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Förord 
Först och främst vill vi tacka alla våra informanter som gjorde studien möjlig. Att vi 
fått ta del av era arbetssätt, tankar och erfarenheter har varit avgörande för oss.  

Vi vill också ta tillfället i akt och rikta ett tack till vår handledare Ulrika Widding, för 
att du guidat och stöttat oss längs vägen.  

Tack, även till er som bidragit i form av stöd och korrekturläsning. Sist vill vi också 
tacka norrlandsvåren för den sena ankomsten.  

 

 



 

 

Sammanfattning  
Avslutsprocessen är en del i HR-arbetet som fått mindre uppmärksamhet forskningsmässigt än exem-
pelvis rekrytering. Tillgänglig forskning inom området visar att arbetsgivare har mycket att vinna på 
att göra goda avslut. Denna studie syftade till att beskriva och analysera avslutsprocessen genom att 
undersöka tillvägagångssätt i avslutshantering. Studien ville svara på frågor om vad som prioriteras 
vid avslut och avslutsprocessens del i HR-arbetet. Sex semistukturerade intervjuer genomfördes med 
HR-partners/HR-chefer på större privata företag. Resultatet visade att goda avslut motiveras på tre 
olika vis. Avslut kan hanteras med hänsyn till employer branding, där det viktigaste är att kunna av-
sluta på ett sätt som gör medarbetaren villig att vara en god ambassadör för företaget. Det kunde också 
ses ur ett utvecklingsperspektiv, där företaget tar tillfället i akt att identifiera eventuella förbättrings-
områden som den anställde upplevt och delat med sig av. Avslut kunde också ske i ett mer omhänder-
tagande syfte, där medarbetaren uppmärksammas och ges möjlighet att ventilera sina tankar. Förstå-
else för avslutets betydelse framstod som ett utvecklingsområde för att avsluten skulle kunna generera 
ett mervärde för företagen, oavsett vilket syfte avslutsarbetet hade.  
 
Nyckelord: Avgång, avslutets betydelse, avslutssamtal, avveckling, HR-processer, personalom-
sättning 
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Inledning  
“Now, this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, 
perhaps, the end of the beginning.” 
- Winston Churchill 

The end, slutet, avslutet. Medarbetarens avslut är vad det handlar om. Men vad bety-
der medarbetarens avslut för arbetsgivaren? Är det något mer än tack och hej? Är det 
slutet på en början, på något större?  

Det är möjligt att det håller på att bli en kliché, men personalen är företagets viktig-
aste resurs. Då är det inte märkligt att Human Resources (HR) får allt större bety-
delse i organisationer. HR har en rik historia och har genomgått några förändringar. 
Från början var det personaladministration och administrativt stöd till chefer, men 
sedan det ordentliga genombrottet på 80-talet har personalarbetet tagit ett kliv in i 
företagsledningsrummet (Boglind, Hällstén & Thilander, 2013). HR:s uppdrag har 
ändrat karaktär från administrativt till operativt och sedan mer strategiskt arbete 
(Ulrich, Younger, Brockbank och Ulrich, 2013).  

HR-arbete kan delas upp och beskrivas på olika vis, men alla delar rör arbetet med 
organisationens viktigaste resurs, personalen. In - i - ut, använder Nilsson, Wallo, 
Rönnqvist och Davidsson (2013) som modell för att beskriva inriktningen på HR-ak-
tiviteter. Medarbetare rekryteras eller plockas på annat sätt in i organisationen, de ar-
betar, utvecklas och behålls i organisationen och kommer så småningom, på ett eller 
annat sätt, ut ur organisationen. Det är just den delen, ut, som vi inriktat oss på. Vi 
vill angripa den delen av HR-arbetet, främst för att det som omskrivs många gånger 
är strategier och arbetssätt i att attrahera, rekrytera och utveckla. Att fokus ofta ham-
nar på de inledande delarna i HR-arbetet gör oss intresserade av den lite bortglömda 
delen, avvecklingen. Vi förstår att många arbetsgivare arbetar aktivt med att locka 
personer till just sitt företag genom marknadsföring på olika sätt. Att hålla sig attrak-
tiva på marknaden och att rekrytera intressanta medarbetare prioriteras ofta. Att se-
dan introducera och utveckla medarbetare är också något många företag har väl ut-
vecklade rutiner och processer för (Ulfsdotter Eriksson, 2016). Vilka konsekvenser 
som följer när medarbetare lämnar företaget är en viktig, men inte så uppmärksam-
mad, del i HR-arbetet (Nilsson et.al., 2013). En bättre förståelse för hur anställdas 
handlingar i samband med avslutet, kan påverka, är viktigt för företagets rykte (Klotz 
& Bolino, 2016). Hur hanteras avslut, vilka fördelar finns med att lägga tid och fokus 
på att avsluta “schysst”? Vi vill undersöka hur slutet betraktas och om det kan utgöra 
en början på ett långtgående arbete. Avslutsdelen kanske inte kan anses som ett slut i 
arbetsgivarens, och HR:s perspektiv utan som en cyklisk process i HR-arbetet.  

Vi undersöker i denna studie hur avslutsprocessen hanteras och utforskar hur organi-
sationer utformat arbetet och processen med medarbetares avslut. Vi vill belysa en 
del i HR-arbetet som vi tror kan bli nedprioriterad, genom att skildra tankar och för-
hållningssätt som bidrar med mer kunskap om vad det finns för vinning i att göra 
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goda avslut. Kan organisationen lära och utvecklas, är det nödvändigt i marknadsfö-
ringssyfte eller är det bara kutym? Organisatoriskt lärande är relevant ur ett pedago-
giskt perspektiv. Vi tror att de värderingar som präglar arbetet med avslut är intres-
santa och avgörande för att kunna länka samman det förlopp inom HR som går från 
att attrahera till att avveckla.  

Syfte och frågeställningar  
Syftet är att beskriva och analysera avslutsprocessen som en del av HR-arbetet i pri-
vata företag.   

För att konkretisera syftet ställs följande frågeställningar: 

• Hur ser företagens befintliga rutiner för medarbetares avslut ut?  
• Vad anser arbetsgivare vara prioriterat vid ett avslut?  
• Vad betyder företags avslutshantering för HR-arbetet i helhet?  
• Hur kan företag lära genom goda avslut?  

