i företaget under en viss tid, men 

också det förhållningssätt som företagsledningen utvecklar och odlar som det goda 

sättet att arbeta just i det egna företaget”. Kronstam (2002) skriver vidare att alla företag 

och organisationer har en kultur. Likt Holm-Löfgren (1995) skriver Kronstam (2002) att 

kulturen är de värderingar och normer som påverkar hur alla uppträder i de dagliga 

situationerna. Kulturen ligger ofta grundad i företagets affärsidé men har även stor 

påverkan från värderingar från företagets uppstartande.  

 

Alvesson (2001, 9) skriver att organisationskulturen är av stor betydelse då det kommer 

till företagets fungerande och dess verkan. Han ger vidare exempel för kulturens 

betydelse vid strategiska förändringar, det vardagliga ledarskapet, hur kunskapen skapas 

samt hur man inom företaget förhåller sig till kunderna. Enligt Alvesson (2001) har en 

stark företagskultur enklare att ta sig igenom strategiska förändringar då de anställda 

känner organisationen väl och kan anpassa sig till dess nya planer. 

Alvesson (2001, 17) tar även upp organisationsidentitet vilket är kopplat till 

organisationskulturen. Han skriver att det delvis handlar om att kunna identifiera sig 

med någonting, i detta fall ett företags kultur. Det innefattar även en känsla av 

tillhörighet, vilken i sin tur har betydelse för hur man definierar sig själv. Det är enligt 

Alvesson (2001, 17) viktigt att de anställda kan identifiera sig med organisationen, då 

detta kan utveckla en mer distinkt organisationskultur.  

 

3.2 Ledarens betydelse för företagskulturen 
 

Alvesson (2001, 9) skriver att kulturen har fått en allt större betydelse vad gäller 

framgången i ett företag samt att kulturen har en stor påverkan på hur företaget leds och 

drivs. Ledarskapet formar vidare de anställda och det byggs upp en kultur utifrån 

ledarstil och krav samt vad ledaren betonar som viktigast i det arbete som utförs. 

Kronstam (2002, 14) skriver även att ledarens roll är av stor betydelse för påverkan av 

kulturen i företaget. Hon skriver att ledaren via sina handlingar och uttalanden faktiskt 

visar vad som företaget egentligen lägger vikt på och värderar. Kronstam (2002) skriver 
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även att de belöningssystem, antingen i pengar eller genom befordran, som används på 

företaget har stor betydelse för hur de anställda arbetar och den kultur som byggs inom 

organisationen. Alvesson (2001, 144) skriver att ledarskap är ”en kulturell yttring som 

påverkar andra kulturella yttringar, såsom gemensamma uppfattningar om mål, 

teknologier och omvärld”.  

 

3.3 Kultur och personalomsättning 
 

Alveson (2001, 79) skriver om en fallstudie han genomfört på ett datakonsultföretag. 

Han kommer där fram till att företaget han studerade hade en stark företagskultur och 

identifierar en del uttalade värderingar inom organisationen som var speciellt viktiga för 

dem. Han kommer vidare fram till att personalomsättningen på företaget var väldigt låg 

och med hjälp av de intervjuer han genomfört drog han även slutsatsen att företagets 

kultur var en av orsakerna till detta. Han skriver vidare att han via denna studie kunde 

dra slutsatsen att det fanns starka indikationer på en hög lojalitet bland de anställda samt 

en hög grad av identifikation med företaget, vilket även spelade in på 

personalomsättningen. En av konsulterna på företaget sade: ”Man spelar väldigt mycket 

på lojaliteten. Kulturen är till för att bygga upp vi-känsla, lojaliteten med företaget. 

Hade vi inte den skulle folk slutat till höger och vänster”. Det fanns enligt Alvesson 

(2001) även en gemensam förståelse för arbetsprinciperna, men även goda relationer 

mellan de anställda vilket gav upphov till att de anställda även trivdes bättre på 

arbetsplatsen. Alvesson (2001, 82) skriver att företagskulturen i företaget fungerade 

som ett socialt kitt vilket bidrog till att man kunde hålla ihop organisationen och minska 

sin personalomsättning.  

 

Kulturen har alltså stor påverkan på den anställde. Vad som utrycks av organisationen 

och dess ledare är väsentligt för hur den anställde känner sig. En viktig känsla för att 

sänka personalomsättningen är att den anställde känner sig tillfredsställd i arbetet. Detta 

kom Orkan (1974) för 40 år sedan fram till. Ett samband som även Jönsson (2005) 

styrker med sin mer uppdaterade forskning.  
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3.4 Arbetstillfredsställelse – ett måste för en låg personalomsättning 
 

Arbetstillfredsställelse kan enligt Jönsson (2005, 9) definieras som, ”a pleasurable or 

positive emotional state resulting from the appraisal of one's job experiences”. Jönsson 

(2005) skriver även att arbetstillfredsställelsen är ett resultat av samspelet mellan 

kognition och påverkan, eller tankar och känslor. Den kan även enligt samma författare 

beskrivas som ett ”positivt emotionellt tillstånd som ett resultat av den anställdes 

värdering av sin nuvarande arbetssituation”. Jönsson (2005) skriver dock att den absolut 

vanligaste och mest använda förklaringen till begreppet är, ”till vilken grad den 

anställda tycker om sina arbetsuppgifter och arbetsplats”. Jönsson (2005) kom även 

fram till att ju mer tillfredsställda de anställda känner sig på arbetsplatsen desto högre är 

sannolikheten att de engagerar sig i jobbet med en hög fokus på kvalitet och service till 

kunderna. Med ovanstående faktum, blir arbetstillfredsställelse otroligt viktigt för 

arbetsgivaren enligt Jönsson (2005). Om man tittar på statistiken enligt Jönsson (2005), 

är 70-80 % nöjda med sina jobb. Det kan ses som en hög siffra, men enligt samma 

författare speglar inte siffran alltid verkligheten. Som exempel ger Jönsson (2005)  att 

en anställd i en enkät ofta svarar högre på frågan om denne trivs på jobbet gentemot om 

samma anställd får svara på mer specifika och djupare frågor angående samma ämne. 

Sen kan det även vara så enligt Jönsson (2005) att en enskilt anställd som uppvisar 

missnöje i en rad enkäter ändå stannar på arbetsplatsen och därmed inte höjer 

personalomsättningen. Detta då den anställde inte besitter förmågan att inse varför 

denne stannar i organisationen och inte söker sig vidare. Med andra ord, inte vet varför 

denne är missnöjd. 

 

Orkan (1974) listade sina fem underkategorier till arbetstillfredsställelse vilka tidigare 

nämndes i uppsatsen. Jönsson (2005), visar att hon är inne på samma spår då hon 

redogör för underkategorierna;  

 

1. Balans mellan arbetsbelastning och kontroll 

2. Socialt stöd  
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3. Ledarskap  

4. Stress  

5. Mål  

 

Enligt Jönsson (2005, 14) är det just stressen som blir alltmer utbredd i vårt avlånga 

land, speciellt i arbetslivet. Enligt statistik från 90-talet uppvisade cirka 20 % av de 

tillfrågade anställda att de kände av en tydlig obalans mellan arbetsbelastningen och 

kontroll. Tio år senare hade siffran fördubblats i samma avseende och enligt Jönsson 

(2005) är denna kombination direkt relaterad till extrem stress. Ser man sedan på ett 

vanligt förekommande resultat av stressen, långvarig sjukdom och sjukanmälningar till 

jobb, har siffrorna ökat. Mellan 1979-2002 steg statistiken för sjukanmälningar från 16 

till 28 % för kvinnor och från 19 till 23 % för män. När ändå förhållandet 

arbetstillfredsställelse-kön diskuteras är Westlanders (1977, 45) resultat från sin 

forskning relevant att tillägga. Westlander (1977) kom i sin studie fram till att kvinnor i 

högre utsträckning än män är missnöjda med sina jobb och arbetsuppgifter.  

 

Jönsson (2005, 19) menar att de mål som sätts upp i en organisation fyller fyra 

funktioner: Fungera som riktlinjer, underlätta planering, motivera och inspirera 

anställda men även underlätta vid utvärderingar. Mål påverkar dock den enskilt 

anställde, vilket är den fysiska personen som faktiskt riskerar att lämna en organisation. 

Därför bör chefen innan målen sätts tänka på följande enligt Jönsson (2005, 19);  

 

● Svåruppnådda mål leder till högre prestationer än vad enkla mål gör. 

● Specifika mål leder till högre prestationer än vad generella mål gör. 

● Till målen är det viktigt att feedback efter utförd prestation ges, där 

nyttan att uppnå de svåruppnådda specifika målen förklaras för den 

anställde.  

 

Det sociala stödet eller vad Orkan (1974) benämner som relationerna i arbetet är även 

något som Jönsson (2005) betonar vikten av för att uppnå en högre 

arbetstillfredsställelse, vilket i slutändan minskar personalomsättningen. Jönsson (2005, 
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20) skriver att stödet från ledning, chefer, kollegor men även underordnade, har visat sig 

kunna minska stressen. Jönsson (2005, 21) skriver även att ett väl fungerande socialt 

samspel på arbetsplatsen kan fungera som skydd mot psykologiska hinder såsom 

känslan av ensamhet, men även hjälpa den anställde att uppnå mål som denne annars 

inte klarat av att uppfylla. 

 

Det är även så att Jönsson (2005, 21f) utvecklar det Orkan (1974) ansåg var viktigt för 

en hög arbetstillfredsställelse, nämligen ledarskapet. Jönsson (2005, 21) skriver att 

definitionerna av ledarskap är många, men ständigt återkommande i sammanhanget är 

begreppen grupp, influens och även mål. Jönsson (2005, 21) sammanfattar det såhär, 

”Leadership is usually examined in the context of a group, and particularly work 

groups. Leaders influence the behavior of the others in the group. Thus, leadership is the 

process in which an individual influences group members towards the attainment of 

group or organizational goals.” Jönsson (2005, 22) skriver att om ledaren visar 

entusiasm, förståelse, beslutsamhet samt en vilja att samarbeta så kommer den 

anställdes vilja att prestera bättre öka, arbetstillfredsställelsen likaså och enligt Orkans 

(1974) bevisade samband, kommer personalomsättningen på så sätt minska.       

 
Både Orkan (1974) och Jönsson (2005), skriver att en hög arbetstillfredsställelse är av 

betydelse för att generera en låg personalomsättning. Båda författarna kategoriserar 

viktiga beståndsdelar för att nå en hög arbetstillfredsställelse och nämner stress, 

ledarskap och det sociala stödet som exempel. Underkategorierna ligger nära Branhams 

(2005) orsaker till varför den anställde faktiskt lämnar sin arbetsplats och var därför av 

relevans för studien, då den gav oss en bättre insikt i vad personalomsättningen konkret 

kan bero på.  

 
 
3.5 De 7 dolda orsakerna till att den anställde lämnar 

 

 
3.5.1 Arbetet och arbetsplatsen motsvarade inte förväntningarna 
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Enligt Branham (2005), är det vanligt att de anställda ställer orimliga krav och har 

fantasiförväntningar på hur jobbet kommer att bli. Lika vanligt är det enligt samma 

författare att den anställde ställer rimliga krav och har rimliga förväntningar. Oavsett 

vilket, så leder ett misslyckande i att inte motsvara förväntningarna till en ökad risk för 

att den anställde lämnar.  Branham (2005) beskriver även anställningen som ett 

psykologiskt kontrakt mellan den anställde och arbetsgivaren. Om arbetsplatsen eller 

arbetsuppgifterna inte motsvarar förväntningarna så kommer den anställde att känna sig 

förrådd och risken att lämna arbetsplatsen ökar. Branham (2005) skriver även att ju 

bättre den anställde förstår sina egna förväntningar, desto högre är chansen att 

förväntningarna besvaras. Nyutexaminerade studenter vet ofta inte vad de förväntar sig 

av sin kommande arbetsplats och i kombination med att arbetsgivaren inte heller är på 

det klara med vad de förväntar sig, leder det enligt Branham (2005), till en 

missanpassning och en ökad risk för att den anställde lämnar. 

 

3.5.2 Felmatchning mellan jobb och person 
 
Enligt Branham (2005) har det gjorts studier där cirka 80 procent av de tillfrågade 

upplever att de inte använder sina personliga styrkor i arbetslivet dagligen. Branham 

(2005) skriver vidare att det idag bland chefer inte är ovanligt att de anställda ses som 

enheter som fritt kan förflyttas till de fack där arbetskraften behövs. Detta, istället för att 

fokusera på vad den enskilt anställde har för talanger, bygga vidare på dessa och på så 

sätt generera ett långsiktigt och hållbart samarbete. Enligt Branham (2005) är det heller 

inte ovanligt att cheferna överskattar färdigheter och kunskap i förhållande till talang.  

 

3.5.3 För lite coachning och feedback 
 

Branham (2005) skriver att en rätt användning av dessa två delar i ledarskapet kommer 

bringa mening till den anställdes arbete. Frågorna som man bör klargöra för den 

anställde i syfte att generera en vilja att bidra är;  

 

1. Vad har vi som mål med det här företaget? 

2. Hur tar vi oss dit? 
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3. Vad förväntas av mig som anställd? 

4. Hur går det för mig just nu? 

 

3.5.4 För lite utvecklingsmöjligheter 
 
Branham (2005) skriver att det globala affärsklimatet utvecklats ordentligt, vilket lett 

till nedskärningar, kortsiktiga omplaceringar av personal och finansiella medel bland 

företag. Samtidigt ställs det allt högre krav på den anställde i form av att denne 

förväntas att arbete mer, för mindre lön. Möjligheterna till avancemang blir lidande och 

en minskad arbetstillfredsställelse blir konsekvensen, vilket i enlighet med Orkan 

(1974), leder till en ökad personalomsättning. 

