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SAMMANFATTNING 

Uppsatsens titel:  Ska jag berätta för chefen? – Exitprocessen i ett 

kunskapsintensivt företag 
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Kurs:    Kandidatuppsats, FEK 582 (10 poäng), HT 2005 

Författare:   Annika Andersson och Charlotte Carlin 
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Syfte: Vårt syfte med uppsatsen är att beskriva och förstå 

hur exitprocesser på medarbetarens initiativ ser ut 

på ett kunskapsintensivt företag, med fokus på 

medarbetarens öppenhet gällande viljan att lämna.  

Metod: Vår kvalitativa fallstudie är av explorativ ansats, då 

tidigare studier inom området saknas. Genom 

induktion genererar vi således ny teori utifrån 

empirin.  

Teoretiska perspektiv: Vi har funnit två teorier som varit särskilt 

intressanta, vilka är Exit, Voice and Loyalty samt 

teorier om psykologiska kontrakt. Teorierna är inte 

den huvudsakliga utgångspunkten i denna uppsats. 

De används för att få en djupare förståelse av 

undersökta processer.  

Empiri:  Uppsatsen utgår från empirin som består av 

information som vi fått fram under fem intervjuer 

med tidigare medarbetare och deras närmsta chefer 

på vårt fallföretag.  

Slutsats: Uppsatsen kommer fram till att det finns sju faktorer 

som påverkar medarbetarens grad av öppenhet i 

den proaktiva delen av exitprocessen.  
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SUMMARY 

Title:  Should I Tell the Boss? –Exit In a Knowledge 

Intensive Firm 

Seminar date:  Wednesday, January 11 2006 

Course:  Bachelor Thesis in Business Administration (10 

Swedish Credits)  

Authors: Annika Andersson and Charlotte Carlin 

Advisor:   Robert Wenglén 

Key words: Exitprocess, Human Resource Management, 

Psychological Contract, Exit Voice & Loyalty 

Purpose: Our purpose is to describe and understand what 

exit, when initiated by the employee, looks like in a 

knowledge intensive firm. Focus should be on the 

employee’s openness regarding wanting to leave the 

company.  

Methodology: Our qualitative case study has an explorative 

approach since earlier studies within this field of 

research do not exist. Therefore, we are generating 

new theory from our empirical foundation through 

induction.  

Theoretical perspectives: We have found two theories especially important, 

the theory about Exit, Voice and Loyalty and 

theories about the psychological contract. The 

theories are not the fundamental ground of this 

study. They are used in order to achieve a deeper 

understanding of the processes in this study.  

Empirical foundation: The study is based on the empirical foundation 

which consists of the data received through five 

interviews with former employees and their closest 

superior in the case study.  

Conclusion: The study found seven factors which influence the 

level of openness regarding wanting to leave the 

company.  
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i skulle först och främst vilja tacka de fyra personer som tagit sig tid att ställa upp på 

 våra intervjuer, inte minst eftersom dessa inföll så nära jul. Utan era ärliga och utförliga 

svar hade vår undersökning inte varit möjlig att genomföra.  

 

Vi vill dessutom tacka vår kontaktperson på fallföretaget, som förmedlat kontakten med 
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motiverat oss att göra den här uppsatsen så bra som möjligt. 

 

Lund, januari 2006 

 

 

Annika Andersson    Charlotte Carlin 
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1  INLEDNING 
 

I detta inledande kapitel presenterar vi bakgrunden till valet av uppsatsämne. Primärt introduceras ett 
praktiskt problem, vilket ligger till grund för uppsatsen och dess syfte. Problemet följs sedan av en 
redogörelse av tidigare forskning inom aktuellt område, vilken argumenterar för uppsatsens teoretiska 
relevans. Slutligen i detta kapitel beskrivs syftet mer ingående, medan avgränsningar hittas löpande i 
kapitlet.  

 

  

1.1 Introduktion 

När anställda på företag meddelar sin arbetsgivare om uppsägning tror vi att detta besked 
ofta kommer oväntat och plötsligt för arbetsgivaren. Den anställda är fri att se sig om efter en 
ny anställning och nya möjligheter så länge denne iakttar uppsägningstiden (Glavå, 2001). 
Medarbetaren har således inga skyldigheter att förvarna arbetsgivaren om att vilja vidare 
innan det faktiska beslutet om uppsägning fattas. Vi anser därför att det sällsynt att 
arbetsgivaren och medarbetaren tillsammans diskuterar den anställdes övervägande att 
frivilligt avsluta sin anställning. Beskedet till arbetsgivaren lämnas istället när medarbetaren 
redan hittat en ny anställning och det nya anställningsavtalet är påskrivet. Vi tror att denna 
brist på öppenhet, gällande planerna att söka sig vidare i karriären, är ett problem för både 
arbetsgivaren och medarbetaren. Detta är ett problem för arbetsgivaren eftersom när ett 
besked om uppsägning kommer oväntat, är denne mindre förberedd på uppsägningen. Hos 
medarbetaren ligger problemet snarare i våndan över att i hemlighet, behöva söka nytt jobb. 
Däremot saknas det studier om hur kommunikationen kring medarbetarens vilja att lämna 
kan se ut. 
 

1.2 Problemdiskussion 

Frivilliga uppsägningar har länge varit en viktig fråga för företagsledningar (Holtom et al, 
2005; Lee & Mitchell, 1994). Detta eftersom frivilliga uppsägningar medför stora ekonomiska 
belastningar på företaget (Waldman, 2004; Joinson, 2000). I samband med att en medarbetare 
frivilligt säger upp sig uppstår en mängd olika kostnader (se exempel Joinson, 2000; Boggie, 
2005; Tang, 2005). Dessa består främst av rekryteringskostnader av en ny medarbetare såsom 
kostnader för annonsering, urval och intervjuer. Utöver dessa tillkommer kostnader för 
utbildning och upplärning av ny medarbetare. Dessutom minskar produktiviteten på grund 
av ett flertal anledningar. Exempelvis är en ny medarbetare till en början inte lika insatt i 
arbetet och har inte utvecklat starka relationer med kunder. Vidare ökar stressen bland 
kvarvarande medarbetare då deras arbetsbörda ökar. Samtidigt minskar arbetsmoralen då 
den resterande arbetsstyrkan känner sig övergiven. Vi antar därför att arbetsgivaren 
ekonomiskt skulle kunna tjäna på att bli mer förutsägande och delaktig gällande 
medarbetarens frivilliga uppsägning och utträde ur organisationen. Detta eftersom 
arbetsgivaren då har större möjligheter till att effektiv kunna planera personalförsörjningen.  
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Utträde av en medarbetare kallar vi vidare för exitprocessen då utträdet kan ses som ett 
skeende över tiden. Vi menar att parternas delaktighet skiftar under processens gång. Med 
anledning av detta har vi därför delat in exitprocessen i en proaktiv och reaktiv del (se figur 
1.1). Det händelseförlopp från det att en medarbetare börjar fundera på att gå vidare i sin 
karriär tills det att uppsägningen är ett faktum då ansökan om uppsägning lämnas till 
arbetsgivaren benämns som den proaktiva delen. Den reaktiva delen av exitprocessen tar 
därefter vid och består av det förlopp efter att beskedet om uppsägning är lämnat.   
 

 
 
I den proaktiva delen av exitprocessen, tror vi att chefen sällan är medveten eller delaktig. 
Däremot är samma del oerhört påtaglig för medarbetaren. Den anställda söker jobb i 
hemlighet och funderar på hur och när tanken om uppsägning skall lyftas fram till 
arbetsgivaren. Medarbetarens psykiska hälsa kan påverkas under perioden när den 
överväger att lämna och kanske även söker efter en ny anställning (Passer & Smith, 2004). 
Detta i form av exempelvis vånda över hur processen att söka jobb sker, hur den skall skötas 
snyggt och sedan hur nyheten skall berättas för arbetsgivaren. Beslutet ifall medarbetaren 
ska ta steget att byta jobb, är dessutom osäkert ända tills uppsägningen blir ett faktum. Vi 
tror att denna osäkerhet sannolikt förstärker den tidigare nämnda våndan.   
 
I den reaktiva delen av exitprocessen tror vi att förhållandena blir omvända. När 
medarbetarens tanke om uppsägning kommer till arbetsgivarens kännedom är beslutet 
oftast redan fattat. Arbetsgivaren blir då den ytterst delaktiga parten då denne måste börja 
planera för vad som skall ske med den position som lämnas och besluta om att rekrytera ny 
medarbetare eller att avveckla tjänsten. Däremot blir inte denna del särskilt påtaglig för 
medarbetaren som redan bestämt sig för att lämna och den psykologiska pressen för 
medarbetaren släpper. Medarbetaren fokuserar på att göra en snygg exit och förbereder sig 
för sin nya anställning. 
 
Frånvaron av tidig öppenhet gällande medarbetarens vilja att lämna bör vara ett betydande 
problem för arbetsgivare vars organisation är kunskapsintensiv till sin karaktär. Detta 
eftersom företaget är ytterst beroende av individers kompetens då kännetecken för 
kunskapsintensiva företag är bland annat att medarbetarna har en hög utbildningsnivå, 
arbetar med intellektuellt arbete och där humankapital spelar stor roll (Alvesson, 1995; Pina 
e Cunha 2002; Morris & Empson, 1998). En uppsägning som följs av ett utträde, vidare kallat 
en exit, av en sådan svårersättlig medarbetare innebär att organisationen förlorar en viktig 

Reaktiva delen Proaktiva delen 

Tidpunkt för uppsägning 

Figur 1.1 
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del av sin kompetens. Dessutom anses kostnaderna i samband med uppsägningen öka allt 
eftersom jobbet i sig och dess komplexitet ökar. Därför är kunskapsintensiva företag ytterst 
utsatta då medarbetare frivilligt lämnar organisationen. (Joinson, 2000)  
 
Med anledning av ovanstående antar vi därför att både arbetsgivaren och medarbetaren 
skulle kunna tjäna på att förbättra processen när en medarbetare frivilligt vill vidare till nya 
utmaningar utanför företaget. Detta ter sig ytterst centralt i kunskapsintensiva företag med 
svårersättlig personal. Arbetsgivaren skulle, genom att konkret få reda på detta av 
medarbetaren, bland annat kunna planera övergången av denna bättre och eventuellt 
minska kostnaderna för medarbetarens uppsägning. Medarbetarens psykiska stress kan 
antas minska eftersom denne inte behöver hemlighålla sina tankar. Däremot saknas det 
litteratur om hur den proaktiva exitprocessen ser ut med fokus på hur öppen medarbetaren 
varit gentemot chefen gällande sin vilja att lämna företaget. Man kan inte diskutera hur 
processen kan förbättras innan man vet hur den ser ut. Därför anser vi att det finns ett behov 
av att beskriva denna proaktiva del av exitprocessen samt förklara varför den ser ut som den 
gör.  
 

1.3 Positionering 

Uppsatsämnet ligger inom ämnet Human Resource Management (HRM) vilket innebär att 
företag kan uppnå konkurrensfördelar och framgång genom att använda sin personal 
effektivt. (Larsson, 2005)   
 
Förutom det ovan diskuterade problemen för chefen och medarbetaren har vi insett att det 
finns en kunskapslucka i HRM-litteraturen gällande den proaktiva delen av exitprocessen. 
Det saknas litteratur kring hur man kan förstå orsakerna till varför medarbetare är mer eller 
mindre öppna med sina tankar om att säga upp sig. Den forskning som gjorts inom 
angränsande områden presenteras närmare nedan för att förtydliga den kunskapslucka som 
uppsatsen syftar till att fylla. Denna del är vårt sätt att positionera oss gentemot andra 
studier. I slutet på detta delkapitel återfinns den outforskade proaktiva delen av 
exitprocessen, när medarbetaren lämnar sin anställning på eget initiativ, vilken uppsatsen 
ämnar studera vidare. 
 
Inom HRM finns det traditionellt fyra stora områden som det forskats och skrivits mycket 
om; urval, utvärdering, utveckling och belöning. Dessa områden påverkar och påverkas av 
personalens prestation som därför är central i företagets strategi (Tichy, 1982). Tichy 
förklarar funktionerna som en cykel med medarbetares prestation i centrum. Cykeln börjar 
med ett urval av de personer företaget anser passa in i organisationen och med tilltänkta 
arbetsuppgifter. Urvalet kan ske antingen inom företaget (intern rekrytering) eller från den 
allmänna arbetsmarknaden (externt rekrytering). När en rekryterad medarbetare sedan,  
presterat genom sitt arbete, tar utvärderingen vid. Utvärderingen innefattar olika system att 
evaluera medarbetare och deras utförda arbete såsom system för medarbetarsamtal. 
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Utvärderingsfunktionen är nära sammankopplat med utvecklingsfunktionen. Utveckling 
innebär olika aktiviteter för att säkerställa att medarbetare har tillräckliga kunskaper och 
färdigheter för att kunna utföra sitt arbete såsom vidareutbildning. Behovet av 
utvecklingsaktiviteter kan komma fram genom utvärderingssystemen. Slutligen innebär 
prestation av arbetsuppgifter att medarbetare måste belönas genom exempelvis lön, 
befordran och karriärmöjligheter. 
 
Vi menar att den traditionella synen på HRM saknar ett viktigt område; nämligen just 
medarbetares utträde ur organisationen (se exit, figur 1.2) eftersom cykeln inte sluts förrän 
medarbetarens exit blir realitet. Vi anser att de traditionella fyra områdena är ytterst centrala 
inom HRM, men att modellen bör utvecklas till att innefatta även exitfunktionen. Detta 
eftersom det alltid är ett alternativ att medarbetare lämnar organisationen, frivilligt eller 
ofrivilligt. 
 
Exit ur en organisation kan ske på olika parters initiativ. En exitfunktion kan innefatta dels  
arbetsgivarens uppsägning av en eller fler medarbetare (ofrivillig uppsägning) dels 
medarbetarens frivilliga uppsägning (se figur 1.2). Beroende på vem som initierar 
uppsägningen kommer exitprocessen att se olika ut, enligt exitprocess A respektive 
exitprocess B. 
 
 

 

 

1.3.1. Exitprocess A - uppsägningar på arbetsgivarens initiativ 

Den proaktiva delen av exitprocess A som innefattar tillvägagångssättet och möjligheterna för 
arbetsgivare att säga upp en eller fler medarbetare, finns reglerad i nationell lagstiftning. I 

 
 
             Urval 

 
 
         Utvärdering 

 
 
         Utveckling 

 
 
         Belöning 

   Exitprocess A     
  Arbetsgivarens  
        initiativ 

   Exitprocess B      
  Medarbetarens  
       initiativ 

Områden inom Human Resource Management  

Figur 1.2 
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Sverige är arbetsgivarens uppsägningar i stor utsträckning reglerad i arbetslagstiftningen 
(Glavå, 2001). En svensk arbetsgivare är inte fri att säga upp medarbetare som han vill utan 
uppsägning och avsked kräver saklig grund (Glavå, 2001). Detta kan vara en anledning till 
att vi inte hittat svenska studier om denna proaktiva del av exitprocess A.  
 
För att tydliggöra finns det exempelvis amerikanska studier kring hur uppsägningar som 
sker på arbetsgivarens initiativ skall genomföras (se exempelvis Cangemi & Miller, 2004). 
Detta kan bero på att arbetsgivaren i USA har fri uppsägningsrätt (Goldman, 1996). 
 
I Sverige har däremot enbart den anställda fri uppsägningsrätt gentemot sin arbetsgivare 
med iakttagande av uppsägningstiden (4§ Lagen om anställningsskydd). Tillvägagångssättet 
för uppsägningar i Sverige som sker på arbetsgivarens initiativ kommer, på grund av den 
omfattande svenska arbetslagstiftningen inte behandlas i denna uppsats. Detta eftersom den 
omfattande regleringen innebär mindre utrymme för individuella lösningar som 
regleringarna medför (Glavå, 2001; Adlercreutz, 2003). Däremot är det relevant att studera 
den proaktiva delen av medarbetarens uppsägning eftersom denna är fri att lämna sin 
anställning (se exitprocess B).  
 
Den reaktiva delen av exitprocess A vid uppsägningar på arbetsgivarens initiativ är väl belyst. 
Konsekvenserna för medarbetaren att förlora sitt arbete kan vara av allvarlig art, i klass med 
att uppleva trauma (Hansson, 2005). Detta kan vara en anledning till att åtgärderna efter 
uppsägningar som sker på arbetsgivarens är utforskat. Det finns många studier om vikten av 
att arbetsgivaren håller så kallade exitintervjuer, det vill säga en sista intervju innan 
medarbetaren slutar på företaget (se exempelvis Walter, 2005; Cangemi & Miller, 2004). 
Exitintervjuer kan vara utvärderande från såväl medarbetarens som från arbetsgivarens sida 
(Walter, 2005). När uppsägningen sker på arbetsgivarens initiativ är denne till stor del den 
förklarande parten och medarbetaren är den frågande. Till stor del handlar dessa 
exitintervjuer alltså om att försöka få medarbetaren att förstå varför han eller hon blivit 
uppsagd samt att se till att medarbetaren lämnar företaget med ett gott intryck. Det mesta av 
litteraturen handlar om hur och varför dessa exitintervjuer bör genomföras (Jackson, 2004; 
Walter, 2005) och hur det resultat som framkommer bäst tas tillvara på (Jackson, 2004). Att 
detta område av exitprocess A blivit väl belyst kan ha sin förklaring i att det är en konkret 
del och därmed lättare att studera. Exitintervjuer kan även vara en del av exitprocess B (se 
1.2.2.2) men till följd av omfattande forskning om exitintervjuer kommer detta inte belysas 
vidare i uppsatsen. 
  
Den reaktiva delen av arbetsgivarens uppsägning innefattar också hur och varför 
arbetsgivaren skall hjälpa den uppsagda medarbetaren vidare i karriären efter en ofrivillig 
uppsägning. Detta är väl utforskat och kallas outplacement (se exempelvis Carillo, 2005; 
Doherty, 1998; Miller & Robinson, 2004). Outplacement har blivit en trend i Sverige och är 
direkt relaterad till de uppsägningar som sker på arbetsgivarens initiativ (Hansson, 2005). 
Outplacement syftar till att vända den uppsagde medarbetarens ångest och ilska som 
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uppstår i samband med uppsägningen till något positivt (Miller & Robinson, 2004). Genom 
att medarbetaren lämnar företaget med en positiv inställning till sin tidigare arbetsgivare 
förhindrar företaget dålig ryktesspridning samt bibehåller en relation till någon som i 
framtiden kan bli ens kund, partner eller konkurrent (Segergren, 2005; Hansson, 2005). Från 
medarbetarens perspektiv har tjänsterna ett brett syfte. Allt ifrån att fånga upp medarbetaren 
efter detta ”trauma”, diskutera intressen och önskemål om framtiden till att hjälpa 
medarbetaren till ny anställning, att påbörja en utbildning eller starta eget företag. 
Arbetsgivaren hjälper således personen vidare i både karriären och livet (Hansson, 2005). 
 
Outplacement sker på uppdrag av arbetsgivaren och i mer än 99% av fallen sker detta till 
följd av att medarbetaren ofrivilligt förlorat sitt jobb (Hansson, 2005). Outplacementkonsulter 
kommer ytterst sällan i kontakt med medarbetare som sagt upp sig själva eftersom de oftast 
har en plan för sin framtid. Om medarbetaren redan har ett arbete att gå till kommer 
outplacementuppdrag inte upp på tapeten (Hansson, 2005). Med anledning av detta kommer 
den reaktiva åtgärden outplacement som fenomen inte behandlas i uppsatsen.  
 