Tidigare forskning  
I följande avsnitt redogör vi för forskningsfältet genom att lyfta fram central forsk-
ning kring personalarbete, med fokus på avslut. Detta för att dels tydliggöra var vi 
placerar vårt bidrag till forskningen, dels för att kunna analysera vår empiri i relation 
till befintlig forskning. Sökning i databaser gjordes och sökord som exit interviews, 
turnover, resign, employee leave, exit, employee cycle användes. Vi sökte även i aktu-
ell managementlitteratur. Det blev tydligt att avslutsprocessen inte stått i centrum för 
tidigare forskning och inte fått så stort utrymme i varken kurslitteratur eller manage-
mentlitteratur. Under sökningen konstaterades att merparten av forskning som åter-
fanns har ett medarbetarperspektiv snarare än ett arbetsgivarperspektiv. Fokus i föl-
jande avsnitt, forskningsgenomgången, är att lyfta avslutsdelen som en del av HR-
processerna, belysa argument för att göra goda avslut, samt visa på hur HR arbetar 
med att skapa värde genom avslutshantering, enligt tidigare forskning och teori.  

HR-processen och avslutsdelen 
”Ett nätverk av sammanhängande aktiviteter, som upprepas i tiden, vars syfte är att 
skapa värde åt någon extern eller intern kund”. Så definierar Bergman och Klefsjö 
(2012, s.44) begreppet process. Tangen och Breyer Witt (2015) menar att process är 
ett ord HR gärna använder för att beskriva sitt arbete, ofta för att genom ett flödes-
schema kunna visualisera uppgifter inom HR-området som ska koordineras. De bely-
ser också vikten av att framställa processen på ett tydligt sätt. Flera olika roller engag-
eras nämligen ofta i samma process, vilket skapar behov av tydlighet kring vilken 
funktion som ansvarar över vilken aktivitet (Tangen och Breyer Witt, 2015). Rutin-
mässigt personalarbete som linjechefer förväntas ansvara för är idag ofta omvandlat i 
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ett antal lösningar som finns tillgängliga på intranät. Där finns ett stegvis förfarings-
sätt förklarat, något som ska hjälpa till i utförandet av HR-relaterade uppgifter (Ulfs-
dotter-Eriksson, 2013).  

Ulrich och Brockbank (2007) skriver att personalrutiner kan ses som en “meny” med 
sex avdelningar: attrahera/rekrytera, utveckla, låna/hyra, avveckla, behålla och för-
stärka. Att attrahera och rekrytera, menar Ulrich och Brockbank (2007) är den en-
skilt viktigaste HR-uppgiften. Att utbilda, motivera och vidareutveckla personalen ge-
nererar ett begränsat värde om medarbetare initialt inte har de färdigheter som be-
hövs (Ulrich & Brockbank, 2007). Boglind et.al. (2013) beskriver hur de ser på indivi-
dens anställningsresa ur ett HR-perspektiv. De beskriver det som ett flöde med olika 
delar, exempelvis rekrytering, introduktion, kompetensutveckling, rehabilitering och 
avveckling. Ulfsdotter Eriksson (2013) väljer att sammanfatta personalarbete i aktivi-
teterna attrahera, utveckla, behålla och avveckla. Dessa aktiviteter har i syfte att 
skapa organisationer med hög produktivitet och god arbetstillfredsställelse vilken re-
spektive del i personalarbetet ska underlätta (Ulfsdotter Eriksson, 2013).  

I de olika perspektiven på HR-arbete finns hantering av avslut inkluderat direkt eller 
indirekt. Om avslut beskrivs som en del i en avvecklingsprocess eller inte varierar, 
men oavsett vilket kan arbetet med avslut betraktas som en del i personalarbetet i sin 
helhet då det följer som en konsekvens av andra personalaktiviteter, och får konse-
kvenser för fortsatt personalarbete. Det är med andra ord befogat att anta att avslut 
är och bör vara en del av fortlöpande HR-arbete.  

Orsaker till avslut  
Att en viss nivå på personalomsättning kan ses som fördelaktig, verkar allmänt veder-
taget. Föreställningen att hög personalomsättning har negativ effekt på produktionen 
kanske inte är sann (Bratton & Gold, 2012). Att personer slutar vid företaget är inget 
onaturligt i sig, men vissa orsaker till varför medarbetare väljer att lämna går att för-
utse, medan andra är utom kontroll för organisationen. Darcy (2013) talar om ex-
terna och interna faktorer som påverkar valet att lämna. Flytt till annan ort eller änd-
rad familjesituation ses som exempel på externa faktorer. De interna faktorerna åter-
finns i företaget, och kan påverka medarbetare i negativ riktning och bli en trigger för 
att lämna. De huvudsakliga interna faktorerna tenderar att kretsa kring bristen på ut-
vecklingsmöjlighet eller misstrivsel med arbetsuppgifter (Darcy, 2013). Morell, Loan-
Clarke och Wilkinson (2001) delar upp anledningen till frivilliga avslut i antingen 
ekonomiska och arbetsmarknadsmässiga orsaker eller psykologiska orsaker. Forsk-
ning kring medarbetares avslut har främst kretsat kring det senare, de psykologiska 
faktorerna såsom trivsel, delaktighet och engagemang. En bättre förståelse för de psy-
kologiska faktorerna kan möjliggöra mer fokuserade insatser från HR:s sida och på så 
sätt undviks onödiga kostnader som hög personalomsättning kan ge upphov till 
(Bratton & Gold, 2012). En del av HR:s uppgift i organisationen är att försöka balan-
sera personalomsättningen och säkra en högkvalitativ arbetsstyrka för nuläget och för 



 

4 
 

framtiden. En sådan arbetsstyrka ökar möjligheten för verksamheten att nå framgång 
(App & Büttgen, 2016).  

Avslut som en del i employer branding-arbetet 
Både kända organisationsforskare, journalister och författare verkar ense om att ar-
betsgivaren har mycket att vinna på att göra goda avslut. Den investering som initialt 
gjordes när medarbetaren rekryterades sträcker sig till långt efter det formella avslu-
tet menar författaren Svartbeck Lilja (2016) i sin bok Avslut, chefens svåraste sam-
tal. 