 

3.5.5 Nedvärderad och ouppmärksammad 
 
“If you don’t hear from me, you’re doing a good job”, skriver Branham (2005). På detta 

sätt försvinner den närvaro och uppmärksamhet som behövs för att den anställde ska 

känna sig värdefull. Det är enligt samma författare inte ovanligt att den anställde 

definierar sig själv som en siffra och inte som en värdefull anställd. Att chefen inte hör 

eller ser och därigenom inte visar den uppskattning som den anställde behöver, kan 

enligt Branham (2005), kan bero på två saker. Antingen besitter chefen inte de 

kunskaper som behövs för att urskilja en medelmåttig prestation jämfört med en superb 

sådan. Eller så vill inte chefen uppmärksamma den enskilde på grund av rädslan av att 

missa en annan.  

 

3.5.6 Stress och en obalans mellan arbets- och privatliv 
 
De anställda bör inte ses som resurser, utan som människor skriver Branham (2005). I 

en företagsvärld där den anställde ses som det förstnämnda, tvingas denne till övertid 

och överansträngning. Följden blir uteblivna lunchraster, arbete trots sjukdom, 

konflikter, skvaller, trakasserier men framförallt mår den anställde inte bra av att 

behöva offra för mycket av sitt privatliv. Kulturen är alltså enligt Branham (2005) 

väldigt viktig på arbetsplatsen och samma författare skriver att om chefen inte ser till att 

ta itu med kulturproblem, gör den anställde det genom att lämna. 
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3.5.7 Brist på tillit och förtroende för de högre cheferna 
 
Även relationen mellan mellancheferna och deras chefer bör även studeras enligt 

Branham (2005). Detta, då samma författare skriver att den högre chefen sätter standard 

vilket outtalat bör efterföljas av dennes underordnade chef. Problemet uppstår och 

smittar dock av sig till mellanchefens anställda, om mellanchefen på grund av bristande 

tillit och förtroende för de högre cheferna motsätter sig besluten som tas. Mellanchefens 

motsträvighet kan enligt Branham (2005) bero på att han eller hon anser att ledningen 

saknar erfarenhet av hur det verkligen går till ute på golvet, vilket resulterar i att 

gruppen presterar sämre. Missnöjet ökar och det gör även risken att den anställde 

lämnar.    

 
 

3.6 Behålla kvinnliga talanger 
 

Vi uppfattade genom den tidiga intervjun med Karlsson att bristen på kvinnliga 

medarbetare var stor och att det fanns en önskan om att rekrytera fler, samt få dessa att 

stanna. Enligt Cabrera (2009) är företag med kvinnliga anställda betydligt mer 

framgångsrika än de utan. Vad är det då som gör att kvinnliga medarbetare lämnar och 

hur gör man för att behålla sina kvinnliga talanger?  

 

Cabrera (2009) skriver att en av anledningarna till att kvinnor lämnar sin arbetsplats är 

att arbetsmiljö och arbetssätt inte motsvarar de förändringar som skett i arbetskraften. 

År 1950 följde 63 % av USA:s befolkning modellen där mannen arbetade och kvinnan 

var hemma och tog hand om barnen, idag är siffran nere på 17 %. Förr i tiden, var det 

en självklarhet att mannen var fullt dedikerad till sitt arbete och slet för att kunna 

försörja fru och barn. En självklarhet då, som inte längre existerar. Problemet som 

Cabrera (2009) ser det och har upptäckt genom studier av fenomenet, är att företag i 

allmänhet inte hunnit implementera de förändringar som krävs för att motsvara kvinnors 

önskemål på en arbetsplats. Genom flera års forskning, genom hundratals intervjuer 

med kvinnliga anställda, har Cabrera (2009), kommit fram till fem faktorer som hon 

anser påverkar utgångsläget för en kvinnlig anställd; 
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1. Flexibilitet – en kvinna lämnar sin anställning om hon inte till en viss grad själv 

får bestämma över sina arbetstimmar. En möjlighet såsom flextid, är nödvändig för den 

kvinnlige anställde som ofta anser att det inte spelar någon roll när arbetet utförs. 

Viktigare för kvinnan är att det faktiskt blir gjort. 

 

2. Omvårdnad – många kvinnliga anställda är mödrar och det finns en direkt 

negativ påverkan på anställningen om kvinnan inte får något som helst stöd ifrån 

arbetsplatsen, exempelvis i form av ett extra barnbidrag. Likaså är det idag många 

kvinnor som får ta hand om sina äldre föräldrar vilket även det, påverkar arbetet 

negativt. Om kvinnan känner stöd från arbetsplatsen ökar chansen att hon stannar.  

 
3. Behålla kontakten – Cabrera (2009) har kommit fram till att kvinnor i hög grad 

uppskattar om arbetsplatsen efter det att man lämnat, via exempelvis mejl, redogör för 

att man är saknad och välkommen tillbaka. Arbetsplatsen borde alltså enligt Cabrera 

(2009) arbeta på ungefär på samma sätt som en skola bedriver sin alumnverksamhet. 

  

4. Visa öppenhet för att återanställa – Anledningen till att behålla kontakten är för 

att öka möjligheten till en återanställning. Cabreras (2009) forskning visar att 

rekryterare idag hellre ser till de tomrum den potentiellt återanställde kvinnan saknar 

med sitt nuvarande CV istället för att värdesätta och fokusera kvinnans tidigare 

erfarenheter under föregående tid på företaget. 

 
5. Stödjande organisationskultur – Det kan enligt Cabrera (2009) pratas om och 

skrivas riktlinjer över hur kulturen på ett företag bör vara. Det viktiga enligt samma 

författare är hur det faktiskt är på arbetsplatsen. För att nå de riktlinjer som behövs i en 

kultur där kvinnor ska trivas, krävs det att organisationens chefer och övriga ledare 

utbildas i organisationsförändring med avseende på organisationskulturer för kvinnor. 

Detta, för att förändringen i kulturen faktiskt ska bli av. Cabrera (2009) skriver även att 

framgången i en stödjande kultur inte bara bör mätas i pengar. Mät istället hur många 

kvinnliga anställda företaget lyckas behålla och även hur många kvinnor som avancerar, 

trots att de kanske inte arbetar lika hårt och mycket som den manlige anställde. Detta 
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kan i slutändan enligt Cabrera (2009) leda till en arbetsplats med fler kvinnor, och en 

arbetsplats med fler kvinnor är som tidigare nämnts, mer framgångsrik. 

 
3.7 Teoretisk sammanfattning 
 

I syfte att klargöra vad vi letade efter i den etnografiska studien följer här en 

sammanfattning av de genomgångna teorierna.  

 

Kulturen i ett företag definieras av hur personer i ett företag känner, tänker, värderar 

deras åsikter och hur de reagerar på nya idéer. Organisationskulturen påverkar de 

anställda positivt genom att skapa en känsla av gemenskap. Ledarna påverkar i sin tur 

kulturen och de anställda genom handlingar och uttalande. En känsla som man vill 

förmedla är hög arbetstillfredsställelse. Denna indikerar hur väl den anställde tycker om 

sina arbetsuppgifter och arbetsplats. En hög arbetstillfredsställelse leder till en lägre 

personalomsättning. Tilläggas bör att kvinnor i allmänhet har en lägre 

arbetstillfredsställelse än män. För att stimulera kvinnors arbetstillfredsställelse krävs 

bland annat en stödjande kultur. Stress, ledarskap, felmatchning och nedvärdering är 

exempel på faktorer som för båda könen påverkar arbetstillfredsställelsen och därmed 

personalomsättningen. 
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4 Empiri 
 

Det var en gång… 
 
4.1 Antons resa, del 1 
 

Jag, Anton, en avdankad elitfotbollsspelare från Trelleborg, fick nys om Trygg-Hansa 

genom min flickväns storebror. Han hade en nära vän som då arbetade på Trygg-Hansa 

och hade flera år blivit utsedd till Sveriges bästa försäljare inom företaget. Min 

flickväns storebror berättade om de pokaler och de bonusar som vännen erhöll genom 

titlarna. Bland annat ringer man i en personlig klocka när man säljer och blir man 

Sveriges bästa säljare får man en större och guldfärgad sådan. Tävlingsinriktad är något 

jag alltid varit och förhoppningsvis alltid kommer att vara. Pratet om vinst genom 

prestation triggade verkligen igång mig och dagarna senare tog jag kontakt med Trygg-

Hansas bäste säljare och det är inget att sticka under stol med att hans rekommendation 

väger tungt inom företaget. Jag blev hänvisad till Sveland Sakförsäkringar, ett av 

Trygg-Hansas dotterbolag, då de behövde en anställd som kunde arbeta två kvällar i 

veckan, vilket passade mig perfekt parallellt med studierna. De enda skillnaderna 

mellan Trygg-Hansa och Sveland som jag fick förklarat för mig var namnen, att de hade 

ett annorlunda datorsystem och ringde i andra kampanjer än vad Trygg-Hansa gjorde.  

Efter intervjuer, säljsimulationer och samlyssning i telefon var det dags. Jag skulle 

genom telefon kopplas ut i vårt avlånga land med en förhoppning om att dra in bra med 

pengar både till mig själv och till företaget. Jag kommer så väl ihåg hur muspekaren 

svepte över knappen på datorskärmen som visade ”aktivera” och nervositeten kom 

ringlandes över ryggraden. Jag såg på de övriga aspiranterna som avslöjade samma sak. 

Med ett musklick var jag påkopplad, minuterna senare hade jag sålt min första 

bilförsäkring, med en bestämd hand plingade jag för första gången i min silverfärgade 

klocka, jag hade satt den i krysset och jag var med i matchen. 

 

Livet lekte, jag tjänade mina egna pengar parallellt med studierna. Jag kunde köpa 

finare kläder, bättre klocka och en alldeles egen bil, vilket i mina ögon räknades som 

lyx för en student. Filmer som Wall Street med Gordon Gekko, Boiler Room och 
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Glengarry Glen Ross, vilka alla håller pengahungrande ungdomar i handen visades 

friskt och den största drömmen var att en dag bli som dem. 

 

4.2 Christoffers resa, del 1 
 

För mig började resan på Trygg-Hansa i en lokal på stadshotellet i Växjö. Företaget höll 

en audition där vem som helst hade möjlighet att visa upp sig och bli intervjuad av 

Trygg-Hansas rekryterare. Väl där visade det sig att de utformat en väldigt avslappnad 

miljö med dämpad belysning, housemusik i bakgrunden och möjlighet gavs att mingla 

med anställda på företaget innan det var dags för en miniintervju. Det var en skön 

stämning och genom småpratet släppte nervositeten, vilket var en bra förberedelse inför 

intervjun. Vidare under intervjun var de intresserade av att veta mer om mig som 

person, mina intressen, vad som gjorde mig till en bra säljare samt mina erfarenheter 

sedan tidigare arbeten. Intervjun var kort och koncis och jag kände att de fick en bra 

bild av mig och mina erfarenheter. Denna intervju var mer omfattande, de presenterade 

en del kring företaget, berättade vidare om tjänsten för att försöka ge en uppfattning 

kring de krav som ställdes samt en bild av hur det är att jobba som 

försäkringsrådgivare/telefonförsäljare. Efter denna intervju fick jag även chansen i nästa 

steg, vilket var en simulation där en bilförsäkring skulle säljas. Inför detta samtal erhöll 

jag en beskrivning av hur detta skulle gå till, ett kortare manus samt information kring 

en bilförsäkring och dess delar. Jag fick uppfattningen att det ställdes väldigt låga krav 

på detta samtal vilket kan vara naturligt då man var helt oerfaren kring försäkringar, 

men att samtalet snarare skulle ge en indikation för hur man kunde föra samtalet framåt 

och avsluta det på ett bra sätt. Kort efter detta fick jag beskedet att de ville anställa mig 

och att en utbildning på två veckors tid väntade.  

 

Utbildningen bestod av två delar, en del som handlade om försäkringar och villkor och 

en del som handlade om försäljningsteknik. Det hela började med en presentation av 

företaget, dess konkurrenter, huvudsakliga fokus samt vad tjänsten innebar mer i detalj. 

Vi var en grupp om cirka tio personer och vi introducerades tidigt för varandra och fick 

presentera oss för gruppen. Utbildningen kring försäkringarna innebar presentationer 
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kring respektive försäkring, dess innehåll och dess självrisker. Utbildningarna kring de 

olika försäkringarna avslutades med tester för att få en bild av att alla hade förstått vad 

som sagts. Att veta vad man pratar om och vara kunnig på det man gör ger inte bara 

förtroende till kunden utan underlättar även när kunden har frågor eller invändningar på 

det som har sagts. Vad gäller den konkreta säljutbildningen höll dåvarande säljare 

föredrag kring hur man skulle lägga upp sina samtal och gav exempel på invändningar 

som kunder gav. Exempel på dessa invändningar kunde vara: jag har inte tid, jag måste 

prata med min man om detta samt kan du skicka en offert på det du har sagt? En del 

under utbildningen innefattade även samlyssning på befintliga säljare vilket innebar att 

vi kopplade in ett headset i en säljares telefon och kunde då höra båda parter och genom 

detta få en klarare uppfattning om hur säljsamtalen gick till och hur en erfaren och 

duktig säljare genomförde sina samtal. För att skapa oss en ännu klarare bild av hur vi 

skulle lägga upp våra samtal fick vi även genomföra säljsimulationer med våra kollegor.  

 

När jag för första gången kom till arbetsplatsen och fick se miljön där säljarna jobbade 

fick jag uppfattningen att alla var väldigt fokuserade, alla visste vad de skulle göra och 

när man arbetade var man väldigt inriktad på att få jobbet gjort. Jag fick en känsla av att 

miljön var väldigt tävlingsinriktad då coacher fanns för att pusha de anställda till att 

behålla fokus på uppgiften, att sälja. I den stora öppna kontorslokalen fanns även tv-

apparater på väggarna där alla kunde se vem som sålt mest. Säljarna var uppdelade i 

team om cirka femton personer, hade sin egen färg och kallades exempelvis blått team, 

grönt team och så vidare. Varje team hade även en coach med rollen att förmå säljarna i 

teamet till att nå de resultat och mål som satts upp för respektive team. Det kändes ytligt 

att komma in på kontoret och det var flera som verkade ha en attityd att de var bättre än 

alla andra. Det var ytligt i den bemärkelsen att de flesta var klädda i märkeskläder och 

nya klockor precis som att de tjänade mest på hela kontoret. 