1.3.2 Exitprocess B - uppsägningar på medarbetares initiativ 

Nu till uppsatsens ämne; uppsägningar på medarbetarens initiativ också kallat frivillig 
uppsägning. Ur forskningen av uppsägningar på medarbetarens initiativ kan det urskiljas 
två delområden varav det första är välstuderat och det andra relativt outforskat och är vårt 
slutliga uppsatsämne.   
 
Den reaktiva delen av exitprocess B är välstuderad och består av studier om olika åtgärder 
från arbetsgivarens sida efter medarbetarens beslut om uppsägning är taget. Åtgärden 
exitintervjuer som berördes i 1.3.1 är självfallet applicerbara även när uppsägningen sker på 
medarbetarens initiativ. När exitintervjuer hölls som följd av en medarbetares uppsägning 
ser innehållet naturlig annorlunda ut och förhållandena blir omvända. Medarbetaren är 
således den förklarande parten och företaget blir den frågande (Jackson, 2004). 
Arbetsgivaren försöker förstå bland annat varför medarbetaren sagt upp sig, samt vad denne 
anser ha varit bra respektive dåligt med anställningen. Återigen, på grund av omfattande 
forskning kring utformandet och vikten av att hålla exitintervjuer kommer denna del av 
exitprocessen inte behandlas vidare.   
 
Den proaktiva delen av exitprocess B är den relativt outforskade delen avser forskning inom 
den proaktiva delen av exitprocess B. Med ”relativt” menar vi det att viss forskning har 
gjorts. Fokus har legat på hur arbetsgivaren kan minska frivilliga uppsägningar. Detta kan 
göras genom exempelvis utveckling av lojala medarbetare (Curtis & Wright, 2001; Sturges et 
al, 2005) eller genom att förstå anledningarna till varför en medarbetare lämnar (Lee & 
Mitchell, 1994; Sutherland, 2002; Carbery et al, 2003; Holtom et al, 2005, Allen et al, 2005; 
Barrick & Zimmerman, 2005; Firth et al, 2004; Taylor, 1999). Vissa av dessa studier visar 
emellertid att begränsade karriär- och utvecklingsmöjligheter har stor betydelse för att 
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medarbetare byter anställning. (Carbery et al, 2003) Vi anser att begränsade 
utvecklingsmöjligheter är något som ligger utanför företagets kontroll. Organisationer måste 
därför inse att vissa frivilliga uppsägningar är oundvikliga och det finns liten mening i att 
försöka hålla kvar medarbetare som lämnar organisationen av anledningar som ligger 
utanför företagets kontroll (Holtom et al, 2005) Vi menar därför att det inte alltid är ett 
alternativ att försöka utveckla lojala medarbetare i syfte att behålla anställda som egentligen 
vill vidare. Då det finns begränsade karriär- och utvecklingsmöjligheter är det snarare en 
tidsfråga innan en otillfredsställd medarbetare lämnar. Vi menar istället att chefen bör bli 
mer proaktiv gällande medarbetarens uppsägning. Detta innebär att chefen bör bli delaktig i 
medarbetarens tankar för att underlätta den anställdes utträde och samtidigt planera den 
nya medarbetarens ingång i företaget. Chefens proaktivitet kan också, från medarbetarens 
perspektiv, innebära att våndan minskar genom möjligheten till en öppnare dialog. Vi utgår 
därför från att öka förståelsen om den proaktiva delen av exitprocess B. Förståelsen 
fokuserar på att dels undersöka hur öppen medarbetaren är gentemot sin arbetsgivare 
gällande sina planer att vilja vidare i karriären och dels undersöka anledningarna bakom 
graden av öppenhet. På så sätt påbörjar vi teoriskapandet som tidigare inte gjorts med 
förhoppning om att detta sedan kommer att utvecklas vidare. 
 

1.4 Syfte 

Vårt syfte med uppsatsen är att beskriva och förstå hur exitprocesser på medarbetarens 
initiativ ser ut på ett kunskapsintensivt företag, med fokus på den proaktiva delen och 
medarbetarens öppenhet gällande viljan att lämna.  

 

1.5 Frågeställning 

Vi har som avsikt att huvudsakligen besvara frågorna:  
- Hur kan exitprocesserna se ut på ett kunskapsintensivt företag?  
- Hur öppen är medarbetare gällande sina planer att lämna företaget? Vad beror 

graden av öppenhet på?  
 

1.6 Uppsatsens användning 

Uppsatsen har som avsikt att öka den teoretiska förståelsen kring hur processen kan se ut 
när medarbetare lämnar och anledningarna bakom dess utseende. Genom ökad förståelse 
påbörjas ett teoriskapande i denna uppsats och ett frö för vidare teoribyggande sätts. 
Uppsatsen kan även konkret användas av företag för att bli mer medvetna om och förstå den 
proaktiva delen i exitprocessen.  
 
Vi inser att våra slutsatser inte nödvändigtvis kan generaliseras genom att säga att 
exitprocesser alltid ser ut på ett visst sätt. Därför är våra slutsatser inte direkt tillämpliga på 
alla företag och i alla situationer. Vi anser trots detta att uppsatsen är relevant till dess innehåll 
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eftersom den kan vara en grund för att förstå medarbetarens grad av öppenhet gällande viljan 
att lämna.  
 

1.7 Disposition  

INLEDNING 
I detta inledande kapitel presenterade vi bakgrunden till valet av uppsatsämne. Primärt 
introducerades ett praktiskt problem, vilket låg till grund för uppsatsen och dess syfte. 
Problemet följdes sedan av en redogörelse av tidigare forskning inom aktuellt område, 
vilken argumenterade för uppsatsens teoretiska relevans. Slutligen i detta kapitel beskrevs 
syftet mer ingående, medan avgränsningar hittades löpande i kapitlet.  
 
METOD 
I detta avsnitt följer en utförlig beskrivning av den metod som vi använt, och varför. Det 
börjar med en beskrivning av vår förförståelse följt av vilken karaktär vår undersökning 
hade. Därefter följer en förklaring till vad grundad teori innebär och vad den haft för roll i 
den här uppsatsen. Efter det kommer en utförlig beskrivning av val av fallföretag och 
respondenter. Till sist kommer en beskrivning av tillvägagångssättet samt en reflektion över 
studiens validitet och reliabilitet. 
 
TEORI  
Kapitlet består av en genomgång av de teorier som har varit relevanta för den här uppsatsen. 
Vi har funnit två teorier som varit särskilt intressanta vilka är Hirschman’s teori om Exit, 
Voice and Loyalty samt teorier om psykologiska (implicita) kontrakt och när dessa överträds. 
Teorierna används i analysen för att få en djupare förståelse för de studerade 
exitprocesserna.  
 
EMPIRI  
Kapitlet inleds med en kort företagspresentation av fallföretaget med fokus på företagets 
karaktär och dess anställda. Sedan redogörs det utförligt för insamlad empirisk data erhållen 
från genomförda intervjuer och samtal med företagskontakter. Dessa presenteras i tre 
exitprocesser var för sig eftersom varje process är unik. Trots att det finns många likheter 
mellan processerna skiljer sig förloppen avsevärt åt, vilket gör det naturligt att hålla 
processerna skilda.  
 
ANALYS 
I början av kapitlet analyseras exitprocesserna separat utifrån vad vi har kommit fram till i 
undersökningen. Sedan analyseras empirin utifrån Hirschman’s EVL teori och det 
psykologiska kontraktet. Detta för att få en djupare förståelse av de anledningarna som kan 
ligga bakom hur öppen medarbetaren har varit. Avslutningsvis sammanfattas de faktorer 
som påverkar grad av öppenhet i en jämförelse med EVL.   
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SLUTSATS 
Kapitlet ämnar presentera studiens bidrag. Kapitlet inleds med en diskussion huruvida en 
öppenhet gällande medarbetarens vilja att lämna är att föredra. Vidare presenteras konkret 
vår teori enligt sju faktorer som påverkar medarbetarens öppenhet. Sedan redogör vi för 
uppsatsens teoretiska relevans som ett försök att fylla den kunskapslucka som finns inom 
Human Resource Management. Vi beskriver även uppsatsens praktiska implikation som 
föreslår hur arbetsgivaren kan bli mer förutsägande gällande medarbetarens vilja att lämna. 
Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning.  
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2  METOD 
 

I detta avsnitt följer en utförlig beskrivning av den metod som vi använt, och varför. Det börjar med 
en beskrivning av vår förförståelse följt av vilken karaktär vår undersökning hade. Därefter följer en 
förklaring till vad grundad teori innebär och vad den haft för roll i den här uppsatsen. Efter det 
kommer en utförlig beskrivning av val av fallföretag och respondenter. Till sist kommer en beskrivning 
av tillvägagångssättet samt en reflektion över studiens validitet och reliabilitet. 

 

 

2.1 Förförståelse 

Det är vår uppfattning att medarbetare inte talar med sin chef om viljan att lämna 
anställningen för att utvecklas i ett annat företag. Vi har haft som avsikt att denna 
uppfattning inte skall påverka uppsatsens genomförande. När vi gick ut i undersökningen 
var inte avsikten att bekräfta vår uppfattning. Syftet var inte att testa en hypotes det vill säga 
vi ville inte bekräfta att medarbetare drar sig för att berätta för sin chef. Vi ville snarare 
undersöka hur det förhöll sig. Vår uppfattning var snarare grunden till att vi såg ett problem. 
Vi försökte således gå ut förutsättningslöst i undersökningen.  
 

2.2 Studiens karaktär 

Studier med syfte att beskriva och förstå den proaktiva delen av exitprocessen med fokus på 
medarbetarens öppenhet har tidigare inte gjorts. Den kunskapslucka som finns inom detta 
område gjorde att vi inte visste någonting om denna del av exitprocessen. Således blev 
undersökningen av utforskande karaktär, även kallad explorativ (Patel & Davidsson, 1994; 
Jacobsen, 2002). Vi hade på så sätt ingen förutbestämd hypotes om hur slutsatsen skulle se ut 
(Merriam, 1994). Vi ville beskriva hur den proaktiva delen av exitprocessen kan se ut för att 
få reda på vilka faktorer som påverkade medarbetarens grad av öppenhet. På så sätt ämnade 
vi generera ny teori på ett hittills outforskat område (Jacobsen, 2002).  
 
Vår explorativa ansats förutsatte en induktiv undersökning där vi utgick från empirin för att 
formulera den teori som vi tidigare saknat inom området (Merriam, 1994; Patel & Davidson, 
1994). Vi insåg att det skulle vara omöjligt att försöka genomföra studien helt 
förutsättningslöst. Detta eftersom ingen forskare kan gå ut i verkligheten utan ett visst mått 
av förutfattade meningar och värderingar (Jacobsen, 2002; Merriam, 1994). Det kan tänkas att 
undersökningen blev mindre objektiv allt eftersom den nya teorin började ta form. Vi har 
däremot så långt som möjligt inte lagt in personliga värderingar och tolkningar i 
undersökningen.  
 
Vår explorativa studie krävde en kvalitativ metod för att vi skulle förstå exitprocessens 
proaktiva del på både ett nyanserat och ingående vis. Eftersom vi ville få en djup bild av 
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undersökningen samt vara öppna för oväntade inslag valde vi att studera ett fåtal 
exitprocesser grundligt. (Merriam, 1994; Jacobsen, 2002) En lämplig kvalitativ metod för 
teorigenerering är den så kallade grundade teorin (Merriam, 1994).  

 

2.3 Grundad teori 

Grundad teori är ett vanligt synsätt för analys av kvalitativa data som först myntades av 
Glaser och Strauss i mitten av 1960-talet. De menar att grundad teori går ut på att utveckla en 
teori genom att insamling och analys av data sker parallellt och i samspel med varandra. Att 
generera nya teorier är minst lika accepterat som att verifiera befintliga. Hittills hade de som 
försökt sig på att skapa nya teorier haft många kritiker. Vad de flesta inte insåg var 
emellertid att exakt rätt beskrivningar och verifieringar inte är det vitala när man genererar 
ny teori. Ifrågasättande och verifieringar kan aldrig radera en teori utan bara ändra den. 
(Glaser & Strauss, 1967) 
 

2.3.1 Tillvägagångssätt vid grundad teori  

Enligt Glaser och Strauss (1967) omfattar undersökningar vid grundad teori kodning och 
omkodning av empirisk data som sedan leder fram till kategorier.  
 
Kodning är den process inom den grundade teorin som innebär att sätta namn på de data 
som verkar vara viktiga för teoriskapandet. Till skillnad från kodningen vid kvantitativa 
undersökningar är denna kodning inte fast utan ändras under undersökningens gång 
efterhand som ny data jämförs med befintlig. (Bryman & Bell, 2005) Vår kodning, innebar att 
vi identifierade graden av öppenhet hos medarbetaren i var och en av processerna. Sedan 
försökte vi urskilja anledningarna bakom varje enskild grad av öppenhet. Denna kodning 
var inte statisk på något vis eftersom varje ytterligare process som vi studerade gav en annan 
grad av öppenhet och anledningar bakom. En konstant jämförelse mellan processerna var 
därför nödvändig.  
 
Kategorier är resultatet av den kodning och omkodning som utförs vid teorigenereringen. En 
kategori är ett begrepp som representerar en företeelse dit vissa egenskaper hör (Glaser & 
Strauss, 1967). Vår företeelse är de olika graderna av öppenhet medarbetare visar gällande 
viljan att lämna företaget. Kategorierna består sammantaget av de anledningar vilka vi kodat 
i undersökningen, som förklarar olika grader av öppenhet.  
 
Efter att vi hade studerat utvalda processer ansåg vi att vi en hade god grund för att 
analysera hur dessa kategorier kunde bilda en teori. Vi ansåg att ytterligare undersökning av 
fler processer inte skulle bidra med något revolutionerande till vårt teoriskapande. I någon 
bemärkelse ansåg vi oss ha uppnått teoretisk mättnad vilket innebär att ny empiri inte längre 
ger någon ny information. (Bryman & Bell, 2005; Alvesson & Sköldberg, 1994).  
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Grundad teori skiljer på två former av teori; substantiell teori eller formell teori (Glaser & 
Strauss, 1967). Vår undersökning genererade en substantiell teori, vilket innebär att teorin 
kan vara tillämplig på en specifik aspekt av verkligheten, nämligen den proaktiva delen av 
exitprocessen (Merriam, 1994; Glaser & Strauss, 1967). En formell teori hade haft ett bredare 
användningsområde och var av den anledningen mer abstrakt, vilket medförde att en sådan 
teori skulle vara alltför svår att generera utifrån den här studien.  
 

2.4 Fallstudie  

Fallstudier är lämpliga i vårt fall eftersom vi både vill beskriva en händelse samt få en 
djupare förståelse för denna (Merriam, 1994). Vi definierar vår händelse som exitprocessen 
på fallföretaget. Jacobsen (2002) menar att fallet kan avgränsas i tiden som ”en viss process i 
en organisation” och i rummet som är ”företaget”. Då det inte fanns några tidigare 
undersökningar på hur exitprocessen ser ut, valde vi att börja med en fallstudie på ett 
företag. Fallstudier lämpar sig i sammanhang där man, likt oss, vill utveckla en teori om 
något som inte är klart för oss i förväg (Jacobsen, 2002).  

 
En svaghet med vår kvalitativa fallstudie var att generalisering av en sådan brukar 
ifrågasättas (Alvesson & Sköldberg, 1994). Detta eftersom vår fallstudie kan anses vara 
specifik för fallföretaget (Jacobsen, 2002). Emellertid anser vi, som tidigare nämnts, att 
resultatet kan vara relevant för många även om det inte är omedelbart applicerbart på alla 
företag, i alla branscher och situationer. Tanken var även att vår undersökning kunde ligga 
till grund för fortsatt forskning och verifiering i syfte att ytterligare fylla den kunskapslucka 
som finns inom området (Patel & Davidson, 1994). 
  

2.4.1 Val av fallföretag 

När vi letade efter ett lämpligt företag att studera gjorde vi detta med utgångspunkt i ett par 
kriterier som vi satte upp. För det första ville vi undersöka ett kunskapsintensivt företag. Den 
största anledningen till detta var att vi anser att personal i sådana företag är svårersättliga 
och uppsägningar kan därför vara ett problem för chefen och företaget. För det andra ville vi 
att företaget skulle vara relativt litet, minde än 50 anställda. Vi sökte ett litet företag eftersom 
ett sådant förmodligen har begränsade utvecklingsmöjligheter. Genom detta hoppades vi att 
begränsade utvecklingsmöjligheter skulle vara en primär anledning till att medarbetare 
lämnat fallföretaget. I undersökningen hoppades vi därmed kunna lägga större vikt vid hur 
exitprocessen sett ut på fallföretaget samt varför den sett ut som den gjort. De sista 
kriterierna var att vi ville hitta ett företag där vi kunde studera aktuella exitprocesser och få 
access till medarbetare som redan hade slutat på företaget. 
 
Vi var i kontakt med en handfull kunskapsintensiva företag. Det företag vi slutligen valde 
passade mycket bra in på alla ovanstående kriterier. Företaget hade en kunskapsintensiv 
karaktär, var relativt litet samt hade två aktuella exitprocesser som vi kunde få access till och 
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därmed studera. Företaget meddelade även att det fanns ytterligare processer som vi kunde 
få access till ifall det var önskvärt. Företaget berättade att uppsägning på medarbetarens 
initiativ var en högst aktuell fråga för dem och att de gärna ville vara delaktiga i vår 
undersökning för att sedan ta del av våra slutsatser. En närmare beskrivning av fallföretaget 
och dess verksamhet finns i empirin (se 4.1).  
 
Vi har valt att hålla företaget anonymt för att skydda företagets identitet. Även om företaget 
inte anser att vår uppsats presenterar känsligt innehåll, menar vi att en anonymisering var 
nödvändig för att inte sprida negativ publicitet eftersom flera medarbetare lämnat företaget. 
(Merriam, 1994) 
 

2.5 Intervjuer 

När vi genomförde fallstudien kunde vi välja mellan att göra intervjuer, observationer, 
dokumentstudier eller en kombination av dessa (Merriam, 1994). Vi valde att denna uppsats 
skulle baseras på personliga intervjuer, då det var den enskilda individens åsikter som var 
väsentliga för att beskriva exitprocessen (Jacobsen, 2002). Vi fick dock visst underlag från 
dokumentstudier av fallföretagets årsredovisningar för att skapa oss en bild av företaget, 
dess organisation och anställda. Det var däremot inte möjligt att genom dokumentstudier få 
annat underlag till empirin då det inte fanns några dokument angående den process som vi 
ville studera. Vid teorigenerering är idealet observationer (Alvesson & Sköldberg, 1994) men 
i vårt fall skulle en observation av en pågående exitprocess ge mindre reflektioner än av en 
avslutad process. Även vår tidsbegränsning gjorde det svårt att genomföra en observation av 
en aktuell exitprocess eftersom en sådan pågår under längre tid än tio veckor. Dessutom ville 
vi undersöka vad som hände hos medarbetaren och chefen innan uppsägningen lämnades, 
vilket var svårt att observera eftersom detta troligen är en lång process av tankar och inre 
konflikter hos medarbetaren.  
 