Hur anställda väljer att avsluta hos arbetsgivaren kan få stora konsekvenser för både 
individen och organisationen (Klotz & Bolino, 2016). Den anställde som lämnar sän-
der ofta ut antingen ett positivt eller negativt budskap till potentiella kunder och kli-
enter, och deras handlingar kan påverka attityder och beteenden hos nuvarande och 
framtida anställda. Effekterna av olika tillvägagångssätt vid avgång är alltså långtgå-
ende och har verklig betydelse för organisationen, enligt Klotz och Bolino (2016). Att 
få en bättre förståelse av de olika sätt på vilka anställda lämnar, varför vissa agerar 
mycket sansat och vissa på ett mer utsvävande och turbulent vis, är viktigt av olika 
anledningar. Dels påverkar det organisationens fortlöpande arbete, och dels påverkas 
företagets rykte av hur avslutet skedde (Klotz & Zimmerman, 2015).  

Personen som lämnar är alltid en reklampelare för arbetsplatsen och anses ofta vara 
någon med hög trovärdighet i frågor om företaget. En anställd som slutar ofrivilligt 
kan sprida gott rykte men det kan också finnas de som förmedlar en mer negativ bild 
(Ljungström, 2011). Hur företag hanterar avslut verkar alltså kunna påverka företags-
ryktet och utgör således en del i företagets employer brand. Dhyre (2013) betonar vik-
ten av att medarbetare som slutar fortsätter vara goda ambassadörer för arbetsgiva-
ren. Employer branding är en aktivitet där principerna för marknadsföring tillämpas 
på HR-arbetet. Till skillnad från produktvarumärkning som avser hur en produkt 
presenteras till kunder och andra företag syftar employer branding på den marknads-
föring som har nuvarande och potentiella medarbetare som målgrupp (Edwards, 
2009). 

Som Edwards (2009) uttrycker, handlar employer branding inte enbart om hur fram-
tida medarbetare uppfattar företaget, utan även om nuvarande anställdas bild av sin 
arbetsgivare. Eftersom anställda som väljer att lämna företaget innefattas i den grupp 
som utgör en del av employer branding är vikten av internt värdearbete relevant. Ef-
tersom rykten sprids via företagets medarbetare är deras uppfattning av arbetsgivar-
varumärket betydande. Charbonnier-Voirin, Poujol och Vignolles (2016) undersökte 
hur väl medarbetares bild av företaget överensstämde med egna tankar och värde-
ringar. Hur arbetsgivare arbetar med värdeskapande, vilken kultur som formas och 
hur feedback framställs är betydande för hur medarbetare upplever att de identifierar 
sig med sin arbetsplats. Charbonnier-Voirin et.al. (2016) menar att anställda ser sig 
själva som ambassadörer för arbetsgivaren i större eller mindre utsträckning bero-
ende på hur väl de tycker att företagets värderingar överensstämmer med de egna. 
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Att som arbetsgivare arbeta med värdeskapande kan således ha inverkan på employer 
branding och bör tas i beaktande även i arbetet med avslut. App och Büttgen (2016) 
beskriver att anställda som upplever att arbetsgivaren möter deras behov känner 
större tillgivenhet till företaget, ser sig själva som ambassadörer för arbetsgivaren och 
är mer benägna att stanna. Det, i sig, håller personalomsättningen nere.  

Avslut som en del i bemötandet 
Hur avslutet går till och vad det innehåller finns inget entydigt svar på. Något åter-
kommande i litteraturen är att avgångssamtal, även kallat exitsamtal eller avslutsin-
tervjuer, bör genomföras. Medarbetare är sannolikt ofta motiverade att försöka be-
hålla sina professionella rykten när de avslutar sin anställning, men att lämna en ar-
betsgivare kan för medarbetaren också liknas vid en katharsis som gör att den an-
ställde gärna uttrycker återhållna känslor i dessa samtal, då medarbetaren upplever 
att den återtar kontrollen över sitt arbetsliv (Klotz & Zimmerman, 2015). Att maktba-
lansen mellan chef och medarbetare förändras i ett slutskede hävdar även Svartbeck 
Lilja (2016), vilket gör det mer troligt att medarbetaren då ger ärlig återkoppling. Ur 
ett arbetsgivarperspektiv är det viktigt att ge medarbetaren tid för att reflektera över 
intervjufrågorna och över sina svar i samtalet. Att lyssna och låta personen få ut-
trycka fritt det som kommer upp, är grundläggande för att samtalet ska flyta. Om 
medarbetaren får en känsla av att samtalet endast har en formell avsikt och genom-
förs på rutin, är risken att informationen från samtalet blir knapphändig. Samtalsle-
daren bör därför sträva efter att ställa så öppna frågor som möjligt (Harris, 2000).  

Medarbetare har ofta starka band till varandra, men den känslomässiga påverkan på 
medarbetare som stannar kvar på arbetsplatsen är sällan något som behandlas. Det 
diskuterar Klotz och Bolino (2016) och menar att olika sätt att lämna en arbetsgivare, 
kan påverka de som blir kvar i företaget mer eller mindre. De belyser hur chefers 
känslor och reaktioner när en anställd säger upp sig kan påverka företaget långt efter 
att en medarbetare lämnat.  

Ett samtal angående avslut av en anställning kan vara något många drar sig för eller 
känner visst obehag kring, menar Skogsberg och Ögren (1993) och tillägger att av-
slutssamtal bör hållas med någon det finns ett förtroende för, någon som har en för-
måga att förstå. Även Ljungström (2011) påstår att ett av de svåraste samtalen i chefs-
rollen är det som behandlar just medarbetares avslut. I ett bra möte med någon som 
är på väg att lämna företaget bör denne dela sina erfarenheter och uppfattningar. 
Både individer och verksamheter kan då utvecklas av samtalet (Ljungström, 2011). 
Mötet kan även hållas i syfte att avsluta medarbetarens sociala relationer, något 
Svartbeck Lilja (2016) menar att medarbetaren ofta efterfrågar. Från båda parters 
håll, är positiva tidigare erfarenheter av samtal av denna karaktär, samt en tro på att 
det lönar sig att genomföra dem, en förutsättning för att ta sig tid för ett djupare sam-
tal (Ljungström, 2011). 
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Avslut som en del i utvecklingsarbetet 
Utöver syftet att agera och framstå som en god arbetsgivare, visar viss forskning och 
litteratur i ämnet att avslut kan bidra till att bli en bättre arbetsgivare. Tangen och 
Breyer Witt (2015) rekommenderar HR-avdelningen att söka djupare förklaringar till 
den fakta som exempelvis avslutssamtal kan visa. På så sätt är det möjligt att identifi-
era förbättringsområden. Vidare menar Tangen och Breyer Witt (2015) att kunskap 
om företaget ofta framkommer i kvalitativ form, exempelvis genom förtroliga samtal 
mellan chef och medarbetare. Men varken sådan information eller kvantitativa data, 
såsom statistik från utvärderingar och medarbetarundersökningar har något värde 
om den inte sätts i relation till annan, tidigare kunskap. De ser dock den stora mängd 
av information som HR gärna samlar in som ett problem då det blir svårt att om-
vandla till underlag för agerande. Att identifiera vilka data som är nyckeltal och vil-
ken kunskap som är betydelsefull är svårt (Tangen & Breyer Witt, 2015). Vilket värde 
som skapas av olika HR-aktiviteter är viktigt för HR:s bidrag till affärsutvecklingen 
men även Ulrich och Brockbank (2007) hävdar att det svåra i att mäta nyckeltal är att 
identifiera vad som är relevant. 