När det efter utbildningen var dags att börja ringa till kunder var jag väldigt positiv, 

men samtidigt spänd inför mitt nya jobb. Jag var väldigt entusiastisk under utbildningen 

då vi fick nya kunskaper om företagets produkter, hur man skulle sälja samt deras 

system att räkna försäkringar i. Det var en ny miljö för mig och alla som fanns med 

kring utbildningen var väldigt öppna och trevliga mot oss som nyanställda på företaget. 
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Allting kändes mycket enkelt och logiskt efter den utbildning vi genomgått. Däremot 

gav de simulationer vi genomförde mellan varandra under utbildningen en helt annan 

bild av försäljningen än den jag fick uppleva live i telefonen. Den som spelade kund 

under simulationerna gav givetvis med sig till slut och ”köpte” försäkringen vi låtsades 

sälja. När väl utbildningen var gjord och vi fått information om hur vi skulle lägga upp 

samtalen höjdes förväntningarna för att det skulle gå bra och jag trodde att genom att 

säga ”vi ringer från ERT försäkringsbolag Trygg-Hansa” skulle kunden få en annan 

uppfattning än att det bara var en ”vanlig” telefonförsäljare. Skillnaden var enorm när 

jag väl kom ut i telefonen då jag ringde till kunder som inte ville bli uppringda och 

störda. Det var fruktansvärt svårt att ens få göra en jämförelse mellan våra försäkringar 

och kundens nuvarande försäkringar. Detta gjorde att när jag väl sålt en försäkring, 

infann sig en väldigt skön och positiv känsla då jag visste hur svårt det var. Samtidigt 

som det var extremt svårt att sälja försäkringarna ställdes väldigt höga krav på de 

anställda att prestera. Det var mål uppsatta både för varje individ per dag samt för varje 

team per månad. Till en början var kraven låga men ökade gradvis under de första sex 

månaderna som provanställningen löpte. Uppfylldes inte dessa krav uteblev den rörliga 

delen på lönen, provisionen. Vidare fanns även krav på att betalningsgraden (andelen 

försäkringar som faktiskt betalas in) för de försäkringarna man sålt, denna skulle vara 

minst 80 % för att få provisionen.  Detta krav skulle generera högre kvalitet på det som 

sålts och då även minska missnöjet hos kunder som inte tydligt köpt en försäkring men 

som ändå fått hemskickat försäkringsbrev. För min egen del uppfyllde jag kraven i 

början utan problem och coachen var nöjd med mina resultat. 

 

Coachen i teamet på Trygg-Hansa var ganska hård, pushade väldigt mycket, rörde sig 

bland säljarna för att se till att vi höll fokus och satt inkopplade i telefonen så mycket 

som möjligt. Min coach var i 25-årsåldern utan akademisk utbildning, men hade en tid 

tillbaka arbetat som säljare på företaget. Någon erfarenhet av ledarskap hade hon inte 

heller men var trots detta väldigt bestämd och klar med vad hon ville få ut av oss som 

säljare. Rasten hade vi mellan 18.50 – 19.00. Coachen samlyssnade även en hel del på 

oss för att kunna ge feedback på hur vi arbetade och hur vi kunde utveckla våra samtal 

för att öka möjligheten till högre försäljning. Detta gjorde att man som nyanställd kände 
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hög press från företaget som ville att man skulle prestera hela tiden och såklart uppnå de 

krav som de ställde på den anställda. Vi hade ofta samtal med coachen angående hur vi 

låg till gentemot målet för försäljningen men även hur vi låg till gällande övriga krav så 

som betalningsgrad och inkoppling i telefonen. Även coachen hade hög press på sig att 

uppnå sina mål, vilket jag kände av en gång då jag var sjuk. Jag anmälde detta till min 

coach varje dag. Den tredje dagen fick jag en kommentar jag blev fundersam över. Hon 

sa: Wideén, vad är du för sjuk? Jag svarade med att jag hade feber och ont i huvudet. Då 

fick jag kommentaren: ”det brukar inte vara så länge, du kan ju ta en Panodil och 

komma och sitta här och ringa”. Jag försökte att inte tänka mer på det och åkte till 

jobbet och började ringa. Samtidigt som pressen även märktes av på coachen var hon 

duktig på att uppmärksamma de prestationer som vi säljare presterade. Coachen kom 

ofta förbi och gjorde ”high-five” när man sålt försäkringar och gav några goda 

kommentarer när man gjort något bra. Det gav en positiv känsla och ny energi till nästa 

samtal. 

 

Efter sex månaders anställning höjdes kraven och jag hade stora svårigheter att klara 

dessa och fick därmed en markant lägre lön. Då jag inte klarade kraven fick jag ännu 

mer pushande från coachen, fler och fler samlyssningar då de ville få upp 

försäljningssiffrorna för mig. Detta var något jag upplevde som väldigt stressande och 

det ökade pressen på mig ännu mer att börja prestera bättre. Jag tror dock själv att 

anledningen till detta var att jag skulle varit mer påstridig och ytterligare försökt få 

kunden att förstå att det skulle vara värt en jämförelse. Problemet för mig är att jag 

verkligen inte är så som person, jag tycker egentligen inte om att tränga mig på alls. Jag 

känner själv att jag har väldigt lätt för att sätta mig in i andra personers situation, i detta 

fall kundens och detta medförde att jag kände mig jobbig och tänkte själv på hur jobbiga 

telefonförsäljare kan vara som inte ger sig. Arbetet var förutom de höga kraven mer 

omfattande än jag hade tänkt mig. Jag jobbade fyra kvällar per vecka vilket gjorde att 

jag snart såg en negativ trend på mina resultat i skolan. Vid ansökningstillfället för 

tjänsten hade vi en mindre intensiv period i skolan och jag ansåg mig då ha tid över till 

att lägga på ett arbete. Trots den negativa kurvan på betygen, valde jag att försöka klara 

jobbet så länge som möjligt då pengarna gjorde stor skillnad för mig som student. 



 

 

 

 

 
43 

Samtidigt som resultaten i skolan blev sämre blev det en allt större börda att behöva gå 

till jobbet varje kväll och veta att skolan hamnade efter, speciellt i tider med 

inlämningar och tentamen. Förutom detta tyckte jag även att det blev allt tråkigare att 

sitta och ringa när jag inte lyckades nå de krav som ställdes på mig och inte heller fick 

den ersättning jag räknade med och ville få ut. Dessa var anledningarna till att jag valde 

att avsluta min anställning helt på Trygg-Hansa i samband med att jag pluggade en 

termin utomlands. 

 

4.3 En kväll på kontoret 
 

För att ge en bättre förståelse för hur det är att arbeta på kontoret väljer vi att redogöra 

för hur en vanlig kväll på jobbet ser ut. Om du vore anställd, skulle din kväll 

förmodligen se ut såhär.  

 

Som på många kontor, öppnar du entrédörren med hjälp av ett passerkort med en bild på 

dig själv. In kliver du klockan 17.00, till ett öppet kontorslandskap och vart du än kollar 

sitter eller står välklädda ungdomar i full gång med att logga in sig i telefonen. Du 

hälsar på de äldre kundservicemedarbetarna som arbetar med att besvara frågor som 

uppkommer från kunderna angående de försäkringar du sålt. Genom god kontakt till 

kundservice, ökar du dina chanser att de gör ett bra jobb med att försöka övertyga 

kunden att ha kvar de försäkringar du sålde in förra månaden och på så sätt rädda din 

provision. Din provision är till stor del baserad på det som faktiskt betalas in, detta för 

att hålla upp din kvalitet i samtalen och inte “sälja” till någon som egentligen bara vill 

ha offert, vilket på kontoret kallas att “prella”. Efter att du växlat några ord med 

kundservicemedarbetarna, gjort ett par ”high-fives” med de säljare du känner i de andra 

teamen, har du lagom tid på dig att gå upp en trappa för att fylla på kaffekoppen, ta en 

skorpa och gå ner till din plats. Vanligtvis hinner du logga in i telefonen innan din coach 

kommer. Då hälsar du glatt, frågar hur det är med hen, sen är det dags för briefing då 

klockan närmar sig kvart över fem. Alla står upp för att visa sitt engagemang medan 

coachen går igenom vad som är extra viktigt för kvällen. Trots att det extra viktiga är 

samma som det var föregående kväll och kvällen innan den, spelar du med och lägger 
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kanske in en rolig kommentar. Efter cirka 3-5 minuter när briefingen börjar lida mot sitt 

slut trappas rösten från coachen upp, nu gäller det att du visar ansiktsuttryck av en 

vinnarskalle, för nu är det snart dags. Coachen manar på dig och dina medarbetare att 

kvällen ska bli den bästa på hela månaden, alla ska sälja för mer än vad de gjorde 

föregående kväll och kvällens försäljning ska gå till historien! Applåderna börjar hagla 

och det ekar på kontoret då övriga team nått samma punkt på agendan i briefingen. Nu 

är det dags, du ska in i telefon och övertyga ALLA till att köpa en försäkring från dig. 

Oavsett om kunden har gäster, ska ut med hunden eller precis ska ner till affären och 

handla ska du sälja på hen allt denne behöver och lite till. På så sätt tjänar du bra med 

pengar till dig själv medan företaget kommer i andra hand. Du återvänder till din plats, 

förbereder ditt anteckningsblock, miniräknare och penna för att vara beredd på vad som 

komma skall. Din egen ringklocka ställer du precis jämte ditt tangentbord så att du 

snabbt kan plinga i klockan när du sålt, för det ska alla höra. Efter att ha loggat in i 

diverse system klickar du på knappen “aktivera” och du väntar nu på kvällens första 

samtal. Du presenterar med en bestämd och tydlig röst vem du är och vart du ringer 

ifrån. Röstläget ger dig övertag mot osäkra personer och ställer dig som konkurrent mot 

de självsäkra. Därför gäller det att så fort som möjligt att känna av vad det är för typ av 

person du pratar med. Den första kunden för kvällen är bosatt i vad som anses som ett 

av Stockholms finare områden varför din röst bör spegla någon som brinner för att göra 

snabba affärer på ett så professionellt sätt som möjligt. Tyvärr, så ber första kunden dig 

direkt att “dra åt helvete” och lägger på. Du hade gärna svarat detsamma men 

representerar ditt företag och önskar kunden en fortsatt trevlig kväll. Du bubblar av 

ilska inombords efter en sådan start men klickar dig vidare till nästa kund. En renskötare 

från Lappland, en fiskare från Orust och en rörmokare från Skanör senare har du 

äntligen lyckats charma en gammal dam från Jönköping. Givetvis var även hon till en 

början på väg ut med hunden, men det visste du sedan tidigare att det är de flesta när du 

ringer. Likaså har hälften av Sveriges befolkning gäster på en tisdag, i alla fall när du 

ringer. Damen från Jönköping äger två långhåriga dvärgtaxar, en ras du givetvis är 

väldigt bekant med då din kusin har en likadan. Efter en snabb sökning på internet vet 

du bästa kosten för en dvärgtax men även vad rasen heter på latin. Minuterna senare har 

damen tackat ja till både hem- och bilförsäkring. Du lämnar kontaktuppgifter och tackar 
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för samtalet, informerar om den telefonsvarare som kommer att ringa efter samtalet för 

att kontrollera förtroendet. På en hundradels sekund har du slagit i din ringklocka och 

ställt dig upp med knuten näve. Alla ska höra och se att du sålt, för några sekunder är du 

kung på kontoret. Du går sedan fram till tavlan där ditt team skriver upp sin försäljning 

och skriver långsamt upp vad du sålt för. Det är en speciell känsla att stå där framme, en 

känsla du vill känna igen och igen. För ju fler gånger du står där, ju mer pengar tjänar 

du. Med självsäkra steg går du tillbaka till din plats och möter en och annan avundsjuk 

blick på vägen. Det spelar dock ingen roll, för stunden är du kung. 

 

Tio minuter i sju går du för att fylla på din kaffekopp och växla några ord med vänner 

och kollegor. Vissa väljer att hoppa över rasten, troligtvis då de vet att de behöver fler 

säljsamtal för att uppnå målet och få ut den högre lönen. I fikarummet beskrivs det hur 

väl man övertygade kunder som till en början verkligen inte var intresserade av 

försäkringar, den ena med en bättre version än den andre. Rasten tar snabbt slut och du 

är tillbaka på din plats. Ju längre kvällen lider desto svårare blir det att prata med 

kunderna. Barnen försöker sova och du ringer och stör, hockeymatchen har precis 

börjat, varför du inte är så populär. Det är inte för inget som tiden mellan 20.00–21.00 

kallas för den kritiska timmen. Du får den ena utskällningen efter den andra och du 

längtar tills kvällen är slut. Under utbildningen lärde du dig bemöta invändningar men 

aldrig hur du bemötte en utskällning eller hur det kunde kännas i efterhand. Det var just 

det du saknade efter en utskällning, det emotionella stödet. Efter en långsam sista timme 

går du äntligen mot skrivaren för att kunna posta försäkringsbrev och 

uppsägningsfullmakter. Kvar i telefon sitter ofta de som fortfarande inte sålt något för 

kvällen. Jämte, står coachen och manar på. Ikväll klarade du dock dina mål och kan gå 

ut genom dörren med högburet huvud. 
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4.4 Intervjuer med berörda chefer och medarbetare 
 

4.4.1 Intervju med tre provanställda i utbildningsteamet 
 

I utbildningsteamet finner man de individer som klarat av intervjuer, simulationer och 

personlighetstester, vilka nu skulle få chansen att genom riktiga säljsamtal få visa vad 

de går för. Dock, har de endast en provanställning som löper på sex månader innan en 

tillsvidareanställning kan erbjudas, detta om den anställde klarar kraven det vill säga. I 

intervjuer med tre provanställda fick vi nästintill identiska svar vad gällde 

förväntningarna, vilket ledde till att vi sammanfattade de olika intervjuerna till en 

gemensam berättelse. De provanställdas ögon lyste av förväntan inför vad som komma 

skulle. De skulle alla in i telefon på riktigt, för första gången. De hade i utbildningen 