En nackdel med att använda sig av intervjuer, till skillnad från enkäter, vid 
undersökningarna var att vår närvaro omedvetet kunde påverka respondenternas svar. Vi 
kan ha påverkat respondenterna genom hur vi såg ut eller genom vårt sätt att tala (Jacobsen, 
2002). Det fanns således en risk att respondenterna kan ha anpassat svaren för att vara oss till 
lags (Bell, 1995; Jacobsen, 2002). Respondenter tenderar att vilja ge en positiv bild av sig själv 
och vid känsliga frågor kan deras sociala önskvärdhet leda till att de helt enkelt ljuger 
(Passer & Smith, 2004; Bryman & Bell, 2005). Vi ansåg trots detta inte att risken för denna 
intervjuareffekt var betydande. Vi försökte medvetet minska vår påverkan genom att 
kontrollera våra eventuella reaktioner på respondenternas svar. Dessutom ansåg vi inte att 
respondenternas svar skulle kunna ge oss en negativ uppfattning av dem. Det är inte heller 
bevisat på vilket sätt eller hur påtaglig intervjuareffekten är och vår undersökning skulle 
utan tvekan bli mer lidande av att inte genomföra intervjuer på grund av detta (Bryman & 
Bell, 2005).  
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2.5.1 Val av respondenter  

Då fallföretaget på senare år har haft flera fall där medarbetare sagt upp sig själv var det 
nödvändigt att vi gjorde ett urval av respondenter, eftersom det skulle vara för tidskrävande 
att studera alla. Det första valet, att intervjua en medarbetare som nyligen lämnat och dennes 
chef, var ett sätt för oss att börja studera detta outforskade område. Den information som vi 
fick från denna exitprocess gav dock upphov till nästa exitprocess (Glaser & Strauss, 1967). 
Där studerades en medarbetare som slutade för ungefär ett och ett halvt år sedan och dennes 
närmsta chef som för övrigt själv nyligen slutat. Efter kodning och analys av den nya 
informationen var processerna från medarbetarens perspektiv olika. Vi kom därför fram till 
att vi behövde en medarbetares perspektiv i ytterligare en process. Vi valde då att studera 
chefen i den andra exitprocessen, men nu i egenskap av medarbetare. Vi fick däremot inte 
access till chefen i denna sista process, men samtidigt gjorde vi bedömningen att det var 
tillräckligt att intervjua medarbetaren för att sedan uppleva en form av teoretisk mättnad 
(Bryman & Bell, 2005).  
 
De två uppsägningarna som ligger närmast i tiden skedde i somras. Personerna hade varit 
borta från företaget i en till två månader när intervjuerna genomfördes. Detta har gett både 
dem och deras chefer lagom med tid att reflektera över uppsägningen och samtidigt ha 
känslorna och händelserna relativt aktuella. Den medarbetare som slutade för ett och ett 
halvt år sedan kan emellertid ha gett en mindre fullständig bild av exitprocessen. Detta beror 
på att tiden som gått gör att han och hans chef förmodligen minns händelsen i ett mer färgat 
ljus vilket gör processen mer rationell och enkel än vad den kanske i själva verket var 
(Jacobsen, 2002). Vi bedömde trots detta att denna process var viktig för vår undersökning 
tack vare de många likheter som kundes ses jämfört med de andra två processerna.   
 
Anledningen till att vi studerade fler exitprocesser var att vi ville kunna jämföra de olika 
processerna för att påvisa skillnader och likheter mellan dem. Även detta är ett viktigt 
redskap i grundad teori (Bryman & Bell, 2005).  
 
Vi valde att hålla respondenternas identiteter anonyma av hänsyn till att inte kränka deras 
integritet (Kvale, 1997). Eftersom medarbetarna inte längre är kvar på fallföretaget och vissa 
av våra intervjufrågor kan uppfattas som en aning känsliga ansåg vi att det skulle uppskattas 
av respondenterna att få vara anonyma.  
 

2.5.2 Tillvägagångssätt vid intervjuer 

Eftersom vi ville belysa exitprocessen ur både den lämnande medarbetarens och dennes 
närmsta chefs perspektiv valde vi att intervjua båda dessa parter. Vi ansåg att vi skulle få 
bättre underlag till intervjun med chefen genom att hålla intervjun med den medarbetaren 
som sagt upp sig först. Som nämnts blev en process ensidig vilket dock inte anses ha större 
betydelse för resultatet. 
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När vi övervägde plats för intervjuerna kom vi fram till att det bästa vore om dessa kunde 
hållas på en neutral plats där respondenterna inte kände sig påverkade av sin omgivning. 
För att göra det så enkelt som möjligt för respondenterna fick de välja var intervjuerna skulle 
hållas (Bell, 1995). För att minska eventuell kontexteffekt hölls intervjuerna, i så stor mån 
som möjligt, över lunch för att få en avslappnad och trevlig atmosfär (Jacobsen, 2002). 
Dessutom antog vi en lunchintervju var lämplig då respondenterna förmodligen hade ont 
om tid så nära jul, framförallt de två medarbetarna som precis påbörjat sina nya jobb.  
 
Innan intervjuerna skulle genomföras skickade vi ut information till respondenterna om 
uppsatsen och deras del i denna via email (se bilaga 1). Sedan genomförde vi en intervju med 
var och en av respondenter, vilken varade mellan en och två timmar. Efter det erbjöd sig alla 
respondenterna att svara på ytterligare frågor via telefon eller email.  
 
För att reda ut oklarheter och för att inte missa väsentlig information hade vi med oss en 
bandspelare under intervjuerna. En annan fördel med användningen av bandspelaren var 
möjligheten att koncentrera sig mer på att lyssna och ställa frågor vilket medförde en bättre 
intervju överlag. Naturligtvis förde vi dessutom noggranna anteckningar under intervjuerna. 
Vi var dock medvetna om risken att bandspelaren kunde få respondenterna att känna sig illa 
till mods och därmed försämra intervjuns kvalitet. Trots detta ansåg vi att fördelarna med 
bandspelaren vägde upp nackdelarna. Vi informerade respondenterna några dagar före 
intervjun via e-mail (se bilaga 1) att det som sades skulle spelas in. Vi gav dem också chansen 
att avböja ifall de inte skulle vilja ställa upp detta. Dessutom blev respondenterna 
informerade om att innehållet skulle raderas när uppsatsen var färdig. Eftersom intervjuerna 
är relativt få transkriberades inspelningarna för att underlätta sammanställningen av 
empirin och analysen. I empirin använde vi oss mycket av citat från respondenterna och då 
hade vi enorm nytta av det transkriberade materialet. (Bryman & Bell, 2005; Jacobsen, 2002) 
 
Vi valde att genomföra kvalitativa djupintervjuer, som enligt Bryman & Bell (2005) kan vara 
antingen ostrukturerade eller semistrukturerade. Ostrukturerade intervjuer bör endast 
användas av riktigt erfarna intervjuare vilket vi inte vill beteckna oss som. Dessa ser vidare 
ut som ett vanligt samtal där respondenterna ges stora möjligheter till utsvävningar. 
Eftersom vi ville styra intervjun till att beröra vissa särskilda områden, kändes det mest 
riktigt för den här typen av undersökning att utföra en semistrukturerad intervju. Vi hade en 
intervjuguide med några få öppna frågor och punkter med de ämnen som vi ville beröra. 
Intervjuguiden såg olika ut beroende på om det var den tidigare medarbetaren eller chefen 
som intervjuades (se bilaga 2 & 3). 

 

2.6 Validitet och reliabilitet 

Enligt många forskare är validitet och reliabilitet begrepp som främst används inom 
kvantitativ forskning (Bryman & Bell, 2005; Jacobsen, 2002; Merriam, 1994). Vid kvalitativ 
forskning ges förslag på andra begrepp, men då dessa inte verkar vara lika vedertagna har vi 
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valt att fortsätta använda validitet och reliabilitet. Detta för att undvika en förvirring som 
kan exemplifieras av att Bryman & Bell (2005) valt att benämna validiteten ”tillförlitlighet”, 
medan Jacobsen (2002) samt Patel & Davidson (1994) likställer ”tillförlitligheten” med 
reliabilitet. 
 
Den interna validiteten innebar för oss att vi verkligen undersökte det som vi avsåg att 
undersöka (Jacobsen, 2002; Bryman & Bell, 2005; Patel & Davidson, 1994). Då vårt syfte var 
att beskriva och förstå exitprocessen och på så sätt generera ny teori utifrån detta hade vi 
ingen förutfattad bild av hur vår slutsats skulle se ut vilket vi tror ökade validiteten. 
Däremot insåg vi att det skulle vara omöjligt att vara totalt förutsättningslös i vår 
undersökning. Eftersom forskarens uppfattningar och erfarenheter kan påverka tolkningar 
av empirin och då också påverka validiteten (Merriam, 1994) ansåg vi det nödvändigt att 
presentera vår förförståelse tidigt i detta kapitel. Läsaren kan således bedöma ifall 
förförståelsen påverkat uppsatsen. Eftersom vår uppsats grundar sig på empiri, och då 
respondenternas erfarenheter, var det viktigt att vi hittade de respondenter som bäst kunde 
beskriva exitprocessen. Valet av respondenter, som motiverats tidigare, gjorde att validiteten 
ökade då deras berättelser var självupplevda. Eftersom respondenterna är förstahandskällor 
kom vi så nära exitprocessen som vi kunde och mindre utrymme för tolkningar gavs. Vi 
anser slutligen att den här uppsatsens inre validitet är hög och att vi har studerat vad vi 
ämnat studera, nämligen den proaktiva delen av exitprocessen med fokus på medarbetarens 
öppenhet.  
 
Något som är ytterst relevant för oss är studiens externa validitet, det vill säga dess 
generaliserbarhet (Jacobsen, 2002; Bryman & Bell, 2005). Jacobsen (2002) menar att det finns 
två sorters generalisering. Den ena, att generalisera från ett enskilt fall till det stora, är svår 
att realisera vid en kvalitativ undersökning. Som tidigare nämnts menar vi inte att 
uppsatsens slutsats ska kunna appliceras på alla företag, men i form av ny teori på området 
anser vi att den är relevant för de flesta. Den andra formen av generalisering innebär hur 
man kan överföra empirin till en mer teoretisk nivå. Vår kvalitativa metod anses, i 
sammanhang med generalisering, vara en styrka eftersom en fallstudie ger en nyanserad och 
djup bild av en händelse och därmed en god och mångsidig grund för teoriskapande. 
(Jacobsen, 2002)  
 
Reliabiliteten handlar om hur pålitlig eller tillförlitlig vår undersökning är. Reliabiliteten är 
en förutsättning för att validiteten överhuvudtaget ska vara en fråga. Utan en pålitlig studie 
är det alltså ingen idé att ens fundera på om vi har studerat det som vi ämnade studera. 
(Patel & Davidson, 1994) Vi anser att vi har gjort vad vi kunnat för att öka undersökningens 
reliabilitet. Den tidigare nämnda intervjuareffekten var något som vi var väl medvetna om 
och gjorde vårt bästa för att undvika (Patel & Davidson, 1994; Jacobsen, 2002). Detsamma 
gäller den kontexteffekt som vi tidigare berört och som skulle kunna påverka pålitligheten 
(Jacobsen, 2002). Dessutom ökade vår undersöknings reliabilitet genom att vi spelade in alla 
intervjuer och kunde lyssna på dessa flera gånger för att försäkra oss om att vi tolkat svaren 
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rätt (Jacobsen, 2002). Den nämnda transkriberingen anser vi också ökade reliabiliteten 
eftersom vi kunde gå igenom intervjuerna upprepade gånger i efterhand genom att läsa 
utskriften (Bryman & Bell, 2005).  
 

2.7 Användning av teorier 

Vi började att läsa in oss på teoretiska begrepp som kunde vara relevanta för vår uppsats  
efter det att själva undersökningen var genomförd. Således hade vi inte några teorier i 
bakhuvudet när vi genomförde våra intervjuer. Efter undersökningen fann vi två teorier 
vilka presenteras i kommande kapitel. Dessa kunde hjälpa till att förklara vissa av den data 
som framkommit i empirin. Självklart bör forskare även i grundad teori försöka verifiera så 
mycket som möjligt, men denna verifiering ska endast utföras för att stödja 
teorigenereringen och inte ta över syftet med studien (Glaser & Strauss, 1967). Vi använde 
därför funna teorier som verktyg i analysen, även om inte enbart dessa var tillräckliga för att 
förklara allt som framkommit i studien. Vi placerade således inte in empirin i analysen för att 
bekräfta teorierna utan dessa fick till största del själv ge upphov till analysen. Även om vi 
knyter an till teorierna för att få en djupare förståelse av empirin är slutsatserna våra egna 
baserade på analysen av empirin.  
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3  TEORI 
 

Kapitlet består av en genomgång av de teorier som har varit relevanta för den här uppsatsen. Vi har 
funnit två teorier som varit särskilt intressanta vilka är Hirschman’s teori om Exit, Voice and Loyalty 
samt teorier om psykologiska (implicita) kontrakt och när dessa överträds. Teorierna används i 
analysen för att få en djupare förståelse för de studerade exitprocesserna.  

 

 

3.1 Val av teori 

Eftersom det inte fanns någon direkt teori som kan förklara medarbetarens öppenhet i 
exitprocesser försökte vi hitta lämpliga teorier inom andra områden som kunde appliceras 
på vårt sammanhang. Vi hittade först teorin Exit, Voice and Loyalty (EVL) som grundades 
av nationalekonomen Albert O Hirschman på 70-talet. Teorin har sin utgångspunkt i att 
företag producerar och säljer varor till konsumenter. EVL beskriver när och hur 
konsumenter (läs medarbetare) tar beslutet att antingen lämna producenten (läs företaget) 
respektive uttrycka missnöje till denna. Vi ansåg att EVL-teorin även kunde användas i vårt 
syfte, eftersom vi ämnar beskriva hur medarbetaren uttrycker sina tankar om exit. Även 
Hirschman (1972) menar att hans teorier även kan appliceras på andra situationer. Enligt 
Dowding et al (2000) har EVL applicerats på ett okomplicerat sätt i olika 
forskningssammanhang exempelvis inom områden såsom sociologi, psykologi och ekonomi.  

 
Den andra delen av vår teori handlar om psykologiska kontrakt. Som nämnts i kapitel 1 har 
tidigare studier undersökt anledningarna bakom frivilliga uppsägningar. Dessa studier 
handlar enbart om hur arbetsgivaren kan minska uppsägningar som sker på medarbetarens 
initiativ. Med andra ord syftar tidigare studier till att förklara hur arbetsgivare kan hålla kvar 
värdefull personal. I vår undersökning fann vi att begränsade utvecklingsmöjligheter var 
avgörande i samtliga processer och att lite kunde ha gjorts för att få medarbetarna att stanna. 
Vi sökte därför efter teorier som kunde förklara vår uppfattning att vissa frivilliga 
uppsägningar är oundvikliga och att arbetsgivaren inte kan behålla all värdefull personal. 
Teorier om det psykologiska kontraktet ansåg vi förklara detta på ett tydligt vis.  
 
För att förtydliga, testar vi inte ovannämnda teorier, inte heller syftar vi till att utveckla dem. 
De har i vår uppsats enbart använts för att få en djupare förståelse för varför exitprocessen 
sett som den gjort genom en teoretisk förankring. Nedan följer en genomgång av EVL följt av 
teorier om det psykologiska kontraktet och när det överträds.  
 

3.2 Hirschman’s EVL teori  

Hirschman (1972) hävdar att en konsument (läs medarbetare) kan uppleva missnöje gällande 
producentens (läs företagets) produkter och prestation. Det finns, enligt Hirschman (1972), 
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två huvudorsaker till detta missnöje; att kvaliteten blir för låg eller att priset inte är 
tillfredställande, alltså för högt. Konsumenter kan signalera missnöjet till producent genom 
antingen voice eller exit. Hirschman (1972:40) menar att ”valet ligger ofta mellan artikulation eller 

desertering”. Genom exit byter konsumenten producent och genom voice påtalar konsumenten 
uttryckligen sitt missnöje till producenten. Hirschman (1972) definierar voice som:  
 
 “Alla försök att förändra snarare än fly från ett missförhållande, antingen genom individuella eller kollektiva 
framställningar till den ledning som har det direkta ansvaret, genom att appellera till högre myndigheter i avsikt att 
tvinga fram en förändring i företagets skötsel eller genom olika slags aktioner och protester inklusive sådana som 
är avsedda att påverka den allmänna opinionen”  
   (Hirschman, 1972:39) 
 

3.2.1 Exit och voice 

Hirschman (1972) menar att exit och voice inte utesluter varandra. Båda kan användas var 
för sig eller i kombination med varandra. Dowding et al (2000) vidareutvecklar detta genom 
att säga att exit och voice inte utesluter varandra utan att de kan kombineras enligt figur 3.1 
nedan. Ett alternativ är att medarbetaren gör en noisy exit, det vill säga att denne uttrycker 
sitt missnöje, men sedan av olika anledningar ändå lämnar organisationen. Ett andra 
alternativ är att medarbetaren inte signalerar missnöjet utan tyst lämnar organisationen utan 
förvarning. Det tredje alternativet är att medarbetaren uttrycker sitt missnöje och stannar 
kvar i organisationen då förbättringar kan ha inträffat. Det fjärde och sista alternativet är att 
lida i tysthet och kanske vara övertygad om att saker och ting kommer att förbättras.       

 
 

3.2.2 Att fatta beslutet voice respektive exit 

Enligt Hirschman (1972) är beslutet om och när man skall använda sig av exit alltid grundat 
på en bedömning huruvida man på ett effektivt sätt kan använda sig av voice. Bedömningen 
om utnyttjandet av voice anses vara effektivt eller inte görs med hjälp av två avvägningar.  

 
         + + 

 
+ – 

 
          + –   

 
          – –   

Voice 

Exit Non -Exit 

Silence 

Figur 3.1. Exit och voice. KÄLLA: Dowding et al (2000), 
s.483   
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Den första avvägningen är en utvärdering av möjligheterna att åstadkomma en önskvärd 
förändring genom egna eller andras handlingar. I detta fall spelar två faktorer stor roll. Först 
är sannolikheten för att en förändring skall inträda betydelsefull. Tror konsumenten inte att 
en förändring kommer att inträda har denne naturligt en större benägenhet att ta till exit 
framför voice. Det är även väsentligt vilken ställning och förhandlingsstyrka konsumenten 
har. Om konsumenten har stark ställning kan denne själv i större omfattning åstadkomma 
eller påverka en önskvärd förändring. Då ökar benägenheten att ta till voice. Om en 
önskvärd förändring enbart kan ske av andras handlingar ligger förändringen således 
utanför konsumentens makt. Konsumenten har en svag ställning och kan inte kan påverka 
producenten. Då minskar benägenheten att ta till voice samtidigt som benägenheten att byta 
producent genom en exit ökar. Voice och exit är sammanfattningsvis beroende av dels 
sannolikheten att en förändring kommer att ske, dels vilken ställning konsumenten har. 
(Hirschman, 1972) 
 
Den andra avvägningen baseras enligt Hirschman (1972) på ifall det finns någon annan 
organisation att gå till, det vill säga substituerbarheten. Exit kan nämligen enbart bli realitet 
om det föreligger utbytbarhet mellan olika alternativ. Att andra alternativ finns är 
betydelsefullt för att konsumenten ska kunna jämföra och bedöma de olika producenternas 
alternativ och sätta dessa i relation till det vad konsumenten redan har (Hirschman 1972). 
Det finns en säkerhet för konsumenten att byta producent om den nya producenten innebär 
ett överlägset bättre alternativ. Konsumenten har ingenting att förlora på bytet vilket gör att 
exit föredras framför voice. Som första avvägningen indikerar kan det föreligga en osäkerhet 
huruvida en önskvärd förändring kommer att inträda eller inte. Den andra avvägningen 
sammanfattas som konsumentens vilja att byta den säkerheten man får vid exit till ett klart 
överlägset alternativ mot den osäkerhet som finns i att en förändring, hos den befintliga 
producenten, kanske kommer att inträda (Hirschman 1972). 
 