Darcy (2013) är inne på samma spår och menar att det är viktigt att inte bara mäta 
personalomsättningen utan också analysera varför det ser ut som det gör och identifi-
era var i organisationen avslut oftast sker. Darcy (2013) menar, till skillnad från 
Svartbeck Lilja (2016) att många företag har rutiner för avslut, och många HR-avdel-
ningar genomför avgångsintervjuer med medarbetare som ska sluta, för att få reda på 
anledningen till varför de lämnar. Svartbeck Lilja (2016) tror också att det är viktigt, 
men menar att många arbetsgivare saknar rutiner för det. Den information som sam-
talet genererar kan förse ledningen med värdefulla insikter om var i organisationen 
det finns begynnande eller pågående problem som leder till att medarbetare väljer att 
sluta (Darcy, 2013). 

Harris (2000) trycker på vikten att vara öppen med syftet i samtalet vid ett avslut. 
Medarbetare på väg bort är ofta villiga att ge konstruktiva svar som kan leda till ut-
veckling och bör därför få veta varför samtalet genomförs. Fokus bör ligga på att inte 
ställa slutna frågor för att leda medarbetaren åt ett håll utan att lyssna på allt som 
sägs för att validera informationen senare. Sådana samtal kan vara en värdefull källa 
till utveckling för företaget (Harris, 2000).   

Svartbeck Lilja (2016), beskriver hur den beroendeställning som funnits mellan med-
arbetare och chef under en anställning suddas ut mot slutet. Den maktförskjutning 
som sker kan underlätta för medarbetaren att vara ärlig i sin återkoppling, vilket ger 
arbetsgivaren en god möjlighet att dra lärdomar utifrån det medarbetaren berättar. 
Både Klotz och Zimmerman (2015) och Svartbeck Lilja (2016) varnar dock för att 
medarbetaren som lämnar ofta har fokus framåt i sin karriär och egen utveckling vil-
ket kan innebära att återkopplingen till arbetsgivaren nedprioriteras. Trots det, bör 
arbetsgivare och chefer se det som ett ypperligt tillfälle för lärdomar vad gäller allt 
från kultur och normer till arbetets upplägg och kommunikation, även då uppsägning 
sker på arbetsgivarens initiativ.  
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Förståelse för HR-arbete och avslutsprocessen 
Att chefer inte fått träning och förberedelse i att utföra ett gott avslut kan medföra så-
väl känslomässig kris för medarbetaren som affärsmässig verksamhetsförlust (Svart-
beck Lilja, 2016). Stöd till chefer, är därför något som kan ses som HR:s främsta upp-
gift vid exempelvis uppsägningar. Det handlar om att chefer bör få utbildning och trä-
ning i att hantera svåra situationer som avslut kan innebära. Stöd, innebär i detta fall 
också att bland chefer skapa förståelse för att avveckling och utveckling har ett sam-
band (Skogsberg & Ögren 1993).  

Boglind et.al. (2013) har fångat upp linjechefers önskan om någon som kan hjälpa 
dem att förstå helheten i sitt personalansvar efter att HR decentraliserats och digitali-
seras. För många chefer handlade det inte bara om förfaringssättet i arbetet med per-
sonalen, utan om grundläggande frågor om vad som förväntas av en chef (Boglind 
et.al., 2013). I frågan om avslut kan det uttryckta behovet handla dels om att genom-
föra aktiviteterna i enlighet med företagets bestämmelser och rutiner, men också om 
att förstå hur avslut är en del av hela medarbetarcykeln och vilken vikt hanteringen 
har för organisationen i stort.  

Förutom chefsstöd är en viktig uppgift för HR att säkerställa att rutiner, projekt och 
aktiviteter implementeras och efterlevs i organisationens olika led. AMO-modellen 
beskrivs av Boxall och Purcell (2016) som en viktig grundmodell för prestation, vilket 
är betydande för leveransen av HR-aktiviteter. Modellen utgår från att individen be-
höver ha förmåga, motivation och tillfälle att för att kunna genomföra en given upp-
gift. Mer ingående förklaras förmåga som den skicklighet och kunskap individen bör 
besitta för att klara uppgiften, motivation beskrivs som viljan att genomföra uppgif-
ten och tillfälle beskrivs som att det finns stöd och rätt verktyg. Utgår arbete från 
AMO-modellen möjliggörs det för individen att prestera i en given uppgift (Boxall & 
Purcell, 2016). I en undersökning genomförd av Trullen, Stripe, Bonache och Val-
verde (2016) som studerade implementering av HR-processer i ljuset av AMO-mo-
dellen, visade resultatet att chefer som saknar kompetens mindre troligt kan imple-
mentera HR-aktiviteten på ett effektivt sätt. Förmåga hos linjechefer är något HR har 
möjlighet att påverka genom exempelvis materialsupport, praktiska verktyg och ma-
nualer. Att utrusta cheferna med nödvändig information om aktiviteten sågs också 
som en nyckel (Trullen et.al., 2016).  