övat person mot person med låtsastelefoner där de följde ett förskrivet manus. De hade 

alla genomgått tester på den inlärda kunskapen kring innehållet i försäkringarna och fått 

en utbildning om hur man förmedlar en försäkring på bästa sätt till en kund med olika 

nivåer av förkunskap. Med andra ord, de kände sig fullt preparerade inför vad som 

komma skulle. De provanställda hade likt de övriga fast anställda på kontoret även följt 

den outtalade klädkoden, killarna var stiligt klädda i skjorta och den tjej vi intervjuade 

hade en fin blus och hade inte snålat på smyckena. Alla tre var helt överens om att det 

skulle bli ett spännande äventyr. De var alla före detta idrottsutövare på olika nivåer 

men en sak hade de gemensamt, viljan att vinna och hatet mot att förlora. Tempo var 

något alla var vana vid sedan tidigare arbetslivserfarenheter och ansåg därför att de 

absolut inte skulle ha några problem med ett högt sådant. Att jobba kvällstid var inget 

någon av dem såg som ett problem. De var unga, friska och vana vid att vara uppe sent 

enligt dem själva. Vi frågade om någon av dem hade flick- eller pojkvän som jobbade 

dagtid och en av kandidaterna nickade. Genom egna erfarenheter kunde vi inte hålla oss 

och påstod att det kanske skulle komma att bli krävande då man inte ses så ofta med 

sådana tider. Kandidaten började då skruva på sig men svarade att det inte skulle bli 

några problem. En av kandidaterna hade liksom vi, en pågående universitetsutbildning 

parallellt med jobbet. Kandidaten berättade för oss att eftersom utbildningen var 

relevant för avancemang inom företaget borde det finnas stora möjligheter förutsatt att 
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prestationen som säljare var godkänd. När området feedback berördes så lyste 

kandidaterna upp.  Feedback och coachning var något alla var vana vid och 

kandidaterna såg fram emot de individuella utvecklingsmötena där man fick chansen att 

utvecklas till en bättre säljare och på så sätt tjäna mer pengar. För pengar var viktigt 

enligt kandidaterna. ”Utan pengar kan man ju inte leva och framförallt inte köpa sig ett 

VIP-bord på Växjös uteställen.” Intervjun led mot sitt slut och vi skulle precis ta i hand 

och tacka för medverkan då det oväntade kom. Två av kandidaterna som uppenbarligen 

var gamla barndomsvänner berättade att de inte tänkt arbeta på Trygg-Hansa en längre 

tid utan hade för avsikt att tjäna ihop en summa pengar så de tillsammans kunde resa 

runt i Asien året efter. Än mer intressant blev det när de sedan avslöjade att det var allt 

annat än vad de sagt i arbetsintervjun, men uppenbarligen hade det fungerat. 

4.4.2 Intervju med två före detta anställda 
 
Vi har även valt att intervjua två personer som slutat på Trygg-Hansas 

outboundavdelning i Växjö. Dessa personer valdes ut genom att vi fick förslag på 

personer från vårt team som tidigare varit anställda. Dessa personer hade nyligen valt att 

lämna företaget. Då båda personerna valde att vara anonyma gav vi respondenterna 

påhittade namn för att förenkla historien, Erik och Simon. Vad gäller deras bakgrund på 

företaget har den person vi väljer att kalla för Erik arbetat på företaget i ett och ett halvt 

år. Personen vi kallar för Simon har jobbat på företaget i drygt sex månader, han 

pluggar samtidigt på universitetet och ville tjäna extrapengar. De har valt att sluta på 

företaget och vi ville veta mer kring deras anledningar till uppsägningen men även få en 

uppfattning kring deras åsikter om företaget och dess kultur.  

 

Den första intervjun gjorde vi med Erik som jobbat på företaget en längre tid och 

verkligen fått en uppfattning av företaget och dess kultur. Till att börja med berättade 

Erik en del kring anledningen varför han har valt att lämna företaget. Han berättade att 

han framförallt slutade på grund av att han ville göra någonting annat. Han ville istället 

ut och resa och göra något han verkligen tycker om och njuter av. Han förklarade att 

han tröttnat på att sitta i telefon och ringa samt bli utskälld av kunder som blev störda av 

att man ringde. Han hade helt enkelt tröttnat på de arbetsuppgifter som han haft under 

denna tid och ville därför gå vidare med sina intressen. Han sa även att hans resultat gått 



 

 

 

 

 
48 

ner den senaste tiden och att detta var en anledning till att han tyckte det blev mer och 

mer stressigt att försöka komma tillbaka till de goda resultaten. Vad gäller kulturen i det 

team som Erik satt i beskrev han denna som positiv men samtidigt ganska spänd. Han 

trivdes bland sina kollegor och stämningen med de närmaste var god. Han tyckte 

samtidigt att det fanns en del personer som inte var speciellt sociala utan snarare bara 

brydde sig om sig själva och att tjäna mycket pengar. De var ofta klädda som om att de, 

”tjänade sjukt mycket” och att de verkade tro att de var bättre än alla andra. Vad gäller 

coachen i det team han hade varit i ansåg han att denna var duktig på det han gjorde. 

Han tyckte det var bra att coachen använde en del humor i sitt ledarskap vilket gjorde 

att han kände mer glädje i teamet, men även att han lyssnade bättre och 

uppmärksammade vad coachen sa. Det var till stor del coachen och hans närmaste 

kollegor som gjort att han stannat på företaget så pass länge som han gjort. Dock, tillade 

Erik att cheferna högre upp var, ”snikna” som hela tiden skulle höja kraven för att göra 

det svårare att få ut sin lön.  

 

Simon som jobbat på företaget i sex månader, valde att sluta då han kände att han inte 

hann med studierna samtidigt som han jobbade. Det första året gick det relativt bra, 

detta eftersom Simon hade mindre att göra i skolan just då. Tiden gick och efter halva 

tiden började studierna halka efter. Han beskrev att han innan han började trodde att han 

skulle hinna med att plugga på dagarna och helgerna och jobba fyra kvällar i veckan. 

Han beskriver det även som att det inte bara var själva tiderna som gjorde att han inte 

klarade skolan utan att stora delar berodde på det extra stressmomentet som tillkom 

genom att han var tvungen att uppfylla flera krav på jobbet för att få ut sin provision. 

Han kände även att de avancemangsmöjligheter som det pratades om på 

företagskvällarna varit överdrivna och något han aldrig hade hört något vidare om trots 

en bra prestation. Vad gäller den coach han hade i sitt team beskrev han denne som 

”osäker, onaturlig och tråkig”. När han berättade vidare kring sin coach beskrev han 

honom som att han inte verkade vara van vid sin ledarposition, han kändes osäker som 

coach och han försökte vara någon som han inte var vilket syntes tydligt på honom. Han 

tyckte även att den stela personligheten hos coachen gjorde att stämningen i hela teamet 

blev därefter. Dagarna såg precis likadana ut och coachen var enformig. Däremot 
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beskrev han kollegorna i teamet som sociala och trevliga, vilket gjorde att minuterna 

innan man började och minuterna efter blev bättre. Vad gäller den feedback som 

coachen gav gjorde han detta relativt ofta, vilket innebar ungefär en gång i veckan. 

Simon ansåg sig inte riktigt komma in i försäljningen utan tyckte ganska omgående att 

det blev ledsamt och tråkigt att försöka prata med personer som absolut inte ville prata 

med honom, samtidigt var pengarna till väldigt stor nytta för honom som student. I och 

med att han inte kände att kan kom in i försäljningen och endast uppfyllde kraven första 

månaden blev de feedbacksamtal som gavs ganska påfrestande och stressande. De såg 

ungefär likadana ut varje gång på så sätt att coachen försökte pusha och ge tips till 

honom för att han skulle få bättre resultat och då även uppnå målen.  

 
4.4.3 Intervju med kontorschef Daniel Karlsson 
 

”Det här jobbet var inget för mig, jag hamnade efter i skolan, det passade inte mig att 

arbeta kvällstid, jag var ingen säljare”. Såhär lät det när kontorschef Karlsson gav en 

beskrivning av anledningarna till att folk slutar. Utöver dessa, följer resor, flytt eller att 

den anställde ska börja plugga som vanliga orsaker. Just inplanerade resor eller framtida 

studier säger Karlsson, är inget som potentiella anställda delar med sig av i 

arbetsintervjuerna.  Som tidigare nämnts låg personalomsättningsgraden (vilken 

inkluderar frivilliga uppsägningar och anställda som får gå för att de inte uppfyller 

kraven) år 2011 på över 100 % vilket efterföljdes av 85 % år 2012. Karlsson nämner att 

det inte finns någon utarbetad HR-avdelning på kontoret som har hand om frågor som 

rör personalomsättningen utan att det är han själv som har hand om det och är ansvarig. 

Målet är en sänkning med 10 % varje år och ytterligare ett mål är att närma sig 

Malmökontorets omsättningsgrad på 40 %. Malmökontoret har dock en betydligt högre 

medelålder. Anledningen till att vi inte når Malmökontorets siffror säger Karlsson, är att 

vi kommit in i en ond spiral och inte kunnat behålla våra anställda på samma sätt och 

därmed inte kunnat höja medelåldern.  Karlsson berättade vidare att anledningen till att 

de inte jämför sig med någon annan är att det inte existerar någon jämförbar 

outboundverksamhet inom andra försäkringsbolag i Sverige. Karlsson förtydligar att det 

på Växjökontoret jobbar ungefär 150 stycken, medan andra försäkringsbolag kan ha 5-

10 stycken med liknande arbetsuppgifter.  Man har dock, för att närma sig Malmös 
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omsättningsgrad, ändrat om i bonussystemen till det bättre samt minskat kraven för de 

fast anställda från 9500 kr i försäljning per dag till 7500 kr (en försäkringspremie ligger 

i snitt på cirka 2500 kr). Dock är kraven på en provanställd nästan obefintliga, då det 

första kravet kommer efter fem månader och är då att sälja i snitt en halv 

olycksfallsförsäkring per dag. Karlsson sade att kraven givetvis inte går att slopa helt. 

”Det är ett yrke där det krävs höga prestationer men trots det, är det väldigt få som 

precis missar kraven. Istället är det desto fler som precis klarar kraven och går man på 

utbildningar, samlyssnar hos de mer erfarna säljarna samt eventuellt på egen hand läser 

in sig på säljyrket ska det inte vara några problem att klara kraven. Problemet är de 

personer som inser att de har ett problem med sitt säljande men inte gör något åt det”. 

Karlsson menar att företaget inte heller kan pusha individen hur långt som helst, utan att 

denne själv måste vilja bli bättre. Karlsson delar även med sig av sin egensmidda teori 

om hur han behandlar den nyanställde ”machokillen”, som han enligt honom själv, ser 

rätt ofta. ”Denne individ kommer till arbetsplatsen och ser sig själv som störst och bäst 

och jämför sig gärna direkt med de erfarna och bästa säljarna. När det sedan går upp för 

”machokillen” att han inte är i närheten av de bästa säger han vanligtvis upp sig, detta 

istället för att medverka på alla utbildningar, läsa in sig på området, samlyssna och fråga 

coacherna om råd. Detta, då det hade varit pinsamt att medverka på allt som går och fått 

hjälp med att bli bättre, fortfarande inte lyckas”. 

 

Vad gäller fördelningen mellan kvinnor och män på arbetsplatsen är Karlsson inte helt 

nöjd. I nuläget är det 15-20% kvinnor och målet är en siffra runt 30 %. Poängteras, 

enligt Karlsson, bör dock det faktum att Trygg-Hansas outboundavdelning i Växjö inte 

kommer anställa efter kön, utan prioritet är alltid att hitta den bästa kandidaten oavsett 

man eller kvinna. Karlsson säger även att de är mindre bra på att behålla sina kvinnliga 

medarbetare och att kvinnorna tenderar att sluta snabbare efter anställning. Han har 

också tankar om att skapa ett ”tjejteam” med en kvinnlig coach eller att fördela 

kvinnorna så att antalet blir jämnare i teamen som redan finns.  

 

De nyanställda får kontinuerligt möjlighet att gå på utbildningar i både säljteknik och 

försäkringsvillkor. Det är ofta de duktiga säljarna på kontoret som håller i 
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utbildningarna då de bevisligen är duktiga på sin sak. På detta sätt uppmuntras de bästa 

på kontoret att fortsätta vara det genom att de får dela med sig av sina erfarenheter, men 

det ökar även trovärdigheten för de som lyssnar då den som lär ut, faktiskt är bäst. 

Konceptet, benämner Karlsson som Best Practice. Angående själva innehållet i 

utbildningen har den ändrats över åren. Tre till fyra år tillbaka i tiden var det fokus på 

innehållet i försäkringen. Nu ligger fokus på att förmedla innehållet på rätt sätt till 

kunden.   