3.2.3 Lojalitet  

Hirschman (1972) behandlar också lojalitet och menar att en lojal medarbetare har mindre 
benägenhet att använda exit och istället höja sin röst vid missnöje. Graden av lojalitet är, 
enligt Dowding et al (2000), starkt beroende av två faktorer. Först, en persons identifiering 
med lojalitetsobjektet då stark identifiering leder till högre grad av lojalitet gentemot 
objektet. Människor identifierar sig med olika objekt som är relaterade till vår personliga 
historia till den utsträckning att objekten blir en del av oss. Människor tenderar till exempel 
att besvara frågor om sig själv med refereringar till sitt yrke. Sen, beror graden av lojalitet på 
hur mycket personen har investerat i objektet. Exempelvis kan lojaliteten gentemot företaget 
öka om medarbetaren själv kämpat hårt för att få upp försäljningssiffrorna. (Dowding et al, 
2000)    
 
3.2.3.1 Lojalitetens påverkan på exit och voice  
Lojaliteten påverkar i vilken utsträckning konsumenten är villig att byta säkerheten vid exit 
till annan överlägsen producent, mot den osäkerhet i att kvaliteten hos den befintliga 
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producenten förbättras. En lojal konsument kan tåla kvalitetsförsämringar utan att 
nödvändigtvis lämna producenten illa kvickt. Istället väljer konsumenten att i större 
utsträckning påtala sitt missnöje. Sannolikheten att konsumenten använder voice ökar allt 
eftersom graden av lojalitet ökar. Lojalitet innebär i detta sammanhang att en konsument kan 
stanna kvar en längre tid trots missnöje. Sammanfattningsvis aktiverar lojaliteten voice och 
kan uppskjuta exit för en tid.  
 
Hirschman (1972) förtydligar att en exit kan förekomma trots lojalitet. Därmed uppskjuter 
lojaliteten exit enbart till en viss gräns. Om missnöjet blir för stort kommer även den lojala 
konsumenten att ta till exit. Lojalitet till producenten har snarare funktionen att ge denna en 
chans att återhämta sig efter en kvalitetsförsämring utan att konsumenten lämnar för minsta 
lilla.  
 

3.3 Psykologiska kontraktet och när det överträds  

Tidigare studier av det så kallade psykologiska kontraktet har menat att ett allvarligt brott 
mot detta medför att medarbetaren lämnar sin anställning (Robinson & Rousseau, 1994) En 
kvantitativ studie av Turnley & Feldman (1999) undersöker hur en överträdelse av ett så 
kallat psykologiskt kontrakt påverkar Hirschman’s exit, voice och lojalitet i ett 
anställningssammanhang. Voice är när medarbetaren uttrycker ett missnöje till sin chef eller 
företagsledning, medan exit är när medarbetaren lämnar företaget och sin anställning. 
Nedan följer därför en redogörelse för hur det psykologiska kontraktet uppstår och vad det 
innehåller. Därpå följer hur en överträdelse av det psykologiska kontraktet påverkar 
Hirschman’s exit, voice och lojalitet.   
 
Ett psykologiskt kontrakt (också kallat implicit kontrakt) är en oskriven överenskommelse 
mellan organisationen och den anställda om vilka utbyten parterna kan förvänta sig av 
varandra (Rousseau, 1990; Watson, 2002). Watson (2002) utvecklar innehållet av ett oskrivet 
kontrakt mellan medarbetare och arbetsgivare. Exempelvis kan medarbetaren förvänta sig 
belöningar i form av karriärmöjligheter inom företaget, status och personlig utveckling. 
Dessutom förbinder sig medarbetaren att i utbyte mot dessa belöningar ge viss input till 
organisationen i form av exempelvis lojalitet eller ansvarstagande gentemot företaget 
(Watson, 2002).  
 
Det psykologiska kontraktet formas ofta av de förväntningar som uppstår tidigt i 
anställningen. Redan vid rekryteringen påverkas förväntningarna av de 
organisationsmedlemmar medarbetaren möter och av deras löften angående vad som 
utlovas av anställningen (Rousseau, 2004; Feldman, 1976).  
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3.3.1 Kontraktsbrott 

Om den anställda uppfattar att organisationen inte uppfyller de förpliktelser som denna 
förväntar sig utifrån det psykologiska kontraktet sker ett så kallad kontraktsbrott, också 
kallat överträdelse (Robinson & Rousseau, 1994). Om en organisation överträder eller inte 
klarar av att uppfylla ett psykologiskt kontrakt kan detta få följder. Exempelvis kan brottet 
innebära att medarbetaren känner sig orättvist behandlad (Morrisson & Robinson, 1997).  
 
Det finns enligt Morrison & Robinson (1997) två huvudsakliga orsaker till varför ett 
psykologiskt kontrakt uppfattas som överträtt. Det ena är när organisationen medvetet bryter 
det outtalade löftet gentemot den anställda. Ett medvetet brott kan ske ofrivilligt eftersom 
företaget inte alltid lyckas uppfylla förväntningarna även om företaget försökt. Exempelvis 
kan företag ha begränsade utvecklingsmöjligheter vilket medför att företaget inte kan 
tillgodose medarbetarnas förväntningar gällande karriärutveckling även om företaget hade 
velat. Den andra orsaken är att organisationen omedvetet överträder det psykologiska 
kontraktet. Detta sker om den anställda och chefen har olika uppfattningar om vad som 
förväntas utifrån det psykologiska kontraktet (Rousseau, 2004).  
 
3.3.1.1 Brott mot psykologiska kontraktet och dess samband med EVL 
En överträdelse av det psykologiska kontraktet framkallar starka känslor hos den anställda i 
form av ilska, besvikelse och minskat stöd för fortsatt verksamhet (Robinson & Rousseau, 
1994).  
 
Ett alternativ när den anställde upplever att det psykologiska kontraktet överträtts är att 
lämna organisationen. Om överträdelsen är betydande för medarbetaren kan det leda till att 
medarbetaren lämnar företaget (Robinson & Rousseau, 1994). En överträdelse av det 
psykologiska kontraktet innebär att medarbetaren inte anser att rättvist utbyte skulle uppstå 
även om denne stannar kvar i anställningen (Turnley & Feldman, 1999). Ett kontraktsbrott 
kan således erbjuda en anledning för medarbetaren att utvärdera sin anknytning till 
företaget samt sin önskan att vara kvar i detta (Lee & Mitchell, 1994). Turnley & Feldman 
(1999) ger stöd för att en överträdelse av det psykologiska kontraktet är positivt relaterat till 
medarbetarens försök att hitta alternativa arbeten, och då till Hirschman’s exit. De menar 
vidare att medarbetaren frivilligt avslutar sin anställning och alltså lämnar företaget genom 
exit om orättvisan och därmed missnöjet blir alltför stort (Turnley & Feldman, 1999). 
 
Brott mot det psykologiska kontraktet har även funnits vara positivt relaterat till att ta till 
voice (Turnley & Feldman, 1999) vilka samtidigt modifierar definitionen av voice. Ett brott 
mot det psykologiska kontraktet kan medföra ett användande av voice för att försöka rätta 
till upplevda orättvisor i anställningsförhållandet. Detta eftersom medarbetare kommer att 
motsätta sig förändringar som gör att de förlorar belöningar vilka de värdesätter (Rousseau, 
2004).  
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Turnley & Feldman (1999) visar slutligen också att brott mot det psykologiska kontraktet 
innebär en minskad benägenhet att försvara företaget inför utomstående, deras mått på 
lojalitet. Rousseau & Robinson (1994) menar också att överträdelser av psykologiska kontrakt 
får till följd att medarbetare känner att de var skyldiga mindre lojalitet gentemot företaget.  
 
Sammanfattningsvis har studier visat att brott mot det psykologiska kontraktet innebär en 
ökad benägenhet att ta till exit samt att använda sig av voice. Överträdelsen anses också ha 
en negativ inverkan på lojaliteten. 

3.4 Teoriernas tillämpning 

Vi anser att ovan presenterade teorier är användbara redskap för att uppnå vårt syfte att 
beskriva och förstå hur den proaktiva delen av exitprocessen ser ut. Teorierna om det 
psykologiska kontraktet kommer i analysen användas för att belysa hur begränsade 
utvecklingsmöjligheter medför att överträdelsen blir alltför stor och frivilliga uppsägningar 
till följd av detta brott är oundvikliga. Vi anser att teorin om EVL främst hjälper oss att få en 
teoretisk förståelse av empirin. Däremot kommer själva empirin att ligga till grund för både 
vår analys och slutsats.  
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4  EMPIRI 
 

Kapitlet inleds med en kort företagspresentation av fallföretaget med fokus på företagets karaktär och 
dess anställda. Sedan redogörs det utförligt för insamlad empirisk data erhållen från genomförda 
intervjuer och samtal med företagskontakter. Dessa presenteras i tre exitprocesser var för sig eftersom 
varje process är unik. Trots att det finns många likheter mellan processerna skiljer sig förloppen 
avsevärt åt, vilket gör det naturligt att hålla processerna skilda.  

 

 

4.1 Fallföretaget och dess anställda 

Vårt fallföretag är ett högteknologiskt och relativt ungt företag som grundades 1997. 
Företaget verkar inom den informationsteknologiska branschen. I dagsläget går företaget 
med förlust (Årsredovisning 2004) och har genomfört ett antal nyemissioner för att få in mer 
kapital, varav två stycken 2004. Flera av studiens respondenter anser att verksamheten kan 
inbringa viss otrygghet hos de anställda genom sitt negativa resultat. Därför erbjuder 
företaget, enligt chefen X, medarbetarna i genomsnitt högre lön som en kompensation för 
denna otrygghet.  
 
Företaget har 35 anställda och menar att de anställda är deras främsta resurs. En stor del av 
personalstyrkan arbetar med försäljning och inom forskning & utveckling (se tabell 3.1a). Till 
följd av detta menar företaget att de har en kunskapsintensiv karaktär eftersom företagets 
kompetens till stor del ligger hos de anställda (Årsredovisning 2004, chefen X). När 
medarbetare säger upp sig blir vårt fallföretag utsatta mycket på grund av, enligt chef X, att 
företaget har en slimmad organisation där var och en av medarbetarna sysslar med en eller 
till och med flera expertiser. Det krävs en personalsammansättning med hög utbildningsnivå 
för att bibehålla denna kompetens främst inom forskning och utveckling. Omkring 90% av 
medarbetarna på företaget har akademisk utbildning och har genomgått viss 
kompetensutveckling (se tabell 3.1b).  
 
Under 2002-2003 genomförde företaget betydliga nedskärningar, vilket fick till följd att 
många medarbetare sades upp och deras personalomsättning for i höjden (Årsredovisning, 
2002; Årsredovisning, 2003). Företaget har idag en personalomsättning på 25% 
(Årsredovisning, 2004), vilket inte är en direkt följd av nedskärningarna, men kan vara en 
anledning till att fler väljer att lämna för en tryggare anställning. Personalomsättningen på 
25% kan även jämföras med branschsnittet för forskning och utvecklingsföretag som ligger 
runt 18% (Statistiska centralbyrån, 2001).  
 
Företaget har vidare en ung personalstyrka där omkring 75% är under 40 år (se tabell 3.1c) 
Respondenter har beskrivit personalstyrkan som relativt homogen där medarbetarna har 
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liknande bakgrund och utbildning. Företaget anses ha en stark sammanhållning och begrepp 
som ”stor familj”, ”god stämning” och ”tight gäng” har använts för att beskriva organisationen.   
 
En medarbetare på företaget menar att den unga personalstyrkan kan vara en anledning till 
att det är många som lämnar företaget. Medarbetaren förklarar vidare att det är mångas 
första arbete och att det därför finns en tendens att gå vidare efter ett par år. Detta kan, enligt 
samma medarbetare, bero på att det finns begränsade utvecklingsmöjligheter inom företaget 
på grund av dess storlek.  

 

4.2 Respondenternas berättelser  

Den empiriska datan redovisas enligt vår figur (1.1) och därmed i kronologisk ordning. Vi 
har valt att presentera både den proaktiva och reaktiva delen av exitprocesserna. Detta 
eftersom vi anser att det är nödvändigt för att skapa en så heltäckande bild som möjligt av 
skeendet. Däremot kommer främst den proaktiva delen av empirin att analyseras vidare. 
 
Den proaktiva delen av exitprocessen innefattar fyra huvudområden. Först, vilka 
förväntningar medarbetaren har på anställningen. Sedan, när tanken om att vilja vidare 
väcktes. Efter detta, graden av öppenhet gällande tanken att vilja vidare. Till sist, 
medarbetarnas anledningar till graden av öppenhet.  
 
Den proaktiva delen följs av den faktiska uppsägningen. Efter uppsägningen presenteras de 
praktiska åtgärderna i den reaktiva delen. Avslutningsvis redogörs det för respondenternas 
reflektioner kring processen. 
 

4.3 Exitprocess I 

Medarbetare A, 36 år.  
A anställdes på företaget 1999 och var sista året projektledare och assisterande 
utvecklingschef. A har en ingenjörsutbildning inom elektroteknik vid Lunds Tekniska 

a) Medarbetare/funktion (%) 
Försäljning & marknad 49 % 
Forskning & utveckling 36 % 
Ekonomi & administration 15 % 

b) Utbildning (%) 
Civilingenjör   34 % 
Civilekonom  11 % 
Annan akademisk utbildning 46 % 
Annan utbildning  9% 

Tabell 3.1 

c) Ålder på anställda 
Under 30 år   28,5 % 
30-40 45,7 % 
Över 40   25,7 % 
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Högskola. Han sade upp sig från företaget i slutet av juni 2005 och lämnade sedan företaget 
för att påbörja sin nya anställning i början av oktober 2005. A:s närmsta chef på företaget var 
chef X.  
 
Chef X, 40 år.  
X är anställd på företaget sedan 1998 som Vice President, Research and Development och var 
den som anställde A. Har en ingenjörsutbildning från Chalmers inom elektroteknik och 
ingår i ledningsgruppen.   
 

4.3.1 Förväntningar på anställningen 

A förklarar att ”jag hade förhoppningar att företaget skulle växa i storlek och att jag skulle kunna växa i takt 

med detta”. A berättar vidare att om företaget skulle växa skulle organisationen kunna erbjuda 
honom tillfällen att personligen utvecklas genom ”möjligheten att prova olika tjänster”. 

 
Till en början, anser A att företaget uppfyllde dessa förhoppningar i och med att det växte 
snabbt. Däremot innebar nerskärningarna som gjordes under 2002, enligt A, att företaget 
istället minskade i storlek vilket medförde att även möjligheterna till utveckling blev mindre. 
Företaget kom alltså inte att leva upp till A förhoppningar vilket emellertid till viss del 
vägdes upp av det hans chef lärt honom gällande projektledning. 
 
X ansåg att A hade utvecklingsmöjligheter inom företaget, men att det kunde ta tid för dessa 
att uppenbaras. X visade därför förståelse att ”han valde den här vägen”.  

  
X inser således att utvecklingsmöjligheterna inom företaget är begränsade. ”Om alla 

nyckelrollerna inom företaget är besatta krävs det att någon flyttar på sig för att det skall bli en ny öppning/.../man 
kan också tänka sig att det sker en större förändring såsom att företaget blir uppköpt eller att det kommer in en ny 
VD som omorganiserar hela organisationen och det på dessa vis kan uppstå nya möjligheter.” X förklarar att 
han förstår att medarbetare inte alltid kan gå och vänta på en sådan förändring, eftersom det 
inte finns någon säkerhet i detta.  
 

4.3.2 Tanken om att vilja vidare väcks och beslutet om uppsägning växer fram 

Tanken om att säga upp sig var ett beslut som enligt A växte fram. A menar att det är 
”någonting som i alla fall jag ständigt funderar kring i någon mening, mer eller mindre aktivt”. A beskriver 
vidare detta som en pendel som under vissa tider väger tungt åt ena hållet, att vara kvar i 
företaget och utvecklas med detta. Andra stunder slår pendeln över och viljan att söka sig 
bort från företaget blir ytterst påtaglig.  
 
A förklarar att sista vändan då han aktivt började se sig om efter en ny anställning var efter 
semestern 2004, ungefär ett år innan uppsägningen blev ett faktum. ”När jag kom tillbaks från 

semestern började jag fundera på vad jag gjorde och vad jag ville göra/.../med det är inget konstigt, det kommer 
ju efter varje semesterperiod i någon mening/.../Den här gången kände jag att det var dags, jag ville vidare.”    
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X estimerade i samstämmighet med ovanstående att medarbetaren sökt arbete under ungefär 
ett års tid innan han verkligen sade upp sig.  
 
A förklarar emellertid att han inte kände att han hade direkt bråttom från anställningen, utan 
skulle han byta så ”skulle det vara till något som jag verkligen ville ha, något jag verkligen ville göra”. Han 
tackade exempelvis vid ett tillfälle nej till ett jobb som tidigare erbjöds honom av ett annat 
företag. Han förklarar att även om han inte ansåg att det fanns utvecklingsmöjligheter för 
honom inom fallföretaget så var han relativt nöjd med arbetsuppgifterna i sig.  
 
Det var i augusti 2004 som A aktivt började se sig om efter nytt arbete. Att aktivt leta efter 
arbeten, förbereda sig och gå på intervjuer beskriver A som ”en jobbig och krävande process”. Han 
berättar även att ”jag kände mig lite grann som en förrädare” gentemot företaget, mycket eftersom 
han ansåg sig vara väldigt lojal gentemot företaget, ”det kändes fel på något vis”. Han förklarar att 
han inte kände det som att han lämnade företaget i sticket, mycket kanske beroende på att 
han hann avsluta ett stort projekt som han dragit igång. Han kände inte heller att han var 
oumbärlig eller oersättlig utan menar att ”alla kan ersättas”.  
 
A förklarar vidare att tillvägagångssättet för att söka nytt arbete präglades av diskretion. 
Jobben söktes hemifrån eftersom det skulle kännas ”omoraliskt” att göra detta från sin 
arbetsplats. Det kan vara svårt att få ihop anställningsintervjuer och samordna dessa med 
jobbet. A:s jobb på fallföretaget var väldigt fritt och ”det var ingen som höjde på ögonbrynen om jag 

var borta en timme eller två”. Däremot kunde det väcka uppseende att han var mer formellt klädd 
de dagar han skulle på anställningsintervju. A klädde sig därför överlag snyggare under den 
här perioden.  
 
X erbjöd A rollen som assisterande utvecklingschef då denna blev ledig, inte för att förändra 
hans titel utan snarare för att utöka arbetsuppgifterna. Det var enligt X ”ett försök att nyttja hans 

kompetens/…/men också för att ge honom lite skjuts och motivation/.../för att få honom att känna att han fick mer 
ansvar och att det skulle bli roligare för honom då”.  
 
A menar att det inte var någon större förändring i arbetsuppgifterna när han fick rollen som 
assisterande utvecklingschef. ”Det var inte så stor skillnad egentligen från vad jag gjorde tidigare utan det 

var väl mer att det syntes kanske på min titel.”   
 

4.3.3 Grad av öppenhet gällande viljan att lämna 

A förklarar att han gjorde ett aktivt val att inte konkret berätta för sin chef att han ville 
vidare. Han berättade att han nöjde sig ”med att ge honom små vinkar”. En av dessa vinkar, eller 
indikationer, var att A i förbigående nämnde att han har ”svårt att hitta en motivation för mig själv i 

allt det här”. Detta var i augusti 2004 efter A:s halvårslånga pappaledighet och en månads 
semester. Senare i processen, i slutet på januari/början på februari 2005, gav A sin chef 
ytterligare en indikation på att han var missnöjd med sin situation. Detta genom att 



 34

uttryckligen påpeka att han såg ”ett stort problem”. A förklarar att han sedan inte vet om, eller 
hur, hans chef tolkade uttalandet.  
 