I en avslutsprocess skulle sådan information kunna omfatta både praktiska delar i 
medarbetarens sista tid i företaget, men också tydliga beskrivningar av exempelvis 
avgångssamtalet och dess innebörd. Angående motivationen diskuterades rimlig-
heten i att låta linjechefer ta ansvar för att implementera HR-processer med tanke på 
vilka andra krav som ålagts dem. Många gånger anser chefer att HR-aktiviteter är 
mindre viktiga enligt Trullen et.al., (2016). Huruvida möjlighet och tillfälle spelar in 
beror i många fall på kontext. Här gäller det för HR-avdelningen att identifiera lämp-
liga situationer för att introducera aktiviteten (Trullen et.al., 2016).  
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Synen på HR-arbete varierar bland chefer. Det är inte alla linjechefer som är be-
kväma med allt vad det innebär att ha medarbetaransvar. Att skapa förståelse för per-
sonalfrågorna och motivera chefer är en förutsättning för att kunna utvecklas i chefs-
rollen. Återkoppling på tidigare arbete kan skapa både förståelse och motivation, vil-
ket kan bidra till utveckling på ett personligt plan. Denna typ av återkoppling kan 
vara hämtad från exempelvis medarbetarundersökningar eller avgångssamtal. Åter-
koppling kan öka kunskapen om oss själva. Feedback kan förklaras som “återföring 
av information”. Det är något som registreras och sedan förmedlas tillbaka (Öiestad, 
2005). I alla läroprocesser, i synnerhet arbetsrelaterade, är det nödvändigt att kom-
plettera den positiva feedbacken med kritiska kommentarer. För att nå utveckling är 
både negativ och positiv feedback viktiga redskap. Att skapa en kultur där det är na-
turligt att både ge och ta feedback kräver öppenhet. Men även då en sådan kultur 
finns kan det kan vara svårt att ta emot feedback eftersom det krävs både medveten-
het och mod från individens sida (Öiestad, 2005). Dessa resonemang kan ha bety-
delse för att ett organisatoriskt lärande ska möjliggöras. Målsättningen med detta av-
snitt har varit bygga en förståelseram för avslutsprocessen så som den beskrivs i tidi-
gare forskning, läroböcker och managementlitteratur.  

Metod  
I följande avsnitt förklaras studiens genomförande. Vi kommer att beskriva det tillvä-
gagångssätt som använts för att uppnå studiens syfte, att beskriva och analysera av-
slutsprocessen. Vi redogör för vårt förfaringssätt, vår kvalitativa ansats, datain-
samlingen, urvalet, hur vi tolkat och analyserat materialet samt hur vi förhållit oss till 
etiska riktlinjer.  

Kvalitativ ansats  
För att svara på syftet valdes ett kvalitativt angreppssätt. Vi ville nå en djupare förstå-
else för hur avslutsprocessen hanteras vilket resulterade i genomförandet av kvalita-
tiva intervjuer. Som Kvale och Brinkmann (2014) beskriver handlar ett kvalitativt an-
greppssätt om att beskriva och förstå processer och fenomen innan de teoretiseras 
och förklaras. Även om vi genom egen erfarenhet har vissa föreställningar om hur fö-
retag arbetar med avslut har studien ett öppet förhållningssätt, vilket är vanligt före-
kommande i kvalitativ forskning (Tjora, 2012).  

Datainsamling 
För att få rika beskrivningar och fördjupade insikter i det studerade området genom-
fördes sex intervjuer. Intervjuer kan vara en lämplig metod för att få fram individers 
perspektiv och upplevelser av olika fenomen (Bryman, 2011). Fördelen med inter-
vjuer är att informanten får möjlighet att med egna ord uttrycka sina upplevelser i 
frågan (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Det är också ett sätt att kunna ge le-
vande beskrivningar av människors upplevelser och insikter (Alvesson & Kärreman, 
2012). Ett målinriktat urval av informanter gjordes för att komma åt relevant inform-
ation om den aktuella processen. Målinriktat urval är en strategisk samplingsteknik 
som försöker skapa en kongruens mellan forskningsfrågan och intervjupersoner 
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(Bryman, 2011). Med tanke på studiens omfattning och syfte valde vi att begränsa oss 
till privata företag. Vi önskade att informanterna skulle ha liknande förutsättningar i 
det studerade ämnet och valde därför att enbart intervjua personer som arbetar med 
HR-frågor istället för att öppna upp för exempelvis mellanchefer som också hanterar 
avslut. Vi valde att intervjua HR-representanter på företag med fler än 200 anställda. 
Anledningen var att vi förmodade att större organisationer har beskrivna processer 
och rutiner i högre utsträckning än mindre företag. Vidare i urvalsprocessen försökte 
vi hitta företag som var verksamma inom liknande områden. Detta för att vi förmo-
dade att företag med arbetsförhållanden och personalsammansättning som liknar 
varandra möter samma typ av utmaningar i arbetsprocessen. 

Vi skickade två informationsmail (bilaga 1) till de personer vi initialt kontaktat via te-
lefon. Det första syftade mest till att bekräfta intervjutillfället och informera ytterli-
gare om vår studie. Nästa mail skickades veckan innan intervjuerna ägde rum och gav 
kompletterande information som skulle ge intervjupersonerna insikt nog att ge sitt 
informerade samtycke till medverkan.  

Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär vilket möjliggjorde en flexibilitet och 
en följsamhet gentemot intervjupersonerna. Vid en semistrukturerad intervju an-
vänds en intervjuguide som innefattar olika teman (Kvale & Brinkmann, 2014). I 
skapandet av intervjuguiden (bilaga 2) utgick vi från kunskap vi erhållit från egna er-
farenheter och tidigare forskning. De teman som återfinns i intervjuguiden framkom 
genom operationalisering av frågeställningarna där vi i första temat sökte svar på 
vilka befintliga rutiner och arbetssätt företagen hade i arbetet med avslut. Det andra 
temat svarade mot studiens andra frågeställning och frågorna utformades för att ge 
informanten möjlighet att beskriva utmaningar, prioriteringar, skillnader och likheter 
i olika avslut. I det tredje temat ville vi djupare utforska hur intervjupersonerna bear-
betade den information de tillgodogjort sig genom avslutssamtal. Även bredare, me-
taanalytiska frågor återfanns i tema tre för att motsvara samtliga av våra frågeställ-
ningar.  