 

4.4.4 Intervju med rekryterare Emma Hördegård Löwenthal 
 

På frågan ”Vad tror du Trygg-Hansas personalomsättning på outboundavdelningen i 

Växjö beror på?”, svarade Hördegård Löwenthal; 

 

”Vi anställer många unga personer, 18-25 (för det är oftast de som har möjlighet att 

jobba kvällstid) och de är ofta i det skedet i livet då de vill plugga vidare på annan ort, 

resa utomlands några månader, se sig omkring, vet inte riktigt vad de vill utan detta var 

en chansning - de ville bara prova på något nytt och detta var inget för dem. Det är ett 

väldigt krävande jobb, man pratar med uppåt 100 kunder varje dag och det är helt 

enkelt få personer som klarar göra det och ändå hålla uppe motivation och driv i flera 

år. I och med att vi inte går så mycket på erfarenhet och utbildning utan mest på 

egenskaper när vi anställer personal är det extra svårt att se om en person har vad som 

krävs för jobbet. Utbildning och arbetslivserfarenhet har sällan någon relevans för hur 

väl man klarar uppgiften här, utan egenskaper och drivkrafter är avgörande, varför det 

är svårt att se hur personen kommer fungera just här. 19-åringar kan sällan ge exempel 

från tidigare situationer i arbetslivet då de visat prov på ihärdighet och målinriktning, 

det är alltså svårt att hitta "bevis" för att dessa egenskaper finns. Vad gäller den alltför 

stora omsättningen på tjejer tror jag det mestadels beror på att vi har en olycklig spiral 

- det är i princip bara tjejer som även privat umgås mestadels med killar, som trivs i 

denna miljö. De saknar dessutom kvinnliga förebilder och motivatorer som visar på att 

det finns vägar "uppåt" för dem. Alla ledare är män, och de har i sin tur inte haft några 

kvinnliga chefer eller någon erfarenhet av att leda just tjejer, varför det kan vara svårt 
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för dem att anpassa sin ledarstil så det passar bägge könen. Sättet att uttrycka sig och 

tänka - både från ledares och medarbetares håll - är väldigt grabbigt och det är svårt 

att bryta den vanan så länge vi inte får in och kan behålla fler tjejer. Min egen 

iakttagelse - som kanske är lite utmanande - är att många av de 20 +-are jag pratar 

med inte har erfarenhet av att få kämpa för sitt uppehälle. De har ofta lyckats bra inom 

idrott eller skola och kan visa på målinriktning där, men de har sällan erfarenhet av att 

möta och övervinna motgångar. De har oftast inte heller erfarenhet av att motta kritik 

och har svårt att ta åt sig av konstruktiv kritik. De bor ofta fortfarande hemma hos 

föräldrarna och slipper betala för sitt uppehälle. Om man alltid varit bra på det man 

gör utan att behöva kämpa blir det svårt att klara sig rent mentalt i denna tjänst 

eftersom ALLA har det tufft i början - man är inte i toppskiktet bland säljarna förrän 

efter ca ett år. Då ger många 90-talister upp.” 

 

4.5 Observation av företagskvällar  
 

På grund av vår anställning i företaget och med tanke på vårt syfte med uppsatsen, hade 

cheferna på Växjökontoret inga problem med att vi som författare satt med på de så 

kallade företagskvällarna. Dessa kvällar anordnades för de kandidater som gått vidare 

med sitt CV samt klarat av en kortare telefonintervju. På företagskvällarna var tanken 

att kandidaterna skulle få presentera sig för företaget men även få en tydlig presentation 

om företaget för att skapa en bättre förståelse för vad de söker sig till. Då 

företagskvällarna nästintill var identiska valde vi att baka ihop upplevelserna till en.  

 

Vi placerade oss längst ner vid bordsändan för att lämna fritt spelrum för cheferna men 

även för att inte sätta onödig press på de kandidater som förväntades prestera. De två 

rekryteringsansvariga cheferna hälsade alla hjärtligt välkomna till företagskvällen, gav 

en kort beskrivning av hur kvällen skulle gå till och gav sedan ordet till första 

kandidaten. Stämningen ändrades märkbart i rummet då det helt plötsligt blev på allvar 

för de uttagna. Dock, behöll de två rekryteringsansvariga lugnet och glädjen i blicken 

vilket vi såg lugnade kandidaterna märkbart. De uttagna beskrev sedan sig själva så bra 

de kunde och fick svara på varför just han eller hon skulle passa som säljare på företaget 
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samt varför man sökte till tjänsten. Frågorna de fick besvara var kluriga, men vi ansåg 

att de var högst relevanta för att finna de bästa kandidaterna bland urvalet. Ett exempel 

var, ”Hur reagerar du i en pressad situation och vad är det som gör dig till en bättre 

säljare än kandidaten bredvid?”.  

 

De två rekryteringsansvariga cheferna höll sedan en presentation om företaget där 

historien om Trygg-Hansa gicks igenom, koncernen beskrevs, konkurrenterna kartlades, 

logotypen visades, arbetsuppgifterna presenterades och en kort beskrivning av 

lönesystemet gavs. Det betonades även från cheferna det fokus som ligger på kvalitet 

före kvantitet och exempel drogs gällande konsekvenserna för de individer som 

fokuserade på motsatsen. Men vad som fastnade hos oss var när cheferna kom in på 

möjligheten att avancera. Det gavs en bild av att detta givetvis tar tid men möjligheterna 

är stora att efter cirka två år ha nått nästa position, förutsatt att man som säljare presterat 

bra och kanske även gick en parallell utbildning av relevans för arbetet. Likaså 

betonades den utvecklingsplan och den kontinuerliga coachning som existerade på 

företaget. Det var tydligt hur ögonen glittrade på kandidaterna när man sedan även 

visade bilder på nuvarande chefer som tidigare varit outboundsäljare.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4.6 Antons resa, del 2 
 

För er som sett de uppräknade filmerna i min första del, vet ni säkert att genom den 

ytlighet och på grund av det statusbehov som karaktärerna hungrar efter, rinner till slut 

bägaren över vilket leder till oanade konsekvenser. De sviker bland annat sin familj och 

vänner till fördel för sitt egocentriska beteende och finner sig själva förlorade och 

bortkomna innan de till slut inser att de faktiskt inte är lyckliga. För er som inte sett 

dem, så kan ni säkert föreställa er situationen. Jag redogjorde inte för de materiella ting 

jag köpte för att påvisa min framgång. Tvärtom, jag hade blivit en del och en medlem 

av en kultur som förespråkade dinglande märkesklockor och senaste Ralph-

Laurenskjortan. Hade du inte den senaste Ralph Laurenskjortan var du ingen bra säljare 

och därmed inte längre med i matchen. Ytligheten skulle enligt mig kunna beskrivas 
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som en gas du från tillfället du öppnade entrédörren andades in, presterade under ett 

upplevt rus, gick hem för dagen, blåste ut och nyktrade till. 

 

Som anställd på Trygg-Hansas outboundavdelning är man beviljad tio minuters rast per 

kväll mellan klockan 18.50–19.00. På rasten är det tänkt att man ska koppla från 

telefonen, ta av sig sitt headset, gå upp på ovanvåningen och koppla av med 

medarbetarna medan man avnjuter en frukt eller skorpa tillsammans med lite kaffe, te 

eller vatten. Möjligheten till denna rast var enligt mig riktigt bra. Här kunde man släppa 

alla samtal för en stund och lära känna sina kollegor lite bättre. Till en början tog alla i 

mitt team rast, likaså kom folk från andra team kom upp på ovanvåningen och det var 

frid och fröjd. Det pratades om helgens fotbollsmatcher, den senaste festen och vem du 

efteråt gick hem med. Tiden gick och kraven på oss som anställda höjdes. Jag vill inte 

skriva att vi uppmuntrades till att sitta kvar och arbeta över rasten, men på något sätt, 

låg det i luften. Jag vägrade tumma på min rast, det stod i mitt kontrakt att jag var 

beviljad tio minuter per kväll, men lika självklar och säker var jag inte då mina närmsta 

kollegor plötsligt började arbeta över rasten. Jag satt ett par kvällar med mitt äpple och 

en kopp varm choklad och hade jag tur, så fick jag med mig min närmsta kollega som 

kunde hålla mig sällskap. En kväll, slutade min kollega att komma till andra våningen 

för rast. Ett par kvällar senare kände jag stress och oro över mitt anseende och även jag 

slutade att ta rast.        

 

Det var under ett år jag skapade en nära relation med min kontorsgranne, låt oss kalla 

denne för Anders. Han började på kontoret ungefär samtidigt som jag och hade en helt 

annorlunda bakgrund vilket intresserade mig. Anders var inte så förtjust i sport, utan 

ägnade sin fritid åt att betrakta havets alla invånare. Till en början skötte min kollega sig 

utmärkt och han passade bra in i den rådande kulturen med fokus på att generera 

pengar, till sig själv men även till företaget. Efterhand uppmärksammande jag att 

Anders inte verkade trivas och jag kunde tydligt se hur han ansträngde sig för att passa 

in. Vi närmade oss vinter och temperaturen sjönk, likaså gjorde Anders resultat, månad 

efter månad. För mig som sporttokig vinnarskalle var det ofattbart hur man redan efter 

ett år kunde börja ge upp och jag ville inte inse att jag skulle förlora en av mina bästa 
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kollegor förrän jag uppmärksammade Anders flygbiljett i skrivaren. Han förklarade för 

mig att han hade kommit underfund med att han inte passade in, han var trött på de krav 

som ställdes och på den ytlighet som fanns, där mycket handlade om vilken klocka du 

hade på dig eller hur mycket dina byxor kostade. Han ville resa bort, hitta sig själv och 

började studera.  

 

Ungefär vid samma tid som Anders uppsägning började jag reflektera över min egen 

situation i jämförelse med Anders och jag tänkte på hans ord och på de filmer vi sett. 

Var jag ytlig och statusfixerad eller tolererade jag mer kritik än Anders? Jag var ju 

faktiskt kvar, trivdes som fisken i vattnet och hade definitivt inga planer på att sluta. 

Enligt mig själv ligger anledningen inte i att jag sålde mycket med hög kvalitet, utan 

genom att jag tidigt lyckades bilda en slags distans till jobbet. Jag som många andra 

förväntades arbeta i en högpresterande kultur kombinerat med högt tempo men med 

fokus på hög kvalitet, en kultur jag trivdes i under arbetstimmarna. Dock tror jag 

skillnaden ligger i att jag trivdes lika bra med att klä av mig denna roll då jag lämnade 

kontoret innan jag gick hem för kvällen. Jag blåste faktiskt ut. 

 

Det var inte bara Anders som nära kollega som lämnade oss på företaget, utan tråkigt 

nog försvann kontinuerligt vänner till mig samtidigt som nya kom in. Några hade svarat 

att de kunde tänka sig jobba på företaget i flera år med vetskapen att de året efter skulle 

flytta utomlands. Andra orkade likt Anders inte med pressen att gång på gång prestera 

bättre än vad de gjorde föregående kväll. 

 

Jag menar inte att företagskulturen på Trygg-Hansas outboundavdelning i Växjö har för 

avsikt att uppmuntra säljarna till att säga upp kontakter med omvärlden för att ha större 

fokus på säljandet, men låt mig säga såhär; oavsiktligt, och detta skulle jag säga gäller 

för större delar av säljbranschen, med erfarenhet från säljyrken, så fanns en tydlig 

jargong med en ytlighet och tävling där en förlust inte accepterades. 

 

Det var alltså något som kunde bli bättre på vår avdelning, varför jag och Christoffer 

Wideén informerade cheferna på företaget om att uppsatsen skulle äga rum, vilket syfte 
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den skulle ha och vad vi därigenom ville uppnå. Vi redogjorde för en del av orsakerna 

till en för hög personalomsättning med grund i den teoretiska förförståelsen, såsom att 

arbetet inte motsvarade förväntningarna och risken för felmatchning mellan jobb och 

person. Vi uppmärksammade även för kontorschef Karlsson, att det är märkligt att det 

inte arbetar fler kvinnor på arbetsplatsen. Veckan efter, skickades det ut ett mejl från 

rekryterare Hördegård Löwenthal att ett informationstillfälle för de nya kandidaterna 

med chans till anställning, hade ägt rum med fokus på att skapa en förståelse för hur en 

vanlig arbetsdag ser ut och vad som förväntas av den anställde. Detta, för att minska just 

risken till felmatchning mellan jobb och person och därmed öka chansen till en rätt 

rekryterad anställd, vilket var understruket i mejlet. Dagarna efter, skickade kontorschef 

Karlsson ut ett mejl där en pedagogisk bild över fördelningen mellan män och kvinnor 

presenterades samt en uppmuntran till om att ge förslag på möjliga kandidater. Dock, 

med betoning på att rätt individ går före kön. Vad jag och Christoffer uppmärksammade 

verkade alltså ha lett till åtgärder, även från högsta chefen. 

 

Det här med feedback var dock för mig någonting nytt på företaget även om jag under 

mina anställningsintervjuer fick för mig att det på företaget arbetades frekvent med. För 

mig som före detta elitidrottare var det givetvis en självklarhet med feedback för att 

utvecklas och bli bättre. Jag har under mina snart tre år på företaget aldrig haft ett 

samtal med min coach där jag fått reda på vad just jag behövde göra bättre. Likaså har 

jag aldrig fått reda på varför just jag, sålde så mycket som jag gjorde. Visst fick vi 

kontinuerligt svara på enkäter där vi redogjorde bland annat för hur vi uppskattade vår 

feedback men efter otaliga svar i stil med ”får ingen feedback”, hände det ingenting. 

 

Förtroende ifrån kunden och hög kvalitet bör inte glömmas bort, det läggs nämligen 

stort fokus på dessa två delar från Trygg-Hansas sida i syfte att skapa långsiktiga och 

välmående relationer med kunden. Därför blir kunden, om samtalet varar längre än fyra 

minuter, uppringd av en telefonsvarare vilken ställer frågor om bland annat de två 

grundpelarna kvalitet och förtroende. Svaren förs sedan in i en Excel-fil och en topplista 

utformas där man på kontoret kan jämföra sin förtroendegrad med övriga anställdas. 

Under flera månader hade jag högst förtroende i teamet och pendlade mellan en stabil 



 

 

 

 

 
57 

andra- och tredjeplats på hela Växjökontoret, men vad jag saknade var uppmuntran och 

bonus för min prestation. Besvikelsen smittade av sig i samtalen och förtroendet i 

kausal samverkan med säljstatistiken, försämrades. 

 

Jag och Christoffer arbetade på Trygg-Hansas outboundavdelning i Växjö sammanlagt 

fyra år och studerade under tiden till civilekonomer med inriktning management. Jag 

kommer så väl ihåg hur de under anställningsintervjun tryckte på möjligheterna att 

klättra vidare inom företaget, speciellt när man studerade till det vi gjorde. Inte en enda 

gång under dessa år, har varken jag eller Christoffer blivit tillfrågade, eller ens blivit 

uppmuntrade om att söka vidare inom företaget trots vetskapen om vad vi studerade och 

när vi tog examen. Jag säger inte att jag var bäst lämpad att gå vidare på stegen men jag 

ansåg det ytterst märkligt att jag efter min utförda prestation inte hört någonting, under 

så lång tid. Företaget hade sparat utbildningskostnader, hade fått en anställd med 

gedigen erfarenhet från golvet samt hade kunnat stödja sig på redan gjorda prestationer 

som en typ av säkerhet. Istället fick jag efter utbildningen jobb på annat håll och 

företaget blev av med ännu en anställd.         