X menar att han hade en aning om att medarbetaren ville vidare eftersom han i olika 
sammanhang getts anledning att tro detta. Först och främst beskriver X att det är naturligt att 
medarbetare vill vidare i sin karriär. ”När folk har varit på ett ställe, som A hade hos oss, så får man ju 

alltid räkna med att man flyttar på sig och att man söker en annan utmaning.” 
 
Mer konkret berättade X vidare att anledningar som fått honom att ana att A ville vidare var 
att det kom fram under ett utvecklingssamtal att ”A uttryckte en önskan om att få jobba i stora 

projekt/…/med stora projekt menas projekt med många människor”. X förklarar vidare att det är svårt för 
fallföretaget att tillgodose detta behov i och med företagets storlek. X ansåg även att parterna 
hade en öppen och informell dialog på kontinuerlig basis där det bland annat kom fram att 
medarbetaren ville ”jobba i ett större företag och få den erfarenheten”. Däremot försökte X göra vad 
han kunde för att stimulera medarbetaren i övrigt inom företaget, genom exempelvis 
vidareutbildning och befordran till assisterande utvecklingschef. 
 

4.3.4 Anledningar till graden av öppenhet 

Anledningarna till att A inte talade i klartext var olika. Primärt förklarade A att han inte 
hade något behov ”att bolla idéer med X” eftersom A visste hur hans arbetsuppgifter skulle 
kunna förändras och därmed vilken utveckling företaget kunde erbjuda honom. Enligt A var 
dessa möjligheter begränsade och ”möjligheterna kunde jag tömma ut själv”. Sekundärt pekade A på 
den osäkerhet han kände innan han verkligen sa upp sig, vilken hör ihop med den tidigare 
nämnda pendeln om att ena dagen vilja vara kvar i företaget och andra dagen vilja lämna. A 
förklarade att han inte ville uppfattas som en ”hopplärka” i sina tankar och det är liten mening 
med att plantera en osäkerhet hos sin chef huruvida man skall stanna eller inte. A förklarar 
vidare att chefens osäkerhet kan slå tillbaka på medarbetaren. Det skulle vara att ”på nåt sätt 

bränna sina broar genom att konfrontera sin chef genom att säga att jag söker jobb aktivt”. Risken, enligt A, 
är att man blir fråntagen attraktiva arbetsuppgifter samt kan blir förbigången vid framtida 
befordringar och löneförhöjningar. I A:s specifika fall, gjorde han bedömningen att risken för 
en sådan negativ särbehandling fanns då han exempelvis hade riskerat att gå miste om ett 
stort projekt. ”Kanske hade jag inte fått köra det projektet jag ville göra/…/det var inte helt färdigklubbat än att 

jag skulle ro det, ett annat alternativ var att X hade gjort det själv.”  
  
X förklarar att en medarbetare självklart kan uppleva en rädsla för att bli negativt 
särbehandlad av sin chef om man konkret berättar om sina planer att vilja vidare i karriären. 
Om medarbetaren skulle ha berättat i klartext ”kanske chefen betraktar en som körd, så får man ingen 

löneförhöjning, man får inga roliga arbetsuppgifter”. X uttryckte emellertid i detta sammanhang en 
förhoppning att han, som chef, inte skulle göra så.  
 
Han förklarar även att det är vanligare att man har anställningskontraktet färdigt ”Den 

naturliga reaktionen är självklart att försöka hålla det hemligt tills den nya anställningen är ett faktum, tills man har 



 35

sitt på det torra någon annanstans/.../i nio fall av tio har man nog hittat en ny anställning redan innan man går in 
och berättar om sina planer för chefen”. Detta eftersom den anställda inte vill stå utan säkerhet.  ”Det 

blev ingenting där, och ingenting där, vad gör jag nu?”  
 
Dagen innan A sade upp sig hade han ett medarbetarsamtal med sin chef, vilket A anser 
kom för sent. På detta samtal hade A givetvis gett vinkar, ”men det kändes väldigt dumt, allting var ju 

i princip klart när vi hade det här samtalet”.  
 

4.3.5 Uppsägningen 

Samma dag som A fick beskedet att han hade fått ett jobb som han hade sökt, ringde han till 
sin chef och meddelade detta och lämnade därmed en informell uppsägning. A tror att 
chefen vid denna tidpunkt hade haft det på känn och anat att A sökt jobb. Chefen sa, när han 
fick reda på uppsägningen, något i stil med ”Jag blev inte förvånad men samtidigt blir man ju alltid 

överraskad när det kommer”.  
 
X bekräftar detta och menar att uppsägningen inte kom som en stor chock eftersom han, som 
nämnts tidigare, hade aningar om att medarbetaren ”sökte andra utmaningar”.  
 
A:s känsla var att chefen ”hade väldigt stor förståelse för detta beslut/.../så han blev inte besviken, jag tror 

han blev lite glad för min skull”. A säger även företaget inte skulle kunna erbjuda honom något 
som skulle fått honom att stanna ”i mitt fall var det inte så att jag hade stannat” vilket han även tror 
att Ola förstod.  
 
X:s spontana reaktion var att medarbetarens uppsägning företagsegoistiskt var 
bekymmersam då den ”kom olämpligt/…/skulle skapa problem” men tyckte även att det var en 
personlig förlust att förlora en så trevlig och bra person. X försökte inte övertala 
medarbetaren att stanna kvar ”någonstans kände jag att det inte var lönt”. X känner honom väl och 
visste att beslutet var genomtänkt och att det inte skulle gå att ändra på det.  
 
När helgen hade passerat lämnade A sedan en skriftlig uppsägning direkt till sin chef. A 
ansåg att det var en lämplig uppsägning rent arbetsmässigt, eftersom han ”hann avsluta det stora 

projekt som jag drog i/…/det kändes fantastiskt skönt”.  
 

4.3.6 Praktiska åtgärder  

Enligt A hölls inga formella reflekterande intervjuer kring vad som varit bra respektive 
dåligt med anställningen. Detta eftersom det pågående projektet samt hans anställning fick 
ett naturligt avslut. Däremot hade man ett möte där man planerade uppsägningstid och 
arbetsuppgifter under denna.  
 
Enligt X hölls det i alla fall två reflekterande samtal med A. Ett samtal i samband med hans 
uppsägning, ”det samtalet har jag alltid”. Frågor som berördes var ”finns det någonting som jag skulle ha 
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kunnat göra, som företaget i övrigt/…/hur gör vi detta på bästa sätt nu när det är ett faktum”. Det andra 
samtalet var ett ”slags avstämningsmöte innan han lämnade huset”. X förklarar att det inte finns 
någon formaliserad mall för detta på företaget och anser att det kan vara ett problem att 
informationen kan komma att samlas hos X. Informationen blir då aldrig nedskriven eller 
konkret ventilerad med andra även om detta kan diskuteras med kollegor, men då 
informellt. 
 
Både A och X beskriver en avtackningsceremoni som skedde kring en eftermiddagsfika. Där 
överlämnades det en present och X och A höll var sitt litet tal. A beskriver avskedet som 
vemodigt och att han kände, och fortfarande känner, stor lojalitet gentemot företaget. Även X 
ansåg att A var mycket lojal och en ”genomprofessionell” medarbetare, vars utträde nästan blir 
som en ”skilsmässa”.   
 

4.3.7 Reflektioner kring exitprocessen 

X förklarar att han iakttagit klassiska markörer när någon är missnöjd och vill vidare. ”Det 

klassiska är att folk är missnöjda och klagar och vill ha förändring. Om organisationen inte lyckas tillgodose detta 
och då göra personen nöjd, går man in i en tyst fas. Man slutar klaga och slutar göra så mycket väsen av sig, 
kanske går ner lite grann i produktivitet genom att inte jobba lika hårt. Efter den tysta fasen kommer ofta beslutet 
till chefen, att personen vill säga upp sig” 
  
X förklarar att han skulle se fördelar med att man kan bli mer förutsägande genom att kunna 
identifiera den tysta fasen och i den uppmana till öppenhet. Detta eftersom den ”tysta fasen är 

en sämre period för företaget då den anställda är på väg mot ett beslut” och chefen inte är inblandad i 
detta beslut. Tyvärr är det, enligt X, lättare att ”skjuta undan det och bara säga att det fungerar och 

sedan ta alla de andra 100 sakerna som väntar på en”. 
 
A berättade att möjligheten att fånga upp att en medarbetares missnöje kan öka i samband 
med att medarbetarsamtalen blir mer frekventa. ”Man skulle kunna fånga upp det bättre genom mer 

frekventa medarbetarsamtal/.../jag tycker man bör ha medarbetarsamtal två gånger om året.” X menar dock 
ett ha medarbetarsamtal en gång per år är tillräckligt ”i och med att vi har en dialog under hela året 

egentligen där man försöker få reda på om folk är missnöjda eller tycker saker och ting är fel”.   
 
A menar vidare att möjligheten att komma till insikt att medarbetare vill vidare kan öka om 
man utformar ”bättre medarbetarsamtal”. Med bättre menar A i detta sammanhang att chefen 
måste våga ställa ”lite djärvare och mer konfronterande frågor” gällande utvecklingsönskemål inom 
företaget, men även gällande karriärplaner utanför företaget. Man skulle ”verkligen diskutera 

huruvida den anställde funderar på att lämna företaget och i så fall varför och vad som kan göras för att förändra 
någonting”. Han förklarar även att man bör vara medveten om att ”långt i från alla är villiga att öppna 

sig” men man måste våga fråga för att över huvudtaget kunna vinna på det. Att ställa 
konfronterande frågor kan vara ett första steg till en öppen kommunikation.  
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Likt A, tror även X att långt ifrån alla är villiga att ge ärliga svar på konkreta frågor om 
önskemål att vilja vidare. ”Ibland när jag har ställt konkreta frågor har jag fått nekande svar, men den 

anställde har ändå månaden därefter kommit och sagt upp sig” 
 
X anser att det finns klara fördelar med att bli mer öppen. Om man lyckas ”fånga upp det tidigare 

så är det möjligt att det blir bättre för alla inblandade”. Han hänvisar även till andra situationer på 
företaget där ett missnöje hos den anställda gällande sin situation gått så långt att de hittat en 
ny anställning utan att chefen haft en aning. När chefen sedan blev medveten om detta 
lyckades denne ändå hitta en lösning inom företaget. X förklarar att det inte borde behöva gå 
så långt att medarbetaren måste säga upp sig för att en förändring skall komma till stånd 
”varför kunde jag inte fått veta det tidigare”?  
 
Man kan, enligt A, uppmana till öppenhet genom att komma in i processen innan 
medarbetaren i fråga sökt eller blivit erbjuden ett annat jobb. Medarbetaren behöver då inte 
känna samma press under jobbsökarprocessen och chefen blir mer förutsägande och kan 
planera övergången bättre.   
 
Det enda sättet enligt X, att förbättra dialogen mellan chef och medarbetare gällande 
karriärplaner är att ”verkligen utbilda chefer i personalfrågor”.   
 
X menar samtidigt att om man vill uppnå en ökad öppenhet i anställningsförhållandet ”så är 

det en svår balans/.../man vill inte ha ett klimat på en arbetsplats där man ständigt klagar på allting, man måste 
försöka hålla någon typ av disciplin att man skall utföra jobbet och inte underblåsa en negativ stämning”. 
 

4.4 Exitprocess II  

Medarbetare B, 32 år.  
B var anställd på företaget mellan 1998 och 2004 och hans sista befattning var produktchef. B 
har en ingenjörsutbildning från LTH inom elektroteknik och gjorde sitt ex-jobb på företaget 
vilket ledde till anställning.  
 
Chef Y, 35 år.  
Var anställd på företaget 2002-2005 som Director of Operations och har läst maskinteknik vid 
Lunds Tekniska Högskola. Var B:s senaste chef. Y:s arbetsuppgifter bestod av hantering av 
produktförsörjningskedjan inklusive allt ifrån produktplanering, lagerhållning och leverans 
till kund.  
 

4.4.1 Förväntningar på anställningen 

B hade oklara förväntningar på företaget i och med att det var hans första anställning. Han 
förklarar dock att ”jag på sikt ville bli chef”. Förväntningarna kom att växa fram allt eftersom 
anställningen fortlöpte, däribland ville B ha en positiv löneutveckling och personalansvar i 
framtiden. B förklarar vidare att ”de flesta förväntningar som jag byggde upp under resans gång 
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infriades”. En av de förväntningar företaget inte kunde uppfylla var önskan om 
personalansvar.  
 
Chefen Y tror att många av B ursprungliga förväntningar och ”lite till” uppfylldes under 
anställningen. Däremot hade B en preferens om att vilja ha personalansvar, vilket var svårt 
att uppfylla även enligt chefens redogörelse.  
 

4.4.2 Tanken om att vilja vidare väcks och beslutet om uppsägning växer fram 

B:s tanke om uppsägning väcktes inte förrän han hade ett konkret jobbförslag men han 
började leta andra jobb ”ganska tidigt/.../det kan nog ha varit i slutet av 2002 eller början av 2003”, vilket 
var drygt ett år innan uppsägningen blev verklighet. 
 
B tog, enligt Y, upp diskussionen om att han var missnöjd med sin situation, ungefär ett år 
innan uppsägningen lämnades till Y. Detta var i samma veva som Y fick det formella 
chefskapet över B.  
 
B anser inte att hans motivation direkt ändrades under perioden då han sökte nya arbeten. 
Han förklarar vidare att ”jag gillade egentligen mitt jobb och mina kollegor/.../jag vill göra ett bra jobb, 

annars är jag otillfredsställd/…/det största problemet var ju utvecklingsmöjligheterna”. ”Jag hade ett roligt jobb så 
om man ser bara till arbetsuppgifterna hade jag absolut kunnat ha dem ett tag till men när jag visste att efter de 
här arbetsuppgifterna finns det ingen fortsättning.” Han förtydligar sedan att han skulle ha kunnat 
tänka sig att stanna med sina arbetsuppgifter ett par år, men att det skulle ha varit en 
kortsiktig lösning då hans önskemål om personalansvar inte skulle kunna tillgodoses inom 
företaget.  
 

4.4.3 Grad av öppenhet gällande viljan att lämna 

B förklarar att han under hela sin tid på företaget varit öppen gällande sina önskemål och 
karriärplaner under dels informella dialoger med sin chef och dels i medarbetarsamtalen. B 
förklarar vidare att han ansåg att utvecklingsmöjligheterna för honom inom företaget var 
begränsade. ”Väldigt tidigt sa jag att jag ville ha personalansvar och att jag var intresserad av det. Eftersom 

företaget skar ner personal snarare än att öka, blev möjligheterna att få personalansvar inom företaget mindre 
och mindre/…/det fanns alltså ett missnöje med utvecklingsmöjligheterna och det var jag väldigt öppen med.”  
 
Vid det sista årliga medarbetarsamtalet i slutet av 2003, ett par månader innan 
uppsägningen, påpekade B att han inte var nöjd sin situation på företaget. ”Då var jag väldigt 

rak/.../jag sa att om det inte blev någon förändring så kommer jag vara härifrån. Jag berättade öppet att jag mer 
eller mindre sökte andra jobb.” 
 
Y beskriver B vid detta tillfälle som ”lätt frustrerad och att han ville ha ändrade arbetsuppgifter som 

innefattade med personalansvar/…/däremot verkade han relativt nöjd med själva arbetet som sådant gick mycket 
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bättre och han hade en stark önskan om att göra någonting annat som inte företaget kunde erbjuda”. Det 
förelåg alltså inga oklarheter gällande B önskan att vilja vidare.  
 

B fick ett erbjudande om ett jobb som han hade sökt men var inte till fullo nöjd med detta, ”de 

ekonomiska villkoren var inte riktigt vad jag hade förväntat mig”. Vid denna tidpunkt berättade han för Y 
i klartext om jobberbjudande och ville höra om det fanns något som fallföretaget hade att 
erbjuda honom.  
 

4.4.4 Anledningar till graden av öppenhet 

B anser att öppenheten han visade mot sin chef till stor del beror på hans personlighet, ”jag 

tror på raka rör och har hög integritet/…/jag påtalar saker jag inte tycker är bra”. Sedan förklarar han också 
att eftersom han inte såg utvecklingsmöjligheterna inom företaget, gav det upphov till 
frustration, vilket också kan vara en starkt bidragande faktor till öppenheten. ”Det är inte säkert 

att jag hade varit öppen med det om det inte hade varit för att jag var så frustrerad.”  
 
En ytterligare förklaring till att B valde att vara öppen var att han inte till fullo kunde 
uttömma vad företaget hade att erbjuda honom. ”Jag ville liksom dra det till sin spets för att se om det 

fanns någonting för mig.” Han förtydligar genom att han inte var helt nöjd med det 
jobberbjudande han fått och ville se om ”det fanns några planer som jag inte kände till och som kunde 

motivera mig att stanna kvar”.  
 
Enligt B är en central anledning till hans öppenhet den ställning han hade på företaget. ”På 

företaget visste jag att jag hade en stark ställning, var en nyckelperson och hade kompetens som ingen annan 
hade inom mitt område.” Det gav honom en annan förhandlingsstyrka ”då det lättare att vara tuff och 

ställa krav” än om han var lätt utbytbar. I den aktuella processen var B inte orolig för 
sanktioner från chefen eftersom ”jag visste att jag kunde fixa ett annat jobb”.    
 
Y bekräftar att personlighet och vilken ställningen man har påverkar hur öppen man vågar 
vara. ”Jag tror att det beror på vad du är för person i kombination med den ställning du har.” Y förtydligar 
genom att säga att B är en öppen person. Y anser även att B hade en stark ställning på 
företaget. ”B hade varit där länge, kunde mycket, hade stort förtroende bland sina kollegor och var en stark 

man bland de anställda. Även inom ledningen var han respekterad eftersom han kunde mycket. Han hade en bra 
position.”  
 
B förklarar även att han förmodligen inte hade varit lika öppen på sitt nya jobb, ifall han 
hade haft ett annat jobb på gång, då hans ställning där inte är lika stark. Anledningar till att 
då inte vara lika öppen är att man är rädd för att ”bli placerad på avbytarbänken direkt då, både vad 

gäller löneutveckling men också arbetsuppgifter”. 
 
”I den situationen jag är i just nu, så tror jag inte att jag hade tagit upp det med min chef om det hade varit hyfsat 
konkret/.../Det känns onödigt att riva upp sår innan det är något konkret.” Hur man konkret lyfter fram 
frågan om att vilja vidare, till sin chef, sammanfattar B som en komplex fråga som är 



 40

”beroende inte bara av vilken personlighet man har, utan även av vilken situation man befinner sig och vilken 

ställning man har i den situationen. Har man varit på ett företag länge så har man byggt upp en ställning, inom 
bolaget”. 
 
En bidragande faktor till den höga graden av öppenhet i denna process var att B av andra 
uppfattades som väldigt öppen i företaget. Under nedskärningarna 2002 beskriver B att han 
”blev talesman för hela företaget gentemot ledningen”.   
 
B nämner slutligen att öppenheten också beror på hur tillfredställd han var med sin 
situation. ”Hade det varit så att jag var otillfredsställd och kände liksom att jag kom ingen vart då hade jag tagit 

upp det med min chef utan tvekan, jag menar i den situation jag är just nu, där jag känner mig tillfredsställd och 
inte är aktivt sökande om jag då skulle få upp en tråd om ett intressant jobb, skulle jag inte ta upp det med chefen 
förrän allting var klart. Det är mer svart och vitt att välja mellan nåt som kan bli bra (exit) och något som är dåligt 
(vara kvar).” (parantes har lagts till för att tydliggöra)  
 
Y förklarar även att medarbetarens motiv kan ifrågasättas om man berättar att man vill 
vidare eller har ett nytt jobb på gång, fastän man inte är helt säker på att man vill ha det. Y 
förklarar att ”jag kan undra varför den personen kommer in och säger det”? Medarbetaren kanske inte 
har för avsikt att egentligen lämna utan enbart åstadkomma en förändring såsom 
löneförhöjning.  
 