Innan vi besökte företagen genomfördes även två pilotintervjuer med personer som 
har tidigare erfarenhet av avslutshantering ur ett ledarskapsperspektiv. Det gjordes 
för att pröva intervjuguiden och få svar på hur frågorna upplevdes, vilket Bryman 
(2011) förespråkar. Några frågor i intervjuguiden justerades och förtydligades till 
följd av pilotintervjuerna. Intervjuerna på företagen hölls med HR-chefer och HR-
partners som hanterar medarbetares avslut. Fem av intervjuerna genomfördes på in-
tervjupersonens arbetsplats. En hölls på universitetet. Vi valde att spela in intervju-
erna för att det skulle finnas möjlighet att lyssna i efterhand, vilket vi anser öka studi-
ens tillförlitlighet och kvalitet. Att spela in intervjuerna möjliggjorde för oss att under 
intervjun fokusera mer på samtalet och mindre på att anteckna. Alla frågor i intervju-
guiden togs upp under samtliga intervjuer även om ordningsföljden varierade bero-
ende på hur intervjuerna fortskred, vilket Kvale och Brinkmann (2014) menar är bra 
för att informanterna inte ska styras i en riktning. Mot slutet av varje enskild intervju 
sammanfattades vad som tagits upp för att ge informanterna en möjlighet att tillägga 
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eller tydliggöra något, såsom Kvale och Brinkmann (2014) framhåller. Fem av sex in-
tervjuer transkriberades och fokus var att inkludera allt innehåll. I den sjätte inter-
vjun fördes mer idoga anteckningar då intervjupersonen såg att vi helst inte spelade 
in samtalet. Vid fyra av sex intervjuer fick vi även tillgång till olika dokument, listor, 
intervjumallar och processbeskrivningar vilka vi haft som stöd när vi analyserat 
materialet. Någon djupare analys kring det skrivna materialet vi fått tillgång till gjor-
des inte.  

Tolkning och analys 
När alla intervjuer genomförts och transkriberats påbörjades tolkningsarbetet och re-
sultatsammanställningen. Initialt lästes materialet förutsättningslöst för att vi med 
ett öppet förhållningssätt skulle kunna identifiera empirins innehåll. Att vi gjorde or-
dagranna transkriberingar i nära anslutning till de genomförda intervjuerna, samt att 
vi hade stödanteckningar från intervjuerna, bidrog till ett rikt material inför analysen. 
Vi tog delvis fasta på det Alvesson och Kärreman (2012) skriver om att inte koncen-
trera sig för mycket på att finna mönster. De belyser risken att låsa det empiriska 
materialet i fasta former vilket vi ville undvika. Med det i åtanke öppnade vi upp för 
att låta oss överraskas över materialet och lät empirin tala istället för att från början 
leta i teman och mönster. Eftersom vi snarare ville hitta det som avvek från mönster i 
tidigare forskning och förgivettaganden, sökte vi efter det i empirin som “krockade” 
med generella teoretiska antaganden och vår egen förförståelse av ämnet. Att aktivt 
försöka finna oväntade vinklar snarare än att sortera i existerande mönster inspirerar 
till att problematisera kring rådande teorier (Rennstam & Wästerfors 2015). Det vi 
fann intressant i relation till våra frågeställningar sammanställdes och jämfördes i en 
kartläggande process. Efter den initiala läsningen, där vi fångat det mest intresse-
väckande, gick vi stegvis igenom varje tema i intervjuerna. På så vis försäkrade vi att 
ingen frågeställning lämnades obesvarad. För att kunna orientera oss i materialet ut-
formades en tankekarta med våra upptäckter. De intressanta spår vi identifierade, 
och som kom att utgöra olika destinationer i resultatet, framkom först när vi fick en 
överskådlighet. Genom att ställa oss kritiska till våra initiala fynd i empirin kunde vi, i 
de olika delarna, se motsättningar som krävde djupare efterforskning för att kunna 
förstås. I de fallen sökte vi vidare i tidigare forskning för att bredda och fördjupa vår 
förståelse. När vi identifierat de områden som senare kom att utgöra resultatet, lyss-
nade vi igenom alla intervjuer igen. Huvudfokus när empirin reducerades var att för-
djupa oss i områden där bilden innehöll flera nyanser, både i tidigare forskning och 
inbördes i empirin.  

Kvalitet och trovärdighet 
För att uppnå god kvalitet i studien har innovativt tänkande balanserats med en kri-
tisk analys, samtidigt som vi arbetat noggrant och systematiskt, något Kvale och 
Brinkmann (2014) lyfter som centralt för kvaliteten. Under hela forskningsprocessen 
har vi fördelat arbetet lika mellan oss. Vi har strävat efter en hög grad av transparens 
genom hela arbetsgången. För att uppnå det har vi noggrant beskrivit vårt förfarings-
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sätt och dokumenterat i en loggbok alla steg i forskningsgången. Efter samtliga inter-
vjuer nedtecknades viktiga iakttagelser och intryck vilka kunde ha betydelse för tolk-
ningen. Vi var båda medverkande vid samtliga intervjuer. Det gjorde det möjligt att i 
större utsträckning ställa följdfrågor. Vi fick också båda en upplevelse från intervjun 
vilket underlättade i tolkningen av materialet. Att vi kunnat gå tillbaka till transkribe-
ringen och diskuterat hur vi var för sig hade tolkat de som sades, ser vi som något 
som stärker vår studie. Vi har strävat efter att det ska gå att följa en röd tråd genom 
de olika delarna, från syfte och frågeställning till resultat/analys och diskussion. 
Detta för att studien ska hänga ihop och följa en intern logik (Kvale & Brinkmann, 
2014). 

Etik 
Vi har i studien tagit hänsyn till fyra forskningsetiska huvudkrav; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 
2011). Vi har tagit dessa i beaktande genom hela forskningsprocessen. Intervjuerna 
genomfördes efter att informanten givit sitt informerade samtycke. Personerna fick 
nödvändig information om studiens syfte och procedurens gång samt information om 
att deltagande skedde på frivillig basis med rätt att lämna studien när som helst 
(Kvale & Brinkmann, 2014). I och med detta ansåg vi att vi fullgjort det Bryman 
(2011) menar med informerat samtycke. Informanterna och företagen erbjöds anony-
mitet och all insamlad data som kunde förknippas med företaget eller informanten 
avidentifierades. Insamlade uppgifter har hanterats enligt konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet vilket innebär att de förvarats så att obehöriga inte haft tillträde till 
dem. Likaså ska insamlade uppgifter om företag och personer enbart användas i 
forskningsändamål (Bryman, 2011). 

Resultat/Analys  
I följande del presenteras resultatet och analyseras i relation till litteratur och tidigare 
forskning. Inledningsvis presenteras mer övergripande hur de besökta företagens av-
slutsprocess fungerar. Sedan följer tre olika perspektiv på hur avslutssamtal motive-
ras av studiens informanter. De redovisas under rubrikerna: avslut i marknadsfö-
ringssyfte, avslut i syfte att vara en god arbetsgivare samt avslut i syfte att utvecklas 
som företag. Därefter följer ett stycke som redogör för hur företagen arbetar med för-
ståelse och värdeskapande i avslutsprocessen.  