 

4.7 Christoffers resa, del 2 
 

Efter mina studier utomlands hörde jag av min vän Anton Milemo att de på Sveland (ett 

dotterbolag till Trygg-Hansa) hade låg bemanning och att han endast jobbade två 

kvällar i veckan. Då de satt på samma kontor tillsammans med Trygg-Hansa och 

arbetsuppgifterna i princip var desamma bestämde jag mig för att ge det ett försök och 

satsa på att två kvällar i veckan var mer rimligt samtidigt som jag studerade. Några 

veckor senare började jag på samma tjänst som Anton och jobbade två kvällar i veckan. 

Skillnaden mellan fyra kvällar och två kvällar i veckan var för mig som student enorm. 

Jag kunde genom detta fokusera både på skola och jobb, vilket var den bästa lösningen 

för min egen del. Förutom att arbetstiderna var bättre var även arbetsuppgifterna något 

annorlunda än de jag haft på Trygg-Hansa. Sveland hade då jag började inlett ett 

samarbete med flera sparbanker i södra Sverige. Kunder som kom in på sparbankerna 

blev tillfrågade om bankens försäkringsbolag (Sveland) fick ringa upp dem och gå 
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igenom deras försäkringar och då ge förslag på eventuella lösningar via banken. Detta 

gjorde skillnad då kunden var förberedd på att vi skulle ringa, vilket ökade 

möjligheterna att sälja markant. Då jag tidigare hade erfarenhet av att jobba mot kunder 

som varken visste att vi skulle ringa eller hade några papper framme märkte jag en stor 

skillnad när vi nu ringde till förberedda kunder. Detta gjorde att min försäljning ökade 

och jag fick högre självförtroende då mål och krav uppfylldes samt en högre ersättning 

än tidigare. Jag fick en känsla av att jag var bra på det jag gjorde, vilket ledde till att jag 

även såg en större glädje i att gå till jobbet.  

 

När jag arbetade i Sveland hade vi en bra sammanhållning och det fanns en känsla av 

gemenskap i teamet. Då vår coach i Sveland var mer flexibel vad gäller tider och raster 

fanns en större möjlighet att bygga bättre relationer med kollegor, vilket i sin tur gjorde 

arbetet roligare. Med hjälp av goda relationer till kollegorna kunde jag hålla humöret 

uppe, sälja mer försäkringar. Samtidigt kände jag när jag jobbat ett tag på företaget att 

jag var bättre och mer erfaren än de nya som kom in i företaget och in i vårt team. Detta 

kan på mig precis som på många andra ha synts på kroppsspråket, vilket inte var 

speciellt välkomnande för någon som kommer som ny till företaget. Detta var en del av 

kulturen, det handlade inte bara om ytlighet i form av klockor och skjortor, utan det 

handlade också om att de som jobbat på företaget ett tag, såg sig som större och bättre 

än de som precis kommit in i företaget.  

 

Självförtroendet kunde även höjas genom den uppmärksamhet som coacherna eventuellt 

gav vid goda prestationer. I mitt senare team uppmärksammades dock väldigt få av de 

bra prestationer som uppnåddes. Både jag och Anton låg under en längre tid bland de 

bästa på kontoret vad gällde att ha ett högt förtroende hos våra kunder, vi låg långt över 

målet. Detta uppmärksammades inte alls. När vi visade coachen våra goda resultat 

svarade han ”fortsätt så”. Det sades väldigt sällan något när vi gjort bra prestationer, 

däremot fanns det tillfällen då motsatsen uppmärksammades. Jag minns en gång när jag 

sålt för ungefär halva målet hade glömt att skriva upp dessa premier på den tv som varje 

team hade. När kvällen var slut och coachen skulle se hur mycket vi sålt för sa jag ”Jag 

har inte skrivit upp mina premier” och fick då svaret ”Det gör inget, det är så lite ändå”. 
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Jag väntade på ironin vilken aldrig kom och jag började fundera. Tyckte han jag var så 

dålig? Bidrog jag så lite till teamet? Var jag ej av betydelse? Vad gäller just coachens 

påverkan på teamet, har vi hört och erfarit flera historier där coachen påverkat den 

enskildes försäljning. Jag minns så väl ett samtal under en paus i fikarummet. Vi satt 

flera stycken och pratade om vår försäljning och hur det gått för oss den sista månaden 

och om vi låg nära det mål vi hade att uppfylla varje månad. En av killarna berättade om 

hur bra det gick för honom i början av tiden på kontoret, han sålde mycket mer än de 

flesta säljarna på företaget och var väldigt nöjd med den lön och de prestationer han 

uppnådde. När vi vid denna tid satt i fikarummet cirka ett år senare sa han att han 

eventuellt inte skulle uppfylla målet den månaden. Vi började diskutera vad detta kunde 

bero på och kom fram till att coachen hade en stor del i detta. Han hade haft någon typ 

av intrig med sin coach, han nämnde inte specifikt vad det gällde utan skämtade snarare 

bort det, då han antagligen inte ville gå in i detalj vad som hänt. Detta trodde han själv 

hade påverkat hans försäljningssiffror, vilket kan lett honom in i en negativ spiral. När 

siffrorna för honom började gå ned efter intrigerna med coachen följde humöret med. 

Han började tröttna mer och mer och när resultatet inte var med honom blev han alltmer 

nedstämd och resultatet föll ännu mer.  

 

Jag har under min anställning på Trygg-Hansa och Sveland sett många kollegor som 

valt att säga upp sig men även de som inte fått vidare anställning på grund av uteblivna 

resultat och ouppfyllda krav. Av de personer jag pratat med som valt att lämna har 

anledningarna framförallt varit: ”orkar inte med stressen längre”, ”pallar inte jobba på 

provision”, ”vill testa på något annat”, ”ska ut och resa” eller ”hinner inte med skolan 

samtidigt som jag jobbar fyra kvällar i veckan”. Detta är de anledningar jag 

uppmärksammat under min tid på Trygg-Hansa och jag har själv använt en av dessa då 

jag slutade på grund av att tiden inte räckte till för skolan. Jag har själv förståelse för 

alla dessa anledningar och kan sätta mig in i de andras situationer. När man från 

kunderna får höra om hur lågt i hierarkin man är och att man ska ”dra åt helvete” och 

aldrig mer ringa till dem blir man efter ett tag ganska nedstämd, nedtryckt och man 

känner sig som en individ vars värde är noll. Samtidigt hade jag fått höra av mina 
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coacher att jag absolut inte skulle ta något av detta personligt utan snarare bara försöka 

avsluta samtalet och gå vidare.  

 

Vad gäller de krav som ställs på den anställda kom det till vår kännedom att det i 

samband med att våra anställningar avslutades skulle införas ytterligare ett krav. Detta 

krav innebar att man som säljare även skulle uppnå en viss grad av förtroende, som var 

tänkt att kopplas till en del av provisionen. Detta skulle mätas genom att kunder efter 

samtalet fick möjlighet att svara på en enkät där en fråga om förtroendet för säljaren 

ställdes. Detta var något som de anställda givetvis diskuterade och samtalade om. Det 

blev en besvikelse för många att ytterligare ett krav skulle ställas som man behövde ha 

koll på, då det fanns en risk att man skulle få sämre betalt än tidigare. Jag minns 

speciellt en av mina närmaste kollegor som frågade mig om Trygg-Hansa verkligen fick 

ställa hur många krav som helst på den anställda för att få ut lönen. Då jag inte hade 

något bra svar på frågan gick snacket istället vidare om hur dåligt det var att de ställde 

ytterligare krav för provisionen. Han kändes nästan uppgiven och då han tidigare sagt 

att han var trött på jobbet kändes detta som någon slags gräns då han även började prata 

om att söka ett annat jobb. 
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5 Analys 
 
Djupdykning och swimmingpool används i uppsatsen som metaforer för att komma nära 

inpå den kultur som studerades. I detta kapitel tar metaforen ut sin rätt och vi 

presenterar det material vi funnit. Parallellen till en swimmingpool är inte långt borta. 

Vi kände att vi genom att kliva upp från poolen, ställa oss på kanten och blicka ner i 

vad vi fann, i kombination med teorin, skulle generera en bättre översikt inför 

analyskapitlet. 

 
Vi tolkade Branhams (2005) orsaker som hjälpmedel till att uppnå vad Orkan (1974) 

och Jönsson (2005) definierar som arbetstillfredsställelse. Detta, eftersom samtliga tre 

benämner bland annat stress, ledarskap och det sociala stödet som viktiga faktorer för 

en hög arbetstillfredsställelse och därigenom en lägre personalomsättning.  Då sex av 

Branhams (2005) sju orsaker infann sig i vårt insamlade empiriska material, ansåg vi att 

en analysdiskussion med framförallt dessa som mall, gav oss bästa möjliga klarhet i vad 

vi fann. 

 

5.1 Arbetet och arbetsplatsen motsvarade inte förväntningarna 
 

”Det här jobbet var inget för mig, jag hamnade efter i skolan, det passade inte mig att 

arbeta kvällstid, jag var ingen säljare, det är ett yrke där det krävs höga prestationer”. Så 

här lät det när kontorschef Karlsson gav en beskrivning av anledningarna till att folk 

slutar. Hördegård Löwenthal fyller i, ”detta var inget för dem, det är ett väldigt 

krävande jobb, man pratar med uppåt 100 kunder varje dag och det är helt enkelt få 

personer som klarar göra det och ändå hålla uppe motivation och driv i flera år”. Det 

Simon säger, det som vi själva upplevt och det som Erik uttalar om att det till slut blev 

tråkigt, tyder på att det är ett krävande arbete. Simon beskrev det som att han till en 

början trodde han skulle hinna med att plugga på dagarna och helgerna och jobba på 

kvällarna fyra dagar i veckan. Våra provanställda intervjupersoner såg inga problem 

med att jobba kvällstid. Det var inte heller några problem att arbeta på kontoret 

samtidigt som man hade flick- eller pojkvän, åtminstone tills vi inte kunde hålla oss 
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genom att påpeka motsatsen genom egna erfarenheter. Vi tolkade härigenom att det 

finns ett förväntningsgap. Det vill säga, det finns en skillnad i vad den anställde 

förväntar sig och hur arbetsplatsen och arbetsuppgifterna faktiskt är. Enligt Branham 

(2005) så leder ett misslyckande i att inte motsvara förväntningarna till en ökad risk för 

att den anställde kommer att lämna arbetsplatsen, varför det är av stor vikt att verkligen 

beskriva hur det faktiskt är att arbeta på Trygg-Hansas outboundavdelning i Växjö. 

Under företagskvällarnas information utelämnades enligt oss viktigt information av vad 

man bör vara beredd på i arbetet. Hördegård Löwenthal skickade dessutom ut ett mejl 

där målet var att förmedla rätt förväntningar till de nyanställda. . Genom vår empiri har 

vi dock förstått att det som berättas under företagskvällarna inte motsvarar de anställdas 

verklighet. Vi anser att de det under rekryteringsprocessen ska klargöras av 

cheferna/coacherna vad ett kvällstidsarbete kan innebära för ens privatliv. ”ALLA har 

det tufft i början”, enligt Hördegård Löwenthal. Vi önskar att detta skulle klargöras mer 

och att coacherna försöker beskriva känslan av att bli utskälld genom telefon av en 

person du aldrig ens har träffat genom att försöka beskriva den känsla som Christoffer 

tar upp i sin resa, del 2.  Detta för att närma sig vad Branham (2005) skriver är av 

betydelse för att minska sin personalomsättning. 

 

Vad gäller Branhams (2005) följande punkter ansåg vi att fyra av dem kunde knyta an 

till just förväntningsgapet genom att kombinera teorin med den upplevda empirin. 

 
5.2 Felmatchning mellan jobb och person 

 

I Antons resa kunde ta vi del av berättelsen om en kollega till honom som valt att lämna 

företaget. I det fallet sa kollegan att han var trött på stressen, ville resa bort och 

eventuellt börja plugga. Han nämnde även att han kände att han inte passade in, då hans 

intressen var annorlunda gentemot de flesta andra på företaget. Hur ställde sig 

rekryterarna till detta när de anställde Anders? Hade de i åtanke hur de flesta 

outboundsäljarna var och vilka intressen de hade eller tänkte de mer på Anders 

egenskaper som säljare? Det är enligt Branham (2005) väldigt viktigt för 

personalomsättningen att man anställer rätt person till jobbet. Detta styrks även av 

Stohr, Self och Lovrich (1992) som skriver att det är viktigt att rätt person anställs till 



 

 

 

 

 
63 

rätt plats och även att matcha person till organisation. Hördegård Löwenthal sade i 

intervjun ”Det är ett väldigt krävande jobb, man pratar med uppåt 100 kunder varje dag 

och det är helt enkelt få personer som klarar göra det och ändå hålla uppe motivation 

och driv i flera år. I och med att vi inte går så mycket på erfarenhet och utbildning utan 

mest på egenskaper när vi anställer personal är det extra svårt att se om en person har 

vad som krävs för jobbet. Utbildning och arbetslivserfarenhet har sällan någon relevans 

för hur väl man klarar uppgiften, utan egenskaper och drivkrafter är avgörande, varför 

det är svårt att se hur personen kommer fungera”. Vår tolkning är att en person som kan 

uppvisa en gedigen utbildning, kanske även med tidigare arbetslivserfarenhet där just 

stresstålighet krävdes, borde räcka som bevis på lämpade egenskaper och drivkraft. 