4.4.5 Uppsägningen 

Y förklarar att han fick information om erbjudandet kort innan beslutet om uppsägning 
fattades. ”Han kom in och berättade det för mig innan han hade bestämt sig/…/han ville stämma av hur jag 

tyckte erbjudandet lät och om vi kunde göra någonting annat inom företaget.” 
 
B menar att han berättade för sin chef i stort sett direkt när erbjudandet från hans nya 
arbetsgivare var konkret, ”när det var så konkret att jag hade ett kontrakt som låg och väntade på mig”.  

 
Under ungefär en veckas tid växte sedan beslutet att verkligen säga upp sig fram hos B och Y 
var med allt eftersom detta beslut växte fram. ”Vi pratade om det; hur går det, vad är på gång?”  
 

4.4.6 Praktiska åtgärder  

Det hölls inga exitintervjuer enligt B och Y utan det hölls enbart en planering för hans sista 
tid. B hade en tre månader lång uppsägningstid då han planerade övergången.  
 
B fick även löneförhöjning efter uppsägningen de tre sista månaderna trots att uppsägningen 
var ett faktum. Det var förmodligen ”en markering att företaget var nöjda med mig/.../var en snygg gest”. 
B förklarar vidare att han blev positivt överraskad eftersom ”jag hade rätt så dåligt förhandlingsläge 

då när jag hade sagt upp mig, jag hade haft ett helt annat förhandlingsläge om löneprocessen hade varit innan 
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uppsägningen”. Y menar att löneförhöjningen ”var en rättvisefråga” eftersom löneförhandlingen 
egentligen skulle ha varit klar ett halvår tidigare.  
 
Som avtackning hade B själv en fest hemma hos sig där företaget var inbjudet och sedan 
hölls en avtackningsceremoni under fredagsfikan sista arbetsdagen. B fick där en blomma 
och det hölls tal.  
 
Y förklarar även att det förmodligen var med blandade känslor som B lämnade företaget. 
Detta eftersom B ”var mycket lojal/…/jag tror att han hade mycket starka känslor för företaget/…/han brann för 

företaget/…/han drevs nog mycket av att vara en av de första in i företaget”.  
B beskriver en stor lojalitet gentemot företaget dels på grund av att det var hans första arbete 
vilket han satsade helhjärtat på hela vägen och dels eftersom han hade ”varit på företaget väldigt 

länge”.  
 

4.4.7 Reflektioner kring exitprocessen 

B förklarar att de hade kvartalsvisa samtal kring det operativa i hans anställning. Där ”satte 

man upp mål för uppkommande kvartal plus att man reviderade hur målen för det gångna kvartalet”. Det, i 
samband med ett årligt medarbetarsamtal, räckte i fråga om formell kommunikation vad 
gäller arbetsutveckling.  
 
B förklarar dock att det är fördelaktigt att ha ett medarbetarsamtal per år och sedan en 
uppföljning ett halvår senare. På uppföljningen bör man gå igenom vad som sades under 
medarbetarsamtalet, stämma av vad som hänt sedan dess samt gå igenom mål. B anser inte 
att företagets medarbetarsamtal är utan brister, dock var han nöjd med de medarbetarsamtal 
som han själv varit med om ”men det var också för att jag var tuff och krävde det”.  
 
Y anser att det är nödvändigt med medarbetarsamtal ”åtminstone en gång om året/.../även om man 

också vill ha en fortlöpande kommunikation under året”. Dessa formella samtal med avsatt tid behövs 
eftersom ”man kan ju tycka själv att man har en bra kommunikation, men den andra kanske inte tycker det”.  
 
Y förklarar vidare att man bör ha någon form av uppföljning på dessa medarbetarsamtalen. 
”Det kan vara mindre formellt då men att man följer upp de huvudpunkterna man berörde tidigare, om det blivit 

bättre och hur synen på situationen har förändrats.” Y förklarar vidare att uppföljningarna inte kan 
hållas standardiserat, även om planen kan vara att ha uppföljning om ungefär ett halvår. ”Det 

kan komma signaler som gör att man måste undersöka dem vidare, vilket gör att en uppföljning kan bli aktuell 
efter sex månader, eller kanske redan dagen efter, beroende på vilka signaler på att medarbetaren vidare man 
får.”  
 
B anser att det är ett gemensamt ansvar att uppmana till öppenhet gällande att 
medarbetarens planer att säga upp sig. ”Allting i en organisation ligger inte på cheferna, individerna har 

också ett stort ansvar.” Både den anställde och chefen ”kan inte bara förvänta sig att man ska få 
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information, man måste aktivt söka information”. Däremot ”ligger det nog mycket på chefen att lägga ihop ett 

och ett och kunna förstå”. 
 
Y anser att det ligger mycket på chefen att uppmana till öppenhet och att det kan vara svårt 
att kräva det. ”Jag tror på tongångarna i diskussionen och de signaler man får/.../Det är sedan sammantaget 

av signaler kan bidra till en öppenhet.”  
 
B kan se fördelar med att lyckas bli öppen gällande karriärplaner. En av dessa är att chefen 
då kan planera för de åtgärder som kanske behöver sättas in. ”Chefen kan planera vilka insatser 

denna är villig att sätta in.” Likaså Y anser att planeringen blir bättre men att chefens insatser kan 
se olika ut beroende på omständigheterna. Huruvida medarbetaren verkligen kommer att 
söka och sedan få ett nytt jobb eller inte, är en fråga som chefen bör ta ställning till. Om 
chefen bedömer detta som sannolikt är nästa fråga om man då är villig att sätta in behövda 
insatser, om man vill ha kvar medarbetaren? Y beskriver det som ”det är ju jättetråkigt att Pelle inte 

trivs men jag tror faktiskt inte att han kommer att söka något annat jobb” alternativt ”ah, shit vi har inte råd att 
förlora Kalle, jag måste sätta mig ner nästa vecka och diskutera det här och se vad vi kan komma på/.../Det är ett 
beslut om man kan avvara eller om man måste försöka hålla kvar medarbetaren”.  
 
B förklarar att han känner igen den tysta fas som beskrevs i exitprocess I och menar att 
denna är särskilt påtaglig hos fallföretaget, även om han inte själv gick igenom den. ”Cheferna 

luras ofta av tystnaden för då tror de att det lugnt igen och att missnöjet stillat sig. Man ska vara observant på 
tystnaden också, genom att ha kontinuerliga avstämningar helt enkelt.”  
 

4.5 Exitprocess III 

Medarbetare Y, samma person som i chefen i process II men nu i egenskap av lämnande 
medarbetare. Lämnade företaget i november 2005 då han påbörjade sin nya anställning. 
 
Y:s närmsta chef var VD:n. På grund av accessproblem då denne är verksam i utomlands, 
har vi inte haft möjlighet att undersöka andra sidan av den här exitprocessen. Vi ansåg 
emellertid att det skulle gynna uppsatsen att få en till medarbetares syn på processen även 
om vi skulle gå miste om chefens version. 
 

4.5.1 Förväntningar på anställningen 

För Y ”handlade anställningen på företaget om en vilja och en önskan att få vara med i ett teknikbolag i ledande 

ställning på ett tidigt skede och sedan se att det kunde bli lönsamt”. Y förklarar vidare att han såg 
möjlighet till personlig utveckling inom företaget. ”Dessutom såg jag stor potential i att min 

kompetens kunde bidra samtidigt som jag kunde forma en process enligt mina egna tankar och funderingar.” Y 
nämner även företagets storlek och relaterar det till förväntningar att växa tillsammans med 
företaget. ”Min tanke var också att företaget skulle växa vilket skulle ge andra möjligheter på sikt.”  
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Y förklarar att han är nöjd med hur anställningen utvecklades men att det gick för långsamt 
då ”tiden för att få igång försäljningen i ett sådant bolag är väldigt lång och det är många motgångar på vägen”.  
 

4.5.2 Tanken om att vilja vidare väcks och beslutet om uppsägning växer fram  

Tanken om uppsägning väcktes, enligt Y, relativt tidigt. Detta beror mycket på att han vet 
vad han vill göra. ”Det är när man gjort första året och man kanske skrivit avtal med huvudleverantörer och 

man har byggt upp en process som är något så när fungerande som man känner att det är motigt. Då väcks 
tanken liksom. Det var i alla fall ett år jag funderade.”  
 
En annan anledning till att Y relativt tidigt ville vidare var att han ville ha personalansvar, 
något som företaget har svårt att erbjuda i och med dess storlek. ”Det finns ju begränsade 

möjligheter inom den organisationen eftersom den inte är större än vad den är. Med den uppsättningen som vi 
har gjort nu på företaget, skulle man kunna köra 3 eller 4 ggr så hög försäljning som man har idag utan att 
behöva ändra på i princip någonting på organisationen/…/Jag har känt ganska länge jag skulle vilja till ett 
tillverkande företag med egen produktion där jag då kan få ett större personalansvar och det var det som triggade 
uppsägningen.”  
 
Y förklarar också att storleken på företaget från början inte medförde några begränsningar 
utan att det var senare som den tanken kom. ”Jag kände inte av begränsningarna från början, när jag 

började var jag nöjd, då kände jag verkligen mig inspirerad av att gå in i en sån här organisation.” 
 
Y berättar även att han aldrig aktivt började söka jobb och gå på anställningsintervjuer. Detta 
eftersom han vid ett par tillfällen hann bli uppringd och tillfrågad om han var intresserad av 
olika tjänster, snarare än att själv söka. Han var öppen för förslag och hade också börjat se sig 
om efter möjligheter i en och annan tidningsannons. Vad gäller hans nuvarande tjänst var 
inget bestämt eller konkret i ett tidigt skede, utan Y var enbart intresserad. Det var en 
kontinuerlig dialog mellan honom och det nya företaget. Han förklarar också att när tanken 
om att lämna blev mer påtaglig, var han ”mentalt på väg ut ur organisationen”.  

 

4.5.3 Grad av öppenhet gällande viljan att lämna 

Y menade att han och hans chef pratade öppet om att han ville ha större personalansvar. Y 
förklarade vidare att de försökte lösa detta genom att lägga till ansvarsområden i hans 
arbetsuppgifter som innebar en del personalansvar. Däremot sa han inte rakt ut att han ville 
vidare till en ny tjänst utanför företaget.   
 
När erbjudandet om den tjänst han har nu blev konkret och det var upp till Y att själv ta 
ställning till detta, gick han in i en tyst period. Han förklarade att han inte berättade någon 
ting för sin chef om erbjudandet.  ”Det var en lång process innan jag berättade för min chef, kanske två 

månader.” Det fanns inga oklarheter utifrån det nya företagets sida huruvida de ville ha Y eller 
inte, utan bollen låg som sagt hos Y. Y kände således ingen osäkerhet gentemot erbjudandet. 
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Under denna period, efter erbjudandet om den nya anställningen hade blivit konkret, 
beskriver Y processen, vilken ”tog enormt mycket energi i form av kraft och tid”.   

 

4.5.4 Anledningar till graden av öppenhet 

Y hade först en period då han inte sa någonting alls till sin chef. Anledningarna till att Y inte 
berättade konkret för sin chef att han såg sig om efter andra möjligheter är enligt honom 
själv tveeggat. ”Å ena sidan blir det ju lätt någon form av ultimatumställande för den mottagande att nu börjar 

jag söka andra jobb/…/antingen hittar du på någonting eller också så lämnar man över befattningen.”  
 

Sedan förklarar Y att en öppenhet gentemot sin chef kan slå tillbaka mot en själv och att 
tryggheten på så sätt blir mindre. ”Nackdelen om det slår tillbaka mot en själv är att man då inte har full 

handlingsfrihet när man söker sitt andra jobb, tryggheten i att ha ett jobb och sedan söka ett nytt är att då har du 
ju säkerheten innan man söker ett nytt.” 
 
Y berättar sedan att det finns två möjligheter i en situation då man öppet uttryckt att man vill 
vidare fastän man inte hittat ett konkret jobb. ”Antingen lämnar man sin anställning utan att ha något 

jobb alls eller också stannar man utan att egentligen trivas på sitt jobb och man får mindre och mindre 
information, för att man ändå är på väg ut.” 
 
Y förklarar sedan att han berättade för sin chef om erbjudandet kort innan han bestämt sig 
definitivt, även om det lutade åt att han skulle nappa. ”Även om jag inte vid diskussionen hade 

bestämt mig så var jag återigen på något sätt mentalt på väg att lämna organisationen.” Däremot förklarar Y 
att ”Jag ville diskutera. Jag stod verkligen och vägde, försökte hitta för- och nackdelar”. Vidare förklarar Y 
även att en bidragande faktor till att han berättade för sin chef innan beslutet var fattat var 
att det inte fanns någon tveksamhet från hans nya arbetsgivare, utan saken var klar om Y så 
önskade.  
 
Enligt Y var hans chefs spontana reaktion att bli smått förvånad och att tyckta att det var 
väldigt tråkigt. Y förklarar även att han tror att chefen haft på känn att han ville vidare. 
Chefen uttryckte även, enligt Y, sina önskningar om att ha kvar honom i företaget. ”När chefen 

skulle övertyga mig om att jag inte ska lämna och då resonerade vi om framtiden och vad det finns för potential 
både för företaget och för mig som individ.” De utforskade alltså möjligheterna att få Y att stanna 
kvar. Y sa att det inte hade med pengar att göra, utan snarare arbetsuppgifterna och då 
önskan om mer personalansvar. Y förklarar vidare att ”även om vi här hade kommit på en lösning så 

tror jag tror inte att jag hade stannat länge på företaget”. Detta eftersom han vill verka på ett företag 
där både hans utbildning och hans sätt att vara kommer till sin fulla rätt. ”Det tog sedan några 

veckor från det att jag pratade med min chef till det att jag verkligen tog beslutet, knappt en månad.” 
 

4.5.5 Uppsägningen 

Från det att Y fattade sitt beslut om uppsägning tog det inte lång tid innan han meddelade 
sin chef. ”Vi hade den dialogen omgående efter det att beslutet var fattat.” När Y verkligen sa upp sig 
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menar Y att hans chef inte var förvånad eftersom han berättade om erbjudandet tidigare. ”Så 

då sa han liksom att, ja, jag anade det när vi har haft de andra diskussionerna.” Y förklarar vidare att ”Jag 

tror att det är vanligare att man väntar tills jobbet är bestämt med att meddela arbetsgivaren.”  
 

4.5.6 Praktiska åtgärder  

Y förklarar att hans tjänst på företaget blivit tillsatt, men inte precis så som den såg ut när 
han hade den. Övergången var smidig och han har haft en heldag för att introducera sin 
efterträdare.  
 
Som avtackning höll företaget en middag med tal och presenter. Denna middag inföll under 
det två dagar långa ledningsgruppsmötet, som företaget har en gång i kvartalet. Y anser sig 
vara lojal mot företaget och beskriver att det var det absolut svåraste gången han bytt jobb då 
han ”tror på grundidén och tekniken”.  

 

4.6 Sammanfattande ord 

De tre processerna ser olika ut, vilket naturligt innebär att skillnader kan påvisas. Däremot 
har vi trots detta hittat vissa likheter i processerna. Dessa skillnader och likheter kommer att 
diskuteras i analysen för att skapa förståelse kring vad som påverkar utseendet av 
exitprocessen. 
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5  ANALYS 
 

I början av kapitlet analyseras exitprocesserna separat utifrån vad vi har kommit fram till i 
undersökningen. Sedan analyseras empirin utifrån Hirschman’s EVL teori och det psykologiska 
kontraktet. Detta för att få en djupare förståelse av de anledningarna som kan ligga bakom hur öppen 
medarbetaren har varit. Avslutningsvis sammanfattas de faktorer som påverkar grad av öppenhet i en 
jämförelse med EVL.   

 

 
Empirin är utgångspunkten för följande analys. Eftersom det saknas en heltäckande teori 
som förklarar medarbetarens grad av öppenhet vad gäller dennes exitplaner, anser vi att 
analysen naturligt inte kan utgå från de teorier som presenterades i kapitel tre. Vi använder 
snarare teorierna om det psykologiska kontraktet och EVL för att få en djupare förståelse för 
det vi har sett.  
 

5.1 Öppenhet om viljan att lämna företaget 

Under exitprocessen kan det urskiljas två kritiska beslut från medarbetarens sida. Dels ett 
beslut om att vilja vidare i sin karriär dels ett beslut om, när och hur medarbetaren i sådana 
fall skall berätta detta för sin chef.  
 
Beslutet att vilja lämna företaget genom uppsägning kan ses som en pendel som ena dagen 
kan slå mot att medarbetaren vill vara kvar i företaget för att sedan slå över till att vilja 
lämna. I samtliga studerade processer har resultatet blivit det senare. Anledningen till att 
pendeln slog över och fick medarbetaren att säga upp sig kan bero på olika saker, däribland 
de icke helt uppfyllda psykologiska kontrakten. 
  

5.1.1 Grad av öppenhet i de tre processerna 

I processerna har det framkommit att det finns olika grader av öppenhet gällande viljan att 
lämna företaget, alltifrån att egentligen inte säga mycket alls (process III) till att ge vinkar 
(process I) eller att helt tala i klartext (process II). Om medarbetaren beslutar att på något vis 
kommunicera detta till sin chef (som i process I och II) innefattar beslutet också ett val om 
när i processen denna kommunikation skall uppstå.  
 
På ena extremen fanns alternativet att inte säga eller antyda någonting alls till sin chef 
(process III). Att inte säga något alls berodde mycket på att medarbetaren aldrig upplevde 
någon osäkerhet. Vi anser att denna säkerhet bottnar i att medarbetaren själv aldrig aktivt 
sökte något jobb och det förelåg inte några oklarheter huruvida han kunde få det nya jobbet. 
Genom det konkreta jobberbjudandet hade han således sitt på det torra. Han ger stöd åt 
detta resonemang genom förklaringen att det finns en viss trygghet i att ha ett jobb innan 
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man söker ett nytt. Medarbetaren vill inte äventyra nuvarande anställning på något vis 
eftersom man har en stor säkerhet i och med denna. Ur trygghetssynpunkt likställer vi 
tidpunkten då medarbetaren i process III fick erbjudandet med när de andra medarbetarna 
fick reda på att de hade fått det sökta jobbet. Osäkerheten försvann vid denna tidpunkt för 
samtliga medarbetare i och med att möjligheten att få en ny anställning blev ett faktum.  
 
Att medarbetaren inte sa någonting berodde också till stor del på att han var rädd att chefen 
skulle uppfatta detta som ett ultimatumställande. Han förtydligar att detta kan uppfattas 
som utpressning genom att säga att om inte arbetsgivaren lyckas matcha erbjudandet så 
lämnar man organisationen. Risken att chefen ifrågasätter motiven bakom öppenheten, leder 
till att medarbetaren drar sig för att berätta. En öppenhet gällande att medarbetaren funderar 
på att lämna kan, enligt denne, också leda till minskat förtroende hos chefen. Detta kan yttra 
sig dels genom mindre information om företagets verksamhet och dels genom sämre 
arbetsuppgifter eftersom man ändå är på väg ut.  
 