Arbetet med avslutsprocessen 
HR-processer och HR-arbete kan beskrivas på olika vis, det finns inte en entydig 
skola. Medan Ulfsdotter Eriksson (2013) sammanfattar personalarbete i fyra steg; at-
trahera, utveckla, behålla och avveckla, delar Ulrich och Brockbank (2007) upp pro-
cesserna på andra sätt. Avslut finns på ett eller annat vis med i HR-arbetet då det ut-
gör en del av anställningsresan (Boglind et.al., 2013). Personerna som medverkat i 
studien vittnar alla om befintliga rutiner för hur avslut hanteras. Ett exempel följer 
nedan.  
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”Vi har en policy skriven och vi kallar det för en enter/exit process när man 
kommer in i, och ut ur anställning. Och alla som anställs och slutar, om 
man gör det på en ett längre vikariat eller tillsvidareanställning går igenom 
de två bitarna, och där finns det en policy på varje sida om hur man ska för-
hålla sig och rutinen och så, där det förtydligas vem som har ansvar för 
vissa delar i processen.” (Informant 5) 

På samtliga företag fanns tillhörande checklistor, vilka beskrev hur ansvar fördelas i 
avslutsprocessen. Flera informanter beskrev att listorna underlättade det praktiska 
arbetet såsom återlämnande av kläder, telefon, nycklar etc. Checklistan fanns på de 
flesta företagen att hitta på intranätet. I företagens befintliga rutiner fanns också en 
avgångsintervju, ofta med ett tillhörande frågeformulär. Samtalsunderlaget innehöll 
frågor och diskussionsämnen kring exempelvis trivsel på arbetsplatsen, synen på le-
darskapet, anledning till avslutet och hur medarbetaren ser tillbaka på sin anställ-
ningstid. Hos samtliga företag är avgångsintervjun ett beskrivet inslag, även om 
ingen av våra informanter trodde att de genomfördes till 100%. Vem som höll i sam-
talet varierade från ett företag till ett annat. Det var antingen närmaste chef eller nå-
gon från HR-avdelningen. HR-avdelningen stod dock som ägare till processen på 
samtliga företag. På några av företagen fanns ett systematiskt arbetssätt för hur in-
formation från avsluten användes, men vi såg en variation i hur företagen arbetade 
med uppföljning. Hantering och bearbetning av informationen från avgångsintervju-
erna var dock inget som inkluderades i någon avslutsrutin eller processbeskrivning 
på något företag. Under intervjuerna berörde vi vid frågan om processens funktion 
eller beskrivningen av avslutshanteringen spelar någon roll för hur väl avsluten görs. 
Informanterna var tydliga med att processen och listorna i sig inte kunde skapa ett 
mervärde för företagen, utan sågs som ett hjälpmedel för att uppnå arbetet i “det 
goda avslutet”. Relationen, till exempel, eller bemötandet och traditionerna runt om-
kring ansågs ha större betydelse för medarbetarens upplevelse av avslutet, än hur den 
faktiska arbetsgången såg ut.  

Tre syften med goda avslut 
Även om ingen kunde intyga att avgångsintervjuer genomfördes fullt ut, sågs det som 
en viktig del i avslutsprocessen och fanns som rutin. Trots enigheten om att det är en 
vital uppgift framkom olika syner på vad syftet med avgångssamtal egentligen är. 
Handlar det framför allt om att på ett eller annat sätt uppmärksamma den medarbe-
tare som slutar, eller är huvudsyftet att suga ut så många lärdomar som möjligt uti-
från den tidigare anställdes upplevelse av tiden på företaget? Även om det ena inte 
utesluter det andra vill vi i följande del lyfta några perspektiv på hur goda avslut mo-
tiverades av informanterna.  

Avslut i marknadsföringssyfte  
Att avsluta med medarbetare på ett värdigt sätt kan vara betydande för företagsryktet 
menar såväl våra informanter som Ljungström (2011) och Svartbeck Lilja (2013). 
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Uppfattningar vi mött i bland informanterna kring varför det är betydelsefullt att 
göra ett bra avslut går väl i hand med idéer om employer branding. 

“Om det då blir ett taskigt avslut då är det ju det du tar med dig ut på byn. 
Det är det man sprider liksom. Såhär betedde man sig mot mig när det lik-
som var tack och hej, då var jag inte värd nånting längre. Och de ville inte 
ens lyssna på min kritik. Och då missar man ju att lära sig och får också då-
ligt rykte på byn.” (Informant 4) 

Informanten gav sin syn på vilka konsekvenser ett sämre avslut kan generera. Hur fö-
retaget beter sig gentemot en anställd som är på väg bort från arbetsplatsen menade 
informanten är relevant för vilken bild som återges av medarbetaren. Arbetsgivare 
måste tänka på hur de behandlar sin personal hela vägen tills de skiljs åt, även när fö-
retaget ”inte har något att vinna”. Hur anställda framställer företaget är en viktig del i 
employer branding-arbetet menar även Charbonnier-Voiron et.al. (2016) och deras 
resonemang, att nöjda anställda är betydande företags arbetsgivarvarumärke, går i 
linje med citatet ovan, då företagets bild kan påverkas negativt genom tidigare an-
ställda som inte varit nöjda.  

Vilka avslut som har störst betydelse i just employer branding-syfte rådde det delade 
meningar om. En informant menade att arbetsgivare torde vara mer måna om med-
arbetare som slutar men fortfarande är aktiva i arbetslivet. Resonemanget följdes i 
några fall av tanken att de som lämnar för att gå i pension således inte är lika bety-
dande för just företagets rykte. Informanten argumenterade för det självklara i att av-
slutet ska skötas professionellt men för spridningen av företagsbilden är blivande 
pensionärer inte den mest prioriterade gruppen. Att genomföra samtal i samband 
med avslut för anställda som går mot pension kan således ha begränsat värde enligt 
denna åsikt. Angående medarbetare som går till annan arbetsgivare fanns också olika 
synsätt kring employer branding. Vid en intervju liknades frivilliga avslut vid pro-
blemfria avslut och informanten menade att ”det brukar lösa sig när man säger upp 
sig själv” (Informant 2). Bland de tankegångarna finns inte employer branding-per-
spektivet med, då informanten syftade mer på tillvägagångssätt och tydlighet i pro-
cessen. Trots det, är det relevant att stanna kvar vid synen på frivilliga avslut som 
problemfria när det kommer till företagsbilden. En annan informant menar nämligen 
att en medarbetare som lämnar arbetsgivaren för att gå till en annan, kanske inom 
samma bransch, målar upp en sämre bild av företaget den lämnar. Att se det sam-
manhang en lämnar och ”rycker upp sig själv ifrån” (Informant 5) som mindre attrak-
tivt menar informanten är en strategi för att hantera situationen. 