Branham (2005) skriver att det är viktigt att fokusera på vad den enskilt anställde har för 

talanger, bygga vidare på dessa och på så sätt generera ett långsiktigt och hållbart 

samarbete. Hördegård Löwenthal sade även att en vanlig orsak till att nyanställda väljer 

att sluta är för att de känner att arbetet ”inte var något för dem”. Hon säger även att det 

krävs att de anställda klarar av att ta kritik från coacherna samt att de klarar av 

motgångar i arbetet. Hon menar även att det blir svårt att klara sig rent mentalt om man 

tidigare varit bland de bästa på det man gjort, för att sedan komma till Trygg-Hansa och 

behöva kämpa för sina resultat, vilket ”ALLA” får göra i början. Hur mycket av det som 

Hördegård Löwenthal säger i intervjun med oss vet de tilltänkta anställda? Branham 

(2005) skriver att arbetsgivaren ofta inte är på det klara med vad de förväntar sig, vilket 

leder till en missanpassning och en ökad risk för att den anställde lämnar. Kontorschef 

Karlsson, styrkte även faktumet i intervjun att det hände att den anställde efter ett tag 

kom på att det inte passade att arbeta kvällstid och sade upp sig. Vi tolkar de ansvarigas 

uttalanden som att de har en uppfattning om vilka egenskaper de vill att den anställda 

skall uppvisa men att det samtidigt är väldigt svårt att urskilja dessa under 

anställningsprocessen. Vad som gör detta ännu svårare är att personerna som sitter i 

intervju fokuserar mer på vad rekryteraren vill höra än att vara ärliga. De intervjuade 

nyanställda nämnde att de hade planer att åka iväg och resa efter en tid, vilket de inte 

nämnt i intervjuerna då de trodde att detta kunde påverka dem negativt och leda till att 

någon annan fick anställningen. Även Karlsson nämnde att få av de som intervjuas 

berättar om sina inplanerade studier eller resor. Att de som kallats på intervju väljer att 
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undanhålla viss information och istället försöker besvara rekryterarens frågor enligt vad 

de tror är eftersträvansvärt, benämner Bryman och Bell (2005, 157) som "social 

önskvärdhet". Detta gör att det blir ytterligare svårigheter att urskilja de verkliga 

egenskaper som rekryterarna söker. De använder sig av företagskvällar både för att 

informera kring jobbet men även för att ge den potentiella anställda en inblick i 

företaget. Genom denna inblick får de tilltänkta anställda snarare en bild av företagets 

historia och hur kontoret ser ut, istället för en insikt i kulturen och arbetssätten. Genom 

att tydliggöra vår tolkade verklighet på arbetsplatsen för de potentiella medarbetarna, 

anser vi att möjligheten till en bättre matchning mellan person och jobb kommer att öka 

och att personalomsättningen därmed kommer att minska, med stöd av Branham (2005).     

 
 
5.3 För lite coachning och feedback 

 

Vad gäller ledarskapet på Trygg-Hansa, framför allt coachernas ledarskap, så är detta 

enligt den empiri vi samlat in ganska splittrat Vi har själva upplevt olika ledarstilar, 

vilka har varit både positiva och negativa på olika sätt. Vi har även hört genom 

intervjuer med Erik och Simon hur andra coacher än de vi haft har agerat, vilket har 

givit ytterligare aspekter på de skiftande ledarskapsstilar som bedrivs i de olika teamen. 

Den bild vi såg var att de olika coacherna arbetar på väldigt olika sätt, både i hur de 

driver de anställda framåt, men även hur de ger feedback och hur ofta detta sker. 

Målsättningarna och kraven kommer dock från chefer högre upp i organisationen, vilket 

inte kan påverkas av de olika coacherna för teamen. 

 

Vad gäller coachernas erfarenheter kan man genom deras ålder där majoriteten var 

mellan 25-30 år, anta att de inte har speciellt lång erfarenhet av att leda anställda, hur de 

skall bygga upp sitt team, samt hur man skapar bra stämning i ett team. Detta kan även 

göra det svårt för coacherna att veta hur de skall arbeta med feedback och utveckling av 

säljarna. De borde ha fått vissa riktlinjer från sina chefer, men samtidigt finns enligt oss 

stora skillnader i hur de arbetar med detta. Att olika coacher arbetar på olika sätt tror vi 

kan leda till förvirring, då man pratar med varandra mellan teamen. Branham (2005) 

skriver att genom en rätt användning av feedback i ledarskapet kan man bringa mening 
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till den anställdes arbete och därmed öka chansen att hen presterar bättre och kan 

utvecklas. Våra egna erfarenheter vi samlat in har även gett en splittrad bild gällande 

den feedback som ges från coacherna. Det finns coacher som arbetar mer med detta och 

verkligen vill utveckla men även ”pusha” de anställda mot företagets mål, men det finns 

även de som anser att det resultat säljarna presterar för dagen räcker och är tillräckligt, i 

kombination med att de inte har viljan. Vad gäller coachernas splittrade ledarstilar 

skulle det enligt oss kunna bero på deras relativt låga ålder. Den unga åldern på 

coacherna anser vi kan påverka förtroendet för och tilliten till dem, något som Branham 

(2005) även anser vara väsentligt för en hög arbetstillfredsställelse och därmed en låg 

personalomsättning. 

 

Jönsson (2005, 19) skriver att svåruppnådda mål leder till högre prestationer än vad 

enkla mål gör och specifika mål leder till högre prestationer än vad generella mål gör. 

Till målen är det sedan viktigt att feedback efter utförd prestation ges, där nyttan att 

uppnå de svåruppnådda specifika målen förklaras för den anställde. Den gemensamma 

coachen Anton och Christoffer hade på Sveland men som även Simon hade, ligger alltså 

inte i linje med Jönssons (s.22, 2005) beskrivning av en ledare, vilken skall visa 

entusiasm, ha förståelse, vara beslutsam, samt ha vilja att samarbeta. Ledaren har även 

enligt samma författare en stor påverkan på arbetstillfredsställelsen, vilken är direkt 

kopplad till personalomsättningen enligt Orkan (1974) och Jönsson (2005). 

 

Alvesson (2001, 9) skriver att kulturen har fått en allt större betydelse vad gäller 

framgången i ett företag samt att kulturen får en stor påverkan av hur företaget leds och 

drivs. Ledarskapet formar vidare de anställda och det byggs upp en kultur utifrån 

ledarstil, krav, samt vad ledaren betonar som viktigast i det arbete som utförs. Detta 

styrks av Kronstam (2002, 14), samtidigt som hon skriver att ledaren via sina handlingar 

och uttalanden faktiskt visar vad företaget egentligen lägger vikt på och värderar. Av 

detta tolkade vi att ledaren har en mycket viktig roll både för företagets kultur men även 

för dess framgång. 
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5.4 För lite utvecklingsmöjligheter 
 

Utifrån vad Branham (2005) skriver, är det av stor vikt att ge den anställde möjligheter 

till utveckling. Detta, med stöd av Orkans (1974) men även Jönssons (2005) forskning 

där båda påvisar sambandet mellan bra utvecklingsmöjligheter, en hög 

arbetstillfredsställelse och en lägre personalomsättning. Dock visade det empiriska 

materialet vi samlade in i många fall på motsatsen och enligt oss förelåg här även ett 

förväntningsgap.  

 

Som tidigare nämnt bedrev även vi parallellt med arbetet våra civilekonomstudier med 

inriktning management. Trots detta hörde vi inte någonting om någon 

utvecklingsmöjlighet. Samma utvecklingsmöjlighet som även de provanställda nämnde 

i intervjuerna och menade att det genom relevant utbildning och en god prestation, inte 

skulle vara några problem att avancera inom företaget. "Inte så konstigt", tänkte vi, då 

det på företagskvällarna beskrevs hur de anställda efter två år i företaget skulle kunna 

bli chefer. Genom en slutlig jämförelse med Simons uttalande om att 

avancemangsmöjligheterna var överdrivna och var något han aldrig hört något vidare 

om, trots en bra prestation, var förväntningsgapet med avseende på utbildning och 

avancemang ett faktum enligt vår tolkning. Det är givetvis så att inte alla kan avancera 

och bli coacher eller chefer, men enligt oss något som borde speglas i vad som sägs 

under företagskvällar och anställningsintervjuer och på så sätt närma sig Branhams 

(2005) uttalande om att ett misslyckande i att inte motsvara förväntningarna ökar 

personalomsättningen 

 

5.5 Nedvärderad och ouppmärksammad 
 

Vad gäller uppmärksamhet för de prestationer som uppnås ligger stort ansvar hos 

coacherna, som är bland säljarna dagligen och kan följa deras utveckling. När det gäller 

uppmärksammande av prestationer samt prestationer som är bra för en specifik individ 

har coachen ett ansvar att lyfta fram dessa och ge positiv energi när säljarna lyckas. 

Christoffer, som varit i två team med två olika coacher har även fått olika 

uppmärksamhet när det kommer till individuella prestationer. I det första teamet i 
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Trygg-Hansa var coachen duktig på att ge goda kommentarer när de anställda gjorde 

någonting bra, det kunde vara allt från att någon sålde flest olycksfallsförsäkringar till 

att någon fick en kund att köpa flera försäkringar. Jämför man detta med det andra 

teamet i Sveland på samma kontor, var det en väldigt stor skillnad. I detta team 

uppmärksammades knappt någonting, trots att vi under en längre tid var bland de bästa 

på kontoret beträffande att ha ett högt förtroende hos våra kunder. Uppmärksamheten 

enligt Branham (2005) behövs för att den anställde ska känna sig värdefull och känna 

glädje i att fortsätta prestera. Genom vår empiriska insamling samt det som Branham 

(2005) skriver kring detta dilemma har vi kommit fram till följande. Antingen har 

coachen inte kunskap nog att veta hur och när man berömmer den anställde, eller så vill 

inte coachen uppmärksamma den enskilde på grund av rädslan att missa någon annan. 

Coacherna behöver därför bli mer samspelta och arbeta mer enhetligt, detta för att hitta 

en gemensam väg mot de mål som uppsatts och skall arbetas mot. 

 

Vi hörde Erik säga att han tyckte cheferna var ”snikna” som hela tiden höjde kraven på 

de anställda, antagligen för att höja kvaliteten på det som säljs, men även för att det 

skall vara svårare att få ut sin provision. Detta är åtminstone hur de anställda uppfattar 

det hela när de får fler krav att uppfylla. Då även vi kände av detta kan vi styrka att 

känslan lätt blir att man känner sig nedvärderad. Enligt Branham (2005) kan detta göra 

att känslan av att vara värdefull försvinner, vilket i sin tur kan leda till att den anställde 

väljer att lämna företaget. Även Anton beskrev att han kände sig ouppmärksammad när 

han inte fick chansen till de avancemangsmöjligheter som nämnts tidigare trots den 

utbildning han studerade till vid sidan av arbetet. Vad gäller den kontinuerliga 

coachningen och den personliga utvecklingsplanen är den för oss väldigt låg, i princip 

obefintlig. För oss var det tilliten och förtroendet för de högre cheferna som sjönk, 

vilket enligt Branham (2005) leder till en sämre arbetstillfredsställelse och i slutändan 

en högre personalomsättning. 
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5.6 Stress och en obalans mellan arbets- och privatliv 

 

De anställda bör inte ses som resurser, utan som människor skriver Branham (2005). I 

en företagsvärld där den anställde ses som det förstnämnda, tvingas denne till övertid 

och överansträngning. Följderna blir uteblivna lunchraster, arbete trots sjukdom, 

konflikter, skvaller, trakasserier, men framförallt mår den anställde inte bra av att 

behöva försaka så mycket av sitt privatliv. Branham (2005) betonar även att, om inte 

cheferna ser till att ta itu med problemen, gör den anställde det genom att lämna. I 

Antons resa del 2, kunde det läsas om den lunchrast som till slut uteblev på grund av 

stressen och oron över att förlora anseendet som en ansvarstagande och högpresterande 

anställd. Det ”låg i luften”, att rasten var till för de som inte ville prestera på topp. Ett 

annat exempel, är från Christoffers resa del 2, där han redogjorde för att han trots 

sjukdom fick uppmaning från coachen att komma till arbetet. I samma resa redogjordes 

även för de gliringar som infann sig på arbetsplatsen då några sålt mer än andra. 

Parallellen till vad Branham (2005) benämner som en vanlig konsekvens av stress och 

obalans mellan arbets- och privatliv är klara enligt vår tolkning. Även Jönsson (2005, 

20) nämner stressen och skriver att stödet från bland annat ledning, chefer och kollegor 

har visat sig kunna minska denna. Simon nämnde att en stor anledning till att han 

slutade var just på grund av det extra stressmomentet som tillkom genom att man var 

tvungen att uppfylla flera krav för att få ut sin provision. Christoffer kände sig stressad 

av att arbeta fyra kvällar per vecka, samtidigt som studieresultaten och resultatet i 

arbetet sjönk. Han betonade även i sin resa att en av de vanligaste orsakerna till att en 

medarbetare lämnar är just stressen. Även Karlsson beskriver stressfaktorn och 

obalansen mellan arbets- och privatliv genom sitt uttalande i intervjun, ” jag hamnade 

efter i skolan, det passade inte mig att arbeta kvällstid”. Likaså vill vi minnas den 

kandidat som började skruva på sig då vi påpekade att det kunde vara jobbigt på det 

privata planet. Vi vill återigen poängtera att arbetsplatsen ”verklighet” inte bör döljas 

för de intervjuade/de potentiellt anställda. Genom att tydliggöra detta ökar chanserna att 

arbetet motsvarar den anställdes förväntningar, vilket ökar chanserna för att behålla hen. 

Enligt Karlsson har Trygg-Hansas outboundavdelning speciella svårigheter med att 
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locka till sig studerande och få dessa att stanna kvar en längre tid inom företaget. Om 

man även här tar hänsyn till vad Branham (2005) nämner borde man på 

företagskvällarna och arbetsintervjuerna verkligen betona att det parallellt med 

studierna krävs en oerhörd disciplin för att uppfylla krav från både skola och 

arbetsplats, samtidigt. 