På andra extremen fanns alternativet att tala med sin chef i klartext och då total öppenhet 
gällande viljan att lämna företaget (process II). En betydande faktor till att våga vara öppen 
gentemot sin chef om att själv söka nytt arbete, var att medarbetaren inte upplevde någon 
som helst osäkerhet. En medarbetare som upplever en säkerhet i sig själv och sin förmåga att 
skaffa ett annat jobb, har en större benägenhet att våga vara öppen. Säkerheten kan också 
bottna i att medarbetaren hade en väldig stark ställning på företaget, både enligt honom själv 
och enligt sin chef. Han var respekterad inom företaget, bland anställda och ledning på 
grund av hans kompetens. Dessutom var medarbetaren en av de första som anställdes i 
företaget. Hans starka ställning gjorde att han vågade påtala missnöje och exittankar 
eftersom han ansåg att dessa skulle bli tagna på allvar. Ytterligare stöd att ställningen spelar 
roll är att medarbetaren inser att han inte hade vågat vara lika öppen i den arbetssituation 
han befinner sig i dag, där hans ställning inte är lika stark. Anledningen till detta är att 
medarbetaren anser att det finns en risk att bli förbigången vad gäller information och 
arbetsuppgifter.  
 
En ytterliggare anledning till öppenhet är medarbetarens personlighetsdrag. En person som 
är öppen kan ha lättare att även vara öppen gentemot sin chef. Han beskriver sig själv som 
en öppen och rak person som påtalar om det är något han är missnöjd med. Öppenhet kan 
även vara något som förväntades av honom som person eftersom andra uppfattar honom på 
detta vis exempelvis då han tog på sig rollen som talesman. 
 
En starkt bidragande anledning till vara öppen angående sina exittankar är huruvida 
medarbetaren kan uttömma vilka möjligheter man har inom företaget själv eller inte. 
Medarbetaren behövde, i process II undersöka företagets utsikter och då dennes möjligheter 
till utveckling. Då ökade medarbetarens benägenhet att kommunicera missnöje till sin chef. 
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Ännu en bidragande faktorer till den höga graden av öppenhet var den stora frustration 
medarbetaren kände över att ingen förändring i hans situation skedde. Stöd för att 
frustrationen kan vara droppen som får bägaren att rinna över är att medarbetaren inte hade 
varit lika öppen om det inte hade varit för frustrationen. 
 
Mellan de två extremerna finns alternativet att antyda till sin chef att man vill vidare utan att 
tala i klartext (process I). Att enbart antyda missnöje och exitfunderingar till sin arbetsgivare 
bottnar huvudsakligen i två anledningar. En betydande anledning är den osäkerhet 
medarbetaren känner när denne söker nytt arbete och då inte vet ifall man får jobbet eller 
inte. Det ligger utanför medarbetarens kontroll. Osäkerheten kan beskrivas i en oro för att 
chefen skall hålla tillbaka på attraktiva arbetsuppgifter. Dessutom beskrivs en annan typ av 
osäkerhet, vilket är den som finns inom medarbetaren huruvida man verkligen vill vidare 
eller inte. Denna osäkerhet finns kvar tills den dagen då medarbetaren säger upp sig. Om 
denna osäkerhet kommuniceras till chefen kan medarbetaren uppfattas som velig och 
oseriös.  
 
Medarbetaren i process I kunde själv komma fram till att företaget inte har något mer att 
erbjuda och bedömde därför att inte fanns någon vinning i att berätta om sina planer till sin 
chef. Detta visar att en medarbetare är mindre benägen att vara öppen ifall denne själv kan 
uttömma vilka möjligheter man har inom företaget. 
 

5.2 Psykologiska kontraktet och EVL 

För att få en djupare förståelse av de faktorer vi funnit som påverkar graden av öppenhet har 
vi analyserat hur dessa hänger ihop med teorierna från kapitel tre. Detta för att få en 
teoretisk förankring av empirin. Först presenteras hur de psykologiska kontraktet kan ha sett 
ut i de olika processerna följt av hur dessa sedan brutits. Sedan analyserar vi hur beslutet om 
voice respektive exit tagits i processerna, enligt EVL teorin.  

5.2.1 Psykologiska kontraktet 

Gemensamt för förväntningarna i samtliga processer är att alla tre medarbetare som lämnat 
haft någon form av förväntningar på att utvecklas och få mer ansvar inom företaget. Vi anser 
att dessa förväntningar är en del av medarbetarnas psykologiska kontrakt. Konkreta 
exempel som medarbetare uttryckt är att de hade förväntningar på personalansvar och att se 
företaget bli lönsamt. Samtliga intervjuade chefer visade stor insikt gällande medarbetarnas 
förväntningar. Cheferna var således medvetna om denna del av det psykologiska kontraktets 
innehåll.   
 
Det beskrivs sedan att medarbetarna någonstans på vägen upplevt att företaget inte kom att 
uppfylla de förväntningar som de hade. Förväntningarna om personalansvar uppfylldes inte 
eftersom företaget snarare skar ner på personalen. Lönsamhetsförväntningarna uppfylldes 
inte heller eftersom företaget fortfarande visar negativt resultat. Vi anser att en överträdelse 



 49

av de psykologiska kontrakten har inträffat. Vidare menar vi att överträdelserna skett 
medvetet, men ofrivilligt. Medvetet eftersom cheferna var införstådda i kontraktets innehåll. 
Ofrivilligt eftersom chefen insåg att han inte skulle lyckas uppfylla kontraktet och 
förväntningarna på utveckling och ansvar med hänsyn till företagets storlek.  
 

5.2.2 EVL teorins två avvägningar och deras påverkan på processerna 

Eftersom alla tre processer slutade med att medarbetaren tog till exit, menar EVL, att 
medarbetarna någon gång under processen stått inför beslutet att använda sig av voice eller 
inte. Detta eftersom beslutet om exit alltid innefattar en bedömning huruvida man effektivt 
kan utnyttja voice eller inte. Vid bedömningen ifall voice är effektivt gör medarbetaren enligt 
EVL två avvägningar.    
 
Vi har funnit konkreta exempel på EVL teorins två avvägningar i vår undersökning, vilka 
har påverkat huruvida utnyttjande av voice bedömts som effektivt: 

- Bedömningen att en förändring kommer att inträda vilket inkluderar medarbetarens 
ställning på företaget. 

- Huruvida medarbetaren har ett annat företag att gå till vilket inkluderar en 
jämförelse av vad man har idag med vad man kan få.  

 
Vi menar dock att det, i vårt sammanhang, finns ytterligare faktorer som påverkar 
medarbetarens öppenhet gentemot sin arbetsgivare, se nedan under 5.4.  
 
Till den första avvägningen hör en utvärdering huruvida en önskvärd förändring kan 
inträda eller inte. I enlighet med detta menar vi att graden av öppenhet eller voice är starkt 
beroende av huruvida den anställda anser att sin situation på företaget över huvudtaget kan 
förbättras. Hade en förbättring bedömts vara möjlig hade medarbetaren inte nödvändigtvis 
velat lämna utan istället utryckt sitt missnöje i större utsträckning för att få till stånd denna 
förändring. I vår fallstudie bedömdes möjligheterna till förändring som små på grund av 
begränsade utvecklingsmöjligheter. Medarbetarna såg därför liten mening med att vara 
öppna gällande sina exittankar. Någon egentlig vinning i att vara öppen fanns således inte 
och medarbetaren hade benägenhet att ta till exit framför voice. Däremot har vi har funnit att 
om medarbetaren, på grund av begränsad insikt i företagets framtidsplaner, inte själv kan 
bedöma vad företaget har att erbjuda kan voice användas för att få hjälp med detta. Vi menar 
slutligen, likt Hirschman (1972), att en stark ställning bidrar till att medarbetaren använder 
sig av voice i större omfattning genom att denne bedömer sig ha större inflytande på 
företaget. Med större inflytande har den anställda större möjlighet att åstadkomma en 
önskvärd förändring.  
 
Den andra avvägningen påverkar huruvida medarbetaren har en organisation att gå till eller 
inte. Denna avvägning inkluderar bedömningen ifall medarbetaren har ett överlägset 
alternativ eller inte. Vår undersökning har funnit indikationer på att medarbetare har en 
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mindre benägenhet att ta till voice och uttrycka att man vill vidare om den anställda inte har 
ett överlägset bättre alternativ. I fallstudien var det överlägset bättre alternativet ett konkret 
jobberbjudande på ett annat företag. Detta på grund av den trygghet som finns i att ha ett 
säkert jobb när man söker nytt. Ett, enligt Hirschman (1972) kallat, överlägset alternativ 
innebär i vårt fall även ett säkert alternativ, det vill säga klart jobberbjudande. Har 
medarbetaren inte det minskar benägenheten att kommunicera sina exittankar till sin chef 
eftersom medarbetaren i sådana fall skulle kunna äventyra sin enda säkra position, den 
gamla anställningen. Till den andra avvägningen hör också en jämförelse mellan 
möjligheterna som finns på andra företag satt i relation till vad medarbetaren har och skulle 
kunna få inom sin befintliga tjänst. Jämförelsen av alternativen i samtliga av våra processer 
resulterade i att möjligheterna på företaget var starkt begränsade. Möjligheterna på andra 
företag bedömdes vara betydligt större. Alltså var dessa företag ett klart överlägset alternativ 
jämfört med de befintliga tjänsterna. Samtliga medarbetare var, enligt EVL, villiga att ta 
säkerheten i detta klart överlägsna alternativ mot osäkerheten ifall en förbättring på företaget 
skulle ske.  
 
Vi vill avslutningsvis koppla an till figur 3.1 som beskriver hur exit och voice kan 
kombineras. Samtliga av våra studerade processer, skulle enligt denna modell hamna under 
noisy exits. Detta eftersom alla medarbetare dels kom att lämna företaget dels påtalade 
medarbetarna även någon gång under processen, på mer eller mindre uttalat vis, att de ville 
vidare. Däremot anser vi att graden av öppenhet inte varit lika stor i alla fallen, vilket 
modellen indikerar. Det är stor skillnad på att vara öppen precis innan man lämnar in 
uppsägningen jämfört med att vara öppen när man börjar fundera på att vilja vidare. 
Sammanfattningsvis menar vi att det både finns olika grader av öppenhet och olika 
tidpunkter i exitprocesserna då denna öppenhet kan inträffa.  
 

5.2.3 Psykologiska kontraktsbrottets påverkan på processerna  

Turnley & Feldman (1999) menar att ett brott mot det psykologiska kontraktet ökar 
medarbetarens benägenhet att ta till exit och då lämna företaget. Då vi anser att ofrivilligt 
kontraktsbrott skett i samtliga processer menar vi att brotten ligger utanför företagets 
kontroll. Företaget kan enbart erbjuda utvecklingsmöjligheter inom de ramar som företagets 
storlek och verksamhet tillåter. Vi menar att det psykologiska kontraktsbrottet i våra 
processer är av så allvarlig art att medarbetarna inte såg några möjligheter att stanna inom 
företaget. Det indikerar att, i vissa sammanhang med företag med begränsade 
utvecklingsmöjligheter, inte är ett alternativ att arbetsgivaren försöker klamra sig fast vid sin 
personal. Det är bara en tidsfråga innan medarbetaren lämnar. Företaget gör förmodligen 
bäst i att låta medarbetaren söka sig vidare och försöka bli en del av den proaktiva delen av 
processen för att underlätta utträdet.     
 
Vidare hävdar Turnley & Feldman (1999) att ett brott mot det psykologiska kontraktet är 
positivt relaterat till medarbetarens benägenhet att ta till voice eftersom medarbetaren har en 
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inneboende önskan om att förbättra sin situation. Vi menar däremot att i vissa sammanhang, 
där en förbättring inte är möjlig, kommer voice inte användas. Vi anser därför att ett 
kontraktsbrott inte nödvändigtvis ökar voice eftersom medarbetaren inte alltid ser någon idé 
med detta.  
 

5.2.4 Lojalitetens påverkan på processerna 

Lojaliteten kan, enligt EVL, uppskjuta exit och samtidigt aktivera voice. Vår fallstudie 
indikerar att lojalitet kan uppskjuta exit i alla fall för en tid. Lojaliteten kan ha betydelse vid 
beslutet ifall man skall lämna företaget, genom att den anställda anser att alternativet är klart 
överlägset. En medarbetare uttryckte det som att han egentligen inte hade bråttom från sin 
tjänst, utan han letade efter något som han verkligen ville göra, alltså ett klart överlägset 
alternativ. Det föreslås därför att medarbetare inte lika benägna att lämna företaget för en 
annan tjänst så fort denna dyker upp eftersom man har starka anknytningar till företaget.  
 
Vi har funnit svaga indikationer på att lojaliteten ökar benägenheten att ta till voice. En starkt 
lojal medarbetare var den som i högsta grad använde sig av voice, men det är inget klart 
kausalt samband. Detta då medarbetaren inte själv sa att det var på grund av sina känslor 
och sin anknytning som han uttryckligen påtalade sin vilja att söka sig vidare. Vidare kan de 
andra två medarbetarna också anses vara lojala men dessa använde inte sig av voice i samma 
utsträckning, vilket talar för en viss motstridighet. En orsak kan vara att graden av lojalitet är 
svårt att mäta och några egentliga slutsatser om denna i relation till exit och voice kan bli 
svåra att dra.  
 
Till följd ovanstående kommer vi inte vi analysera hur det psykologiska kontraktsbrottet 
påverkat lojaliteten. Inte heller kommer vi att vidare analysera lojaliteten som påverkande 
faktor till voice och graden av öppenhet. 
  

5.3 Sammanfattning av påverkande faktorer på öppenheten 

Vi identifierat olika faktorer som påverkar hur öppen medarbetaren är gentemot sin chef 
gällande viljan att byta jobb. Vissa av dessa faktorer kan förklaras och analyseras med hjälp 
av EVL. Dock anser vi att denna teori, i vårt syfte, inte är heltäckande. Nedan sammanfattas 
därför först de faktorer som vi anser kan förklaras av EVL. Vi har även funnit att vissa av 
dessa faktorer påverkas av fler element än de som finns i EVL och att dessa också haft 
betydelse i vår undersökning. Utöver dessa har vi identifierat andra centrala faktorer för vår 
studie vilka påverkat graden av öppenhet och som EVL inte behandlar.   
 
I enlighet med EVL indikerar vår undersökning att faktorn ifall medarbetaren bedömer att 
en förändring kommer att inträda, påverkar dennes grad av öppenhet gällande viljan att 
lämna. I vår undersökning är de begränsade utvecklingsmöjligheterna centrala eftersom 
dessa gör att sannolikheten för att en förändring skall inträda bedöms som liten. Då en 
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önskvärd förändring inte sannolikt kommer att inträffa medför det att medarbetaren inte ser 
någon vinning i att vara öppen. Vi har emellertid kommit fram till att medarbetaren kan 
behöva hjälp för att bedöma om en förändring kommer att inträda, vilket ökar benägenheten 
till voice. Detta är något som EVL inte behandlar. Om det däremot inte finns ett behov att 
bolla idéer med sin chef angående vad företaget kan erbjuda den anställda minskar 
benägenheten att vara öppen gällande sina exittankar.  
 
Vi har också, i enlighet med EVL, funnit att medarbetarens ställning kan påverka graden av 
öppenhet eftersom en stark ställning medför en bättre förhandlingsposition. Denna starka 
ställning innebär, i vårt fall, att medarbetaren till viss grad kan ställa högre krav på företaget 
i den mån verksamheten klarar detta.   
 
Det finns även faktorer som till viss del överensstämmer med EVL men där vi anser att fler 
dimensioner bör belysas i vårt sammanhang. En viktig faktor som påverkar graden av 
öppenhet innefattar osäkerheten medarbetaren känner gällande viljan att verkligen söka sig vidare. 
En del av denna osäkerhet kan förklaras med hjälp av EVL som menar att det är centralt 
huruvida medarbetaren har ett överlägset bättre alternativ eller inte. Om ett sådant alternativ 
finns kommer medarbetaren uppleva mindre osäkerhet gällande viljan att söka sig vidare. 
Däremot består osäkerheten enligt vår undersökning också av att medarbetaren stundtals är 
relativt tillfredställd med sin nuvarande situation. Allting är inte statiskt utan har snarare 
karaktären av en pendel. En upplevd tillfredställelse gällande arbetsuppgifter och kollegor 
kan ena dagen innebära att medarbetaren vill stanna på företaget. Frustration gällande sin 
situation och sina arbetsuppgifter kan andra dagar göra så att pendeln slår över och känslan 
att vilja vidare blir stark. Denna osäkerhet gör att man inte berättar för sin chef.  
 
En ytterligare dimension av osäkerheten, som EVL inte tar upp, är risken att medarbetaren blir 
negativt särbehandlad av sin chef. Med negativt särbehandlad menar vi att medarbetaren kan 
anse att det finns en risk för att bli åsidosatt gällande information, arbetsuppgifter och 
utvecklingsmöjligheter. Bedömer medarbetaren att det finns en sådan risk, ökar osäkerheten 
i att berätta för sin chef. Vi menar att sanktioner som denna inte är något som Hirschman 
behandlar i sin EVL-modell eftersom sanktioner från producentens sida inte förekommer när 
konsumenten byter till en annan producent. Däremot finner vi att risken för att bli negativt 
särbehandlad starkt påverkar graden av öppenhet i vårt sammanhang.  
 
Vi anser att den upplevda osäkerheten också består av huruvida medarbetaren själv aktivt 
söker jobb eller inte, vilket EVL inte behandlar. Om medarbetaren själv söker jobb leder detta 
naturligt till en ökad osäkerhet hos medarbetaren och mindre benägenhet att vara öppen 
gällande sina exittankar. Detta eftersom det föreligger en osäkerhet om medarbetaren får jobbet 
eller inte fram tills denne i stort sett blivit lovat jobbet eller skrivit på kontraktet. Inte förrän 
då har medarbetaren sitt på det torra. Vi har funnit att medarbetare inte är villiga att ta det 
osäkra i att berätta då man inte vet följderna såsom att bli negativt särbehandlad, framför 
säkerheten i att inte berätta. Denna osäkerhet är inte något som EVL berör. EVL menar att 
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det inte finns någon osäkerhet när konsumenter byter till en annan produkt eftersom tillgång 
till produkten finns. I vårt fall har medarbetarna inte tillgång till tjänsten förrän kontraktet är 
påskrivet. Det har även beskrivits att det inte föreligger någon som helst säkerhet i det nya 
jobbet förrän det är klubbat och klart. Det kan bedömas som ett potentiellt överlägset bättre 
alternativ till innehållet, det vill säga innebörden av tjänsten, men det är fortfarande utanför 
medarbetarens kontroll huruvida jobbet blir dennes eller inte.  
 
Vi har funnit ytterligare två faktorer som påverkar öppenheten, vilka EVL inte tar upp. Först, 
kan chefen uppfatta en öppenhet gällande viljan att lämna som en utpressningssituation och 
ifrågasätter varför den anställda egentligen berättar att den vill vidare. Chefen kan anse att 
medarbetaren berättar enbart för att exempelvis få till stånd exempelvis en löneförhöjning. 
Medarbetaren kan därför vara rädd för att påtala att man vill lämna eftersom medarbetarens 
motiv kan ifrågasättas av chefen. Slutligen tar inte EVL upp hur personlighet påverkar 
benägenheten att använda sig av voice. Att medarbetaren som person är tyst anser vi också i 
viss mån påverka graden av öppenhet.  
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6  SLUTSATS 
 

Kapitlet ämnar presentera studiens bidrag. Kapitlet inleds med en diskussion huruvida en öppenhet 
gällande medarbetarens vilja att lämna är att föredra. Vidare presenteras konkret vår teori enligt sju 
faktorer som påverkar medarbetarens öppenhet. Sedan redogör vi för uppsatsens teoretiska relevans 
som ett försök att fylla den kunskapslucka som finns inom Human Resource Management. Vi 
beskriver även uppsatsens praktiska implikation som föreslår hur arbetsgivaren kan bli mer 
förutsägande gällande medarbetarens vilja att lämna. Kapitlet avslutas med förslag på vidare 
forskning.  