 

Den sista orsaken Branham (2005) benämner är hur tilliten och förtroendet mellan 

ledningen och mellancheferna påverkar de anställda. På grund av vår bristande insyn i 

interaktionerna på denna nivå, valde vi att exkludera denna punkt/orsak i vår 

analysdiskussion. Däremot tolkade vi att resterande sju orsaker var högst relevanta och 

var något som Trygg-Hansa borde ta till sig för att i slutändan uppnå vad Orkan (1974), 

Jönsson (2005) benämner som arbetstillfredsställelse, vilket är kausalt med 

personalomsättning enligt samma författare.  

 

Ovan analyserat material, ansåg vi att man kan tolka fram genom en extern 

observation, det vill säga utan att vara anställd på företaget. Med andra ord, ovan 

analyserat material, är det självklara och uppenbara vi fann genom att växelverka, 

mellan den teoretiska förförståelsen och empiriavsnittet. Vi försökte få ett större 

perspektiv på problemet genom att blicka bortom Branhams (2005) ramverk. På så sätt 

ansåg vi att chanserna till att finna underliggande orsaker ökade.    

 
5.7 Tillbaka under ytan 

 

Alvesson (2001) skriver att kulturen i ett företag är viktig för en låg personalomsättning. 

I en kultur där både chefer och underordnade delar värderingar, där lojaliteten och 

identifikationsgraden från de anställda till företaget är hög, där det finns goda interna 

relationer mellan medarbetarna i enlighet med Orkan (1974) men även enligt Jönsson 

(2005) så ökar chanserna till en högre arbetstillfredsställelse. Med stöd av Alvessons 

(2001) studie bör fokus även läggas på att i en kultur uppmuntra ”vi-känslan”. Alvesson 

(2001) skrev även att det handlar om att kunna identifiera sig med någonting, i detta fall 

en företagskultur. Genom intervjuer med provanställda, våra egna upplevda erfarenheter 

samt med stöd av Hördegård Löwenthal uttalande, ”ALLA har det tufft i början”, 
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bildade vi en uppfattning om den rådande kulturen. Med fokus på materiella ting, där 

hög status och vinst var en självklarhet, bedrev kontoret sin verksamhet. Vår tolkning är 

att det finns en egocentrisk ytlig kultur, en kultur vi saknar förståelse för. I teorikapitlet 

redogjorde vi i allmänhet för kultur och dess påverkan, men vi anser att detta inte räcker 

för att förstå vår upplevda situation på Trygg-Hansas outboundavdelning i Växjö.  

 

För att öka förståelsen för den kultur som råder på arbetsplatsen, använder vi oss av 

Deal och Kennedy (2000). Författarna har tagit fram fyra generella typer av kulturer, 

vilka de kunnat urskilja genom studier av flera hundra företag och deras miljöer. 

Kulturerna är baserade på två faktorer, risk och feedback. Risken definierar de som, 

”den risk företagets aktiviteter är förknippade med” och feedback som, ”hur snabbt 

företaget och dess anställda får en uppfattning om hur beslut och idéer varit 

framgångsrika eller inte”. De fyra kulturtyper Deal och Kennedy (2000) nämner är: 

“The Tough Guy Macho Culture”, “The Work Hard/Play Hard Culture”, “The Bet-

Your-Company Culture” och “The Process Culture”. 

 

5.7.1 Tough Guy, Macho Culture (hög risk och snabb feedback) – Beskrivs 

som en kultur full av individualister som sätter sig själva före teamet. I denna 

typ av kultur tenderar belöningarna att komma nära inpå prestationen. Detta 

innebär vidare att det sätts höga krav på de anställda för den belöning som delas 

ut samt att det ofta är ett väldigt högt tempo i denna typ av kultur. Vanligtvis 

attraherar denna kultur yngre personer som har fokus på att göra saker så snabbt 

som möjligt och att nå sina mål, att bli en stjärna. De menar att det krävs en viss 

attityd för att klara av denna kultur, samt den konkurrens som ofta uppstår 

internt i företaget. Då många har svårt att klara av den press och de krav som 

ställs på den anställda tenderar denna typ av kultur att ha en hög 

personalomsättning. Detta gör att det blir svårare för denna form av 

organisationer att bygga en sammanhängande och enhetlig kultur. Exempel på 

branscher som ofta har denna kultur är poliser och läkare, men även 

managementkonsulter, marknadsförare samt regissörer. 
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5.7.2 Work Hard Play Hard – Den här typen av kultur beskrivs som en 

lågriskkultur där den anställdas handlingar och välmående är två huvuddelar. 

Däremot får man snabb feedback på det man gjort. Denna kultur är exempelvis 

vanlig inom försäljningsföretaget, där feedback syns genom kundernas 

köpfrekvens. Denna kultur handlar enligt författarna mer om teamet än den 

enskilda individens resultat vilket gör denna kultur mindre individualistisk. De 

menar även att de flesta i denna typ av kultur bryr sig mer om jobbet i sig och 

arbetsuppgifterna än det företag de jobbar för. Vad gäller typen av företag som 

ofta har denna kultur kan det vara door-to-door sales, fastighetsbolag, bilfirmor 

samt massproduktionsföretag såsom McDonald´s. 

 

5.7.3 Bet-Your Company Culture – Denna kultur karaktäriseras av att miljön 

man arbetar i ger långsam feedback på de beslut som tagits. De anställda kan få 

vänta flera år innan de vet om den investering som gjorts var lönsam för 

företaget eller inte. De ofta stora besluten tar för det mesta månader och år att 

fatta, snarare än dagar och veckor. Oljeföretag som investerar pengar i att hitta 

olja, flygbolag som investerar i nya flygplan samt NASA som investerar i 

rymdprojekt är några exempel där denna kultur kan vara gällande. 

5.7.4 The Process Culture – I denna kultur får de anställda väldigt lite eller 

ingen feedback alls och de har svårt att mäta sina prestationer vilket leder till ett 

större fokus på ”hur” de genomför arbetsuppgifterna. Ett annat namn för när 

processerna urartar menar författarna är byråkrati. Banker, finansiella 

serviceföretag, kommuner samt apotek är exempel på branscher som kan ha 

denna typ av kultur. 

 

På Trygg-Hansas outboundavdelning i Växjö, är majoriteten av de anställda unga, i 

åldrarna 18-25, enligt Hördegård Löwenthal. Detta då unga personer är de med bäst 

möjlighet att arbeta kvällstid enligt samma person. Hördegård Löwenthal nämnde även 

att arbetet är väldigt krävande samt att sättet att uttrycka sig och tänka, både från ledares 

och medarbetares håll är väldigt ”grabbigt”.  Hördegård Löwenthal får medhåll av 

Karlsson då han nämnde att det i yrket krävs höga prestationer. Det var dock intressant 
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när Karlsson lade fram sin egen teori kring ”machokillen” som han enligt honom själv 

ofta ser. Denna individ kommer till kontoret och anser sig själv som störst och bäst och 

jämför sig gärna redan från början med de bästa säljarna. När ”machokillen” sedan inser 

att han inte kan mäta sig med de mest erfarna väljer han, istället för att ta del av 

utbildningar, att sluta. Det anses enligt Karlsson, pinsamt om man trots hjälp inte klarar 

det. Den här ”machokillen” är något som beskrevs i Christoffers resa del 2, då han 

kände hur han påverkades av att ha varit anställd en längre tid på kontoret. Detta genom 

kroppsspråk och genom den attityd som han kände att han ibland visade upp för de 

nyanställda. Erik, beskrev i sin tur kulturen som en där många bara tänkte på sig själva 

och trodde sig vara bättre än alla andra. I Antons resa beskrevs en högpresterande kultur 

kombinerat med högt tempo och att fokus låg på pengar och andra materiella ting. 

Christoffer uppfattade tidigt i resan att det i kulturen var fokus på tävling, då det på tv-

apparater visades vem som hade sålt bäst för kvällen. Konkurrensen var enligt oss tydlig 

och infann sig som en självklarhet tillsammans med en ytlighet och tävling där förlust 

inte accepterades. Genom tävlingar, konkurrens, krav och med ett fokus på det 

individuella tolkade vi att det i många fall ledde till en ökad press och stress, bland 

annat med stöd av Simons intervju, där han beskrev känslan av att riskera att inte 

uppfylla kraven. En liknande känsla beskrev även Christoffer i sin avslutande resa, en 

känsla även Anton delade med sig av avseende vad som fick honom att hoppa över sina 

raster. Likheterna med Deal och Kennedys (2000) teori om ”The Tough Guy Macho 

Culture” är slående. Vi anser också att det finns inslag av teorin ”Work Hard Play 

Hard”, på så sätt att det var ett tydligare fokus på arbetsuppgifterna och de individuella 

resultaten, än på att ge företaget bra resultat. Detta har beskrivits i avsnittet ”En kväll på 

kontoret”.  

 

Deal och Kennedy (2000) skriver även att det i en machokultur ofta är en hög 

personalomsättning. Frågan är dock om kontoret är medvetna om hur de bör förhålla sig 

till sin machokultur och hur denna påverkar medlemmarna? Är de ens medvetna om att 

den existerar?  ”Det här jobbet var inget för mig”, ”Jag var ingen säljare” nämnde 

Karlsson som vanliga orsaker till att anställda slutar. Vi tolkade det istället som att 

machokulturen kan vara orsaken till att jobbet inte passar, snarare än själva 
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arbetsuppgifterna. Arbetsuppgifterna kanske visst var något för den anställde, men inte 

kulturen.  

 

Den ”grabbiga” stämningen är svår att bryta så länge kontoret inte får in och kan behålla 

fler tjejer, enligt Hördegård Löwenthal. På lunchrasten talades det om senaste festen 

men även med vilken tjej man gick hem efteråt. Det var således en "grabbig" syn på det 

motsatta könet. Det är uppenbart, genom både intervju med Karlsson, men även 

Hördegård Löwenthal, att de har problem med att attrahera kvinnliga medarbetare och 

framför allt med att få dessa att stanna kvar inom organisationen.    

 
5.8 Individerna i bikini 

 

Det är enligt Cabrera (2009) många företag som idag har samma problem, detta då man 

inte hunnit anpassa organisationen efter kvinnors behov. Löwenthal ger exempel på 

situationen på kontoret, ”det är i princip bara tjejer som även privat umgås mestadels 

med killar, som trivs i denna miljö”. Cabrera (2009) diskuterar kring hur man attraherar, 

behåller eller får tillbaka en kvinnlig anställd. Författaren nämner att med ett kvinnligt 

utbud av flexibilitet, omvårdnad, en alumnkänsla, en öppenhet för återanställning, samt 

en stödjande organisationskultur, svarar man betydligt bättre på den efterfrågan som 

finns på kvinnliga anställda idag. Det bör dock även, trots åldern på forskningen, tas 

hänsyn till Westlanders (1977) slutsats, som påvisade att kvinnor i högre utsträckning 

än män känner en lägre arbetstillfredsställelse. Vi anser det därför vara ännu viktigare 

att belysa Cabreras (2009) resultat för att lyckas rekrytera och behålla de kvinnliga 

medarbetarna.  

Vi anser även att Hördegård Löwenthals exempel är ett intressant uttalande för en 

slutgiltig tolkning av situationen. En mansdominerad machokultur med en ”grabbig” 

syn på det motsatta könet, är kanske inte den mest välkomnande arbetsplatsen för en 

kvinna.  
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6 Slutsats 
 
Syftet med studien var att förstå orsakerna till hög personalomsättning i ett svenskt 

försäkringsbolag med tillhörande forskningsfrågor: Vad orsakar ett svenskt 

försäkringsbolags problem med personalomsättningen? Hur kan ett svenskt 

försäkringsbolag sänka sin personalomsättning?  

 

Kulturen på Trygg-Hansas outboundavdelning i Växjö definierade vi som en ”Tough 

Guy, Macho Culture” med inslag av ”Work Hard Play Hard”. Med en sådan kultur 

följer enligt Deal och Kennedy (2000) en hög personalomsättning. Följaktligen så 

kommer kulturen på kontoret att bidra till en hög personalomsättning, så länge den 

existerar. Med andra ord, bör Trygg-Hansas outboundavdelning i Växjö uppmärksamma 

den rådande kulturen och dess naturliga konsekvenser och därmed öka förståelsen för 

problemet. Genom detta ges därefter möjligheten till följande alternativ enligt vår 

tolkning: 

 

1. Behålla den rådande machokulturen och acceptera en högre personalomsättning. 

Genom en förståelse för vilka som passar in i kulturen, både män och kvinnor, bedömer 

vi att chanserna ökar att anställa rätt redan från början och därmed minska 

personalomsättningen.  

 

2. Om kontorschef Karlsson och övriga berörda chefer, trots en bättre insikt i 

kulturen, inte accepterar den högre personalomsättningen, kan en ökad förståelse för 

den rådande situationen förenkla vid en önskad kulturförändring. Då en del av 

personalomsättningen beror på machokulturen, kommer denna att minska vid en lyckad 

förändring. Utan en mansdominerad machokultur är vår tolkning att även chanserna till 

att attrahera och behålla de kvinnliga anställda ökar.  

 
De orsaker vi i analysdiskussionen benämnde som uppenbara, anser vi har uppkommit 

genom en för låg arbetstillfredsställelse. Detta beror till stor del på en skillnad mellan 

förväntningar och den verklighet som råder. En bristande stöttning, uppmuntran och 
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feedback från ledarskapet, samt avsaknaden av utvecklingsmöjligheter, ger i 

kombination med stress, oro, nedvärdering och ouppmärksamhet, en minskad 

arbetstillfredsställelse, vilket leder till en ökad personalomsättning. Genom att Karlsson 

med berörda chefer reflekterar över de framtagna orsakerna och våra föreslagna 

åtgärder, samt medvetandegör machokulturen, bedömer vi att möjligheterna till en 

högre arbetstillfredsställelse och en lägre personalomsättning skulle öka. 
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7 Förslag på vidare forskning 
 
Finns det en önskan att frångå den mansdominerade machokultur som idag existerar på 

Trygg-Hansas outboundavdelning i Växjö, kan åtgärder för att uppnå en 

kulturförändring i företaget vidtas. Det vore därför av intresse att undersöka hur ett 

försäkringsbolag bör genomgå en sådan förändring. Slutsatsen i studien kan hjälpa 

företaget att genomföra en lyckad sådan.  
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