 

 

6.1 Diskussion  

Uppsatsen har, med hjälp av en kvalitativ fallstudie, beskrivit hur tre olika exitprocesser kan 
se ut genom hur de har uppfattats av de lämnande medarbetarna samt deras chefer. Vi har, 
med viss hjälp av Hirschman’s EVL, förklarat anledningarna till varför medarbetare väljer att 
vara mer eller mindre öppna med sina funderingar kring att lämna företaget.  
 
Under uppsatsens gång har det uppkommit en diskussion kring varför man skulle vilja 
förbättra dialogen om medarbetarens funderingar på att lämna företaget. Ifall situationen är 
sådan att både chefen och medarbetaren inser att det inte finns fler utvecklingsmöjligheter 
för den sistnämnda inom företaget är det förmodligen bara en tidsfråga innan denna 
kommer att säga upp sig. Chefen, och i förlängningen företaget, skulle vinna på att tidigt i 
processen få reda på att medarbetaren har funderingar på att lämna företaget. Detta skulle 
förbättra planeringen av företagets verksamhet i stort. Dessutom skulle det förbättra 
planeringen av den nya medarbetarens tillträde. Å andra sidan finns det en tveksamhet till 
ifall detta verkligen är nödvändigt och önskvärt. I vissa fall kan det tänkas att en öppen 
kommunikation gällande viljan att lämna företaget inte förbättrar situationen, utan snarare 
förvärrar denna. Ifall chefen blir medveten om att en bra medarbetare funderar på att lämna 
skulle produktiviteten i vissa fall minskas på grund av att mycket tid går åt till att fundera ut 
lösningar på situationen. Vi hävdar emellertid att få reda på medarbetarens exittankar 
tidigare skulle vara att föredra, eftersom chefen annars bara skjuter upp ett oundvikligt 
problem. Däremot måste chefen inse att långt ifrån alla medarbetare kommer att vara villiga 
att delge arbetsgivaren sina tankar, trots de åtgärder som skulle kunna vidtas av chefen och 
vilka presenteras nedan.   
 

6.2 Studiens bidrag  

Vi har genom denna uppsats bidragit till förståelse av hur den proaktiva delen av 
exitprocessen ser ut. Den proaktiva delen innefattar till stor del den öppenhet medarbetare 
visar gällande sina planer söka nya utmaningar utanför företaget. Vi har i vår fallstudie 



 55

funnit olika grader av öppenhet. Nedan presenteras sju faktorer som minskar graden av 
öppenhet hos medarbetaren. Dessa gör alltså att medarbetaren drar sig för att berätta om 
sina planer att säga upp sig. Faktor 1-4 anser vi har särskilt stor betydelse för hur pass öppen 
medarbetaren är. Punkterna 5-7 kan ses som ytterligare men inte lika centrala påverkande 
faktorer.  
 
1. Risken för att bli negativt särbehandlad 
Det finns en rädsla bland medarbetare att få sämre arbetsuppgifter och mindre information 
ifall chefen skulle få reda på att medarbetaren är på väg att lämna företaget. Därför hämmas 
medarbetarens öppenhet gällande viljan att lämna. 
  
2. Osäkerhet om medarbetaren får jobbet 
Om medarbetaren själv aktivt letar efter nytt jobb föreligger det en osäkerhet huruvida 
jobbet kommer bli dennes eller inte. Medarbetare är mindre villiga att ta det osäkra i att 
berätta för sin chef framför säkerheten i att inte berätta, vilket minskar öppenheten. 
 
3. Osäkerhet om medarbetaren vill vidare  
Medarbetaren upplever ofta en osäkerhet huruvida denne verkligen vill lämna företaget eller 
inte.  Osäkerheten beror på att medarbetaren stundtals kan vara relativt tillfredställd med sin 
situation och då känna låg frustration. I fall där medarbetare inte upplever att måttet är 
rågat, ses ingen anledning att vara öppen. Det är däremot tänkbart att en tystlåten person 
upplever frustration utan att för den sakens skull kommunicera detta till sin chef.  
 
4. Medarbetaren ser ingen vinning i att berätta  
Ifall medarbetaren anser att en öppenhet inte skulle kunna generera något positivt utfall ser 
medarbetaren ingen anledning i att vara öppen. Detta förstärks ytterligare om medarbetaren 
har insikt i företaget framtidsplaner och därmed själv kan uttömma att möjligheterna till 
förändring inte är stora. Med anledning av ovanstående minskar medarbetarens benägenhet 
att vara öppen om att vilja lämna företaget.  
 
5. Risken för att medarbetarens motiv ifrågasätts  
Medarbetare kan också befara att chefen skulle kunna uppfatta en öppenhet gällande viljan 
att lämna som en utpressningssituation. Medarbetaren är rädd för att chefen skulle kunna 
tolka detta som en taktik för att förbättra sina anställningsvillkor såsom lön och 
arbetsuppgifter och att den anställda då uppfattas som oseriös. Medarbetaren drar sig 
således för att vara öppen tills det att denne kan bevisa att det inte finns några baktankar 
med att vara öppen. 
 
6. Svag ställning och låg förhandlingsstyrka 
Om medarbetaren har en svag ställning kan denne inte själv åstadkomma en önskvärd 
förändring på företaget. Medarbetaren anser sig då ha liten möjlighet att påverka sin egen 
situation och kommer därför att vara mindre öppen.  
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7. Att medarbetaren som person är tyst 
Medarbetare som är tystlåtna och inte gör så mycket väsen av sig kommer inte naturligt 
öppna sig när dem söker nytt arbete.  
 

6.3 Uppsatsens teoretiska bidrag 

Vi menar att ovanstående proaktiva del saknas inom traditionell HRM litteratur, men borde 
vara där. Vi bidrar genom denna studie till litteraturen inom det mindre utforskade HRM-
området, exit. Vidare vill vi knyta an till Tichy’s HRM teori genom att påtala att chefen i alla 
fyra aspekter av HRM bör ha medarbetarens potentiella exit i åtanke. Exit bör vara en central 
del i HRM funktion (se figur 6.1) Vi har ingående gått igenom hur detta kan göras inom 
medarbetarsamtalen. Dock bör chefen redan vid rekrytering och vid bedömning om 
vidareutbildning av sin personal, tänka på detta. Chefen ska även fundera över 
medarbetarens exittankar när denne ska belönas på olika sätt, genom att inse att belöning 
inte alltid kan få medarbetaren motiverad att prestera bättre och stanna kvar på företaget.  
 

 
 

6.4 Uppsatsens praktiska implikation  

Vi anser att uppsatsen skulle kunna användas av företag för att förstå den proaktiva delen av 
exitprocessen. På så vis kan företag bli mer förutsägande gällande medarbetarens vilja att 
lämna företaget. Företag skulle kunna använda vår uppsats i sin helhet eller i utvalda delar 
beroende på situation och bransch. Vi anser att företag och dess chefer bör bli mer medvetna 
om innehållet i medarbetarnas psykologiska kontrakt och när detta bryts. Dessutom bör 
medvetenheten kring våra sju faktorer och dess innebörd öka.   
 
Vår studie har visat, genom det psykologiska kontraktsbrottet, att begränsade 
utvecklingsmöjligheter ofta ligger utanför arbetsgivarens kontroll. Därför finns det 
oundvikliga uppsägningar och arbetsgivaren gör förslagsvis bättre i att underlätta ett utträde 
av en sådan medarbetare. Däremot inser vi att det kan vara svårt för arbetsgivaren att 
identifiera dessa oundvikliga uppsägningar, men att denne bör försöka. Ett första steg är att 
bli medveten om innehållet medarbetarens psykologiska kontrakt, det vill säga vilka 

 Exit som central HRM funktion  

Figur 6.1 
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     Urval 
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förväntningar den anställda har på företaget, chefen och anställningen. Ett redskap för att 
öka medvetenheten är medarbetarsamtal, vilket kommer utvecklas senare i detta delkapitel.   
 
Vi menar att arbetsgivaren skulle kunna påverka vissa av faktorerna (1, 4, 5) såsom risken för 
att bli negativt särbehandlad, att medarbetaren inte ser någon vinning i att berätta samt 
risken för att medarbetarens motiv ifrågasätts. Däremot är det inte önskvärt att förstärka en 
medarbetares ställning och därmed dennes förhandlingsstyrka i syfte att få medarbetaren att 
bli mer öppen. Personlighet är slutligen inte en faktor chefen kan påverka.  
 
Vi föreslår primärt att företaget och dess chefer kan påverka nämnda faktorer genom att 
kommunicera att det finns en vilja inom företaget att bli mer medvetna om medarbetarnas 
framtidsplaner utanför företaget. Ett redskap kan vara att ha en policy som uppmanar till 
öppenhet gällande viljan att söka andra utmaningar. Företaget kan, i denna policy, också 
understryka anledningarna bakom att man föredrar en öppen kommunikation. Anledningar 
kan exempelvis vara att företaget lättare kan planera sin verksamhet medan medarbetaren 
inte behöver känna vånda över att berätta att man vill lämna. Sedan finns det olika redskap 
att föra fram önskemålet om öppenhet till medarbetaren. 
 
Medarbetarsamtalet är ett viktigt hjälpmedel för att förankra en policy som uppmanar till 
öppenhet gällande medarbetarens exittankar. Det finns alltså vissa åtgärder som chefen, vid 
medarbetarsamtalen, kan vidta för att förbättra öppenheten. Studien har funnit att det kan 
finnas fördelar att ställa mer konfronterande frågor dels gällande förväntningar 
medarbetaren har på anställningen dels gällande viljan att lämna.  
 
Som en första del i medarbetarsamtalen föreslår vi att chefer bör bli mer medveten om det 
psykologiska kontraktets innebörd. Genom konkreta frågor om de förväntningar 
medarbetaren har på anställningen kan chefen sätta ord på medarbetarens outtalade utsikter 
för anställningen. Detta ter sig ytterst viktigt då företaget har begränsade möjligheter, till 
följd av exempelvis dess storlek. Då ett kontraktsbrott sker medvetet men ofrivilligt kan 
chefen inse att medarbetaren kommer att vilja lämna, det är bara en tidsfråga. Vi anser att 
chefen då bör försöka kommunicera, på dessa medarbetarsamtal, att det anses som naturligt 
att vilja vidare. Detta verkar vara en åsikt som delas av många, men samtidigt något som inte 
pratas om. Genom att chefen lyfter fram ämnet uppmanar denne till öppenhet gällande 
önskningar att vilja vidare. Samtidigt, för att undvika att uppmana en medarbetare till att 
lämna, kan en stark preferens uttryckas om att verkligen vilja ha kvar personen eftersom 
chefen verkligen är nöjd med medarbetaren, men att en öppenhet gällande att vilja vidare 
inte skall ligga personen till last.  
 
Den andra delen i medarbetarsamtalen bör, enligt oss, innefatta information om 
medarbetarens karriärplaner samt huruvida denne är tillfredställd på sitt arbete. Konkreta 
frågor vi kan tänka oss är:  
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- Är du nöjd med din situation på företaget? Undersöka anledningarna till 
varför/varför inte?   

- Hur länge ser du dig själv vara kvar i företaget?  
- Har du några preferenser eller förväntningar på din karriär som vårt företag inte kan 

uppfylla?  
- Söker du för tillfället andra jobb? 

 
Om chef uppmanar till öppenhet genom ovanstående måste denne samtidigt vara beredd på 
att få ärliga svar. Chefen bör således inte ifrågasätta motiven till att en medarbetare berättar 
om sin önskan att vilja vidare utan förutsätta att denna menar allvar. Chefen bör även 
uttrycka detta för medarbetaren och få denne att förstå att motiven inte ifrågasätts.  
 
Vi har även funnit att det finns en tendens att medarbetaren vill ha fler utvecklingssamtal, 
minst en gång gärna två gånger om året. Därför föreslår vi att chefen bör ha en uppföljning 
av det årliga medarbetarsamtalet. Chefen och medarbetaren kan ha en preferens om att 
uppföljningen skall ligga mellan två planerade medarbetarsamtal, exempelvis efter ett 
halvår. Uppföljningen bör emellertid inte vara statisk och absolut standardiserad i tiden utan 
bör kunna hållas tidigare. Tidpunkt för uppföljning bör bero på vad som kommer fram 
under medarbetarsamtalet och hur pass akut uppföljningen bedöms vara. Om det kommer 
fram att medarbetaren har förväntningar på anställningen som företaget inte kan uppfylla, 
kan diskussionen tas snart igen för att planera utträdet. Tidpunkten för uppföljning kan 
också bero på andra signaler som medarbetaren sänder ut utanför medarbetarsamtalet och 
alltså i den vardagliga dialogen.  
 
Vi kan se fördelar i att få mer öppna medarbetare men samtidigt faran i att skapa ett klimat 
där missnöje fritt kan flöda. Öppenheten bör därför ske under kontrollerade former såsom 
medarbetarsamtalet. Om medarbetaren och chefen i den vardagliga dialogen hela tiden 
pratar om huruvida medarbetaren är nöjd med sin situation och om denne vill vidare, 
underblåses en sorts negativ stämning. Därför bör det inte hållas alltför frekventa 
medarbetarsamtal, eftersom detta också kan utmynna i en allmän klagosång och bli alltför 
tidskrävande. 
 

6.5 Förslag på vidare forskning 

Eftersom vår fallstudie inte kan generaliseras till det stora är en naturlig fortsättning på den 
här uppsatsen att finna stöd för en mer normativ slutsats som syftar till hur arbetsgivaren 
skulle kunna förbättra den proaktiva delen av exitprocessen. Vi har till viss del gett förslag 
på hur detta skulle kunna se ut men det är långt ifrån ett försök att göra den här studien 
normativ.   
 
Förslag på vidare forskning kan också vara att undersöka hur den proaktiva delen av 
exitprocessen kan se ut på ett liknande företag som istället går med vinst. Detta skulle kunna 
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påverka medarbetarens syn på exit eftersom hoppet om utvecklingsmöjligheter då kan se 
annorlunda ut.  
 
Det hade också varit intressant att göra liknande studier i andra branscher än den 
högteknologiska branschen. I andra branscher behöver inte önskan om 
utvecklingsmöjligheter var så betydande, vilket i sin tur kan påverka synen på exit och hur 
exitprocessen ser ut. Det kan även finnas anledning att studera bransch- och yrkesspecifika 
normer som påverkar graden av öppenhet gällande exitprocessen. Vi kan tänka oss att det i 
andra branscher än den vi studerat, kan finnas andra krav på till exempel en öppnare 
process.  
 
Vår förhoppning är att den här studien ska kunna vara en början till att på något vis komma 
på en fullständig exitteori inom HRM. Hur företaget kan tillämpa exitstrategier på samma 
sätt som de idag har rekryterings- och utvecklingsstrategier inom företaget. En sådan strategi 
skulle förslagsvis kunna innefatta hantering av åtgärderna vid uppsägningar på 
arbetsgivarens initiativ, såsom outplacement och exitintervjuer. Vi inser att det kan vara 
svårt att skapa en komplett teori kring hela exitprocessen eftersom lagregleringen kring 
arbetsgivarens uppsägningsrätt ser olika ut i olika länder. Vidare kan exitstrategier innefatta 
strategier kring hanteringen av medarbetares frivilliga uppsägning. Dessa kan förslagsvis 
bestå av vårt syfte att få chefer att förstå anledningarna proaktiva del som syftar, till att öka 
chefens medvetenhet genom att förklara  och vidare forskning kring hur chefen på bästa sätt 
kan planera utträdet. På något vis kan då Tichy’s Human Resource Cycle fulländas.  
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2005-11-14, , Stortorget 13A 

Larsson, Rickard. Human Resource Management. Föreläsning på Ekonomihögskolan Lunds 
Universitet, 2005-09-08  

Medarbetare A. Intervju 2005-12-05, Restaurang, Lund 

Medarbetare B. Intervju 2005-12-15, Alfahusets restaurang, Lund 
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Medarbetare Y. Intervju 2006-01-03. Restaurang, Landskrona 

Medarbetare, kontaktperson. Informationsmöte: 2005-11-29, fallföretaget 

Chef X. Intervju 2005-12-09, Restaurang Gladimat, Lund 

Chef, Y. Intervju 2005-12-12. Restaurang Akropolis, Landskrona 

 

Elektroniska källor:  

Statistiska centralbyrån. (2001) Utveckling och flöden på arbetsmarknaden 2001. 
Personalomsättning. Procentuell andel av anställda efter näringsgren. Tillgängligt 2005-12-15 på: 
http://www.scb.se/templates/Publikation____58875.asp 

Segergren, Johan. karriärcoach, WISE Consulting , email: 2005-11-15 
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Bilaga 1     Brev till respondenter 
 
Tanken med detta mail är att ge dig mer praktisk information om vår uppsats och din del i 

denna.  

 

Vi, Annika och Charlotte, började läsa på ekonomprogrammet i Lund hösten 2002. Vi har 

precis avslutat en tio veckors teorikurs i organisation och ledarskap och den här uppsatsen blir 

det sista momentet innan vi tar vår kandidatexamen i ekonomi.  

 

Uppsatsen sträcker sig till mitten av januari, men vi har för avsikt att vårt samarbete ska vara 

färdigt innan jul. Vi har tänkt oss en intervju med dig som beräknas ta 1-1,5 timme. Om det 

uppkommer frågor efter intervjun skulle vi vara tacksamma om vi fick kontakta dig igen för 

kompletterande information.  

  

För att inte gå miste om viktig information som dyker upp under intervjuerna hade vi gärna 

använt oss av en bandspelare. Om du misstycker meddela gärna oss. Det som spelas in 

kommer raderas när uppsatsen är färdig.  

 

Om du har några frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig till någon av oss.  

 

Vänliga hälsningar 

 

 

Annika Andersson  Charlotte Carlin 
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Bilaga 2     Intervjuguide medarbetare 
 
1. Bakgrund 

• Befattning 
• Anställningstid 

 
2. Proaktiva delen  

• När började Du fundera på att lämna företaget  
• Processen att söka nytt jobb 
• Signaler 
• Utvecklingssamtal 
• Chefens perspektiv enligt Dig 
• Relation till chefen 
• Motivation och prestation  
• Känslor under denna period 

 
3. Uppsägningen 

• När? 
• Hur? 
• Chefens reaktion och känslor 
• Försökte de övertala dig att stanna? 

 
4. Reaktiva delen 

• Motivation och prestation 
• Praktiska åtgärder, t ex exitintervjuer 

 
5. Reflektion 

• Orsaker till varför man inte pratar öppet om detta 
• Fördelar med öppnare kommunikation 
• Hur hade man kunnat förbättra detta  
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Bilaga 3     Intervjuguide chef 
 
 
1. Bakgrund 

• Utvecklingsmöjligheter på Precise Biometrics 
 
2. Proaktiva delen 

• Hur länge tror Du medarbetaren funderat på att lämna Precise 
• Signaler 
• Åtgärder från Din sida 
• Utvecklingssamtal 
• Medarbetarens motivation och prestation 
• Relation till medarbetaren 
• Lönt att försöka hålla kvar medarbetaren 

 
 
3. Uppsägningen 

• När? 
• Hur? 
• Din reaktion 
• Försökte du övertala medarbetaren att stanna? 

 
4. Reaktiva delen 

• Medarbetarens motivation och prestation 
• Praktiska åtgärder, t ex exitintervjuer 

 
5. Reflektion 

• Orsaker till varför man inte pratar öppet om detta 
• Fördelar med öppnare kommunikation 
• Hur hade man kunnat förbättra detta 

 
 
 
 

 

 

 