”Om man går till konkurrenter inom samma område där vi har verksamhet, 
så tror jag man har en sämre bild, för annars tror jag inte man hade läm-
nat verksamheten. /…/ säger man upp sig från sin arbetsplats och rycker 
upp sig själv ur ett sammanhang för att placera sig någon annanstans så 
gagnas man lite utifrån ett ”coping-perspektiv” i att har man lämnat 
någonting sämre än där man är, oavsett vad den objektiva verkligheten är. 
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Så det tror jag generellt, inte bara för arbetsgivare, utan i ett större per-
spektiv.  När man lämnar något för någonting annat så tenderar många 
personer att ha en… ja men, man minns varför man flyttar på sig.” (Infor-
mant 5) 

Det informanten i utdraget ovan uttrycker kan tolkas som att avslutets karaktär spe-
lar mindre roll då en medarbetare själv väljer att lämna, eftersom hen ändå kommer 
att bära med sig en bild av företaget som sämre än bilden av det nya stället. Samtidigt 
lyftes samma typ av avslut som intetsägande för betydelsen av företagets ansikte utåt. 
Ovanstående resonemang kan ställas i relation till tankarna kring att den som slutar 
av egen vilja lämnar företaget på ett sätt som inte är bekymmersamt. Vi kan ana en 
divergens i hur informanterna upplever avslutsprocessen för personer som slutar 
självmant.  

“Alltså, det kan det va sånt begränsat värde, kan jag tro, liksom att grotta 
ner sig i som företag. Och det tror jag att vi liksom försöker lägga vikten vid 
är att göra rätt när det handlar om de mer knepiga, komplexa frågorna.” 
(Informant 2) 

Här menar informanten att fokus borde läggas på de mer komplicerade avsluten där 
företaget riskerar att hamna i blåsväder eller ställas inför rätta, än de avslut där med-
arbetare går vidare i arbetslivet. Informanten ger alltså uttryck för att hen inte sätter 
employer branding i första rummet när det gäller individer som självmant slutar. 

Några företag för statistik över hur många som slutar och av vilka anledningar, vilket 
flera informanter såg dels som kompletterande fakta till nyckeltal i exempelvis perso-
nalomsättning, och dels som en källa till ledtrådar om hur de uppfattas som företag. 
Även om det primära syftet med statistiken inte var att indikera på attraktiviteten i 
arbetsgivarvarumärket sågs det som något användbart. Det förespråkar även Dhyre 
(2013) och menar att det är viktigt att lära sig av hur organisationen uppfattas för att 
också kunna öka attraktionskraften. Flera av informanterna menade dock att hur fö-
retaget uppfattas snarare borde komma fram i andra forum än avslutssamtalet, ex-
empelvis i medarbetarsamtal eller arbetsplatsträffar. 

Avslut i syfte att vara en god arbetsgivare 
Huruvida närmaste chef eller en representant från HR skulle genomföra avslutssam-
tal var det delade åsikter om. Det diskuterades för- och nackdelar med de båda alter-
nativen oavsett vilket alternativ som tillämpades. Bland företag där HR genomförde 
samtalen framhölls betydelsen av att en oberoende part kliver in, då föreställningen 
fanns att svaren på frågorna återgavs med större ärlighet när den anställde inte sitter 
mitt emot sin närmaste chef, vilken hen står i beroendeställning till. Även på de före-
tag där cheferna genomförde intervjun uttryckte flera informanter en tveksamhet i 
frågan. Att vara missnöjd med sin chef, menar en informant är ett vanligt skäl till att 
en inte trivs, och skulle kunna vara en bidragande faktor till att medarbetaren väljer 
att lämna arbetsgivaren. Om relationen mellan chef och medarbetare varit ”knagglig” 
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skulle det kunna vara ett hinder i avslutssamtalet. Å andra sidan framkom också ar-
gument för att närmaste chef är den som rimligen bör hålla i samtalet. Chefen är den 
som bör ha bäst relation till medarbetaren. I större organisationer är det inte ovanligt 
att medarbetaren träffat en representant från HR endast vid ett fåtal tillfällen, vilket 
sannolikt skulle innebära att det inte finns en stark förtrolighet inbyggd i mötet. 
Några ville understryka chefens ansvar över medarbetaren och, med det i grunden, 
det naturliga i att chefen hanterar även detta samtalet. Dessutom framhölls samtalets 
betydelse för relationen mellan chef och medarbetare. Uttryck som ”att knyta ihop 
säcken”, ”prata ut” och ”stänga här, om vi haft en relation länge” användes för att be-
skriva företeelsen. Det går att ana ett terapeutiskt syfte med att ha avgångssamtal. 
Det blir ett forum där den anställde får prata av sig, “lätta på skor som klämt” (Infor-
mant 1). Även om intervjuernas fokus inte låg i den terapeutiska meningen av samta-
let kunde en sådan effekt skönjas. 

I diskussionen om medarbetare som slutar självmant menade informant 2 att av-
gångssamtalets huvudfokus var att medarbetaren får prata av sig. “Jag tycker det är 
huvudsak att man får prata av sig, och varför slutar jag.” Att undersöka djupare eller 
att “grotta ner sig” i frivilliga avslut antogs ha ett begränsat värde för företaget.  

Vilka känslor som finns mellan den som slutar och den som hanterar samtalet är rele-
vant. Men avslutsamtal kan också påverkas av hur medarbetaren upplever sin relat-
ion till arbetsgivaren. Samtalets omhändertagande funktion kan måhända sträcka sig 
åt båda håll. Även chefen kan känna behov att ”prata ut” med en medarbetare som 
slutar. Några framhöll också det faktum att medarbetaren kan ses som en svikare när 
ansökan om uppsägning lämnas in. Såsom Klotz och Bolino (2016) tar upp finns ofta 
band knutna mellan medarbetare, även mellan chef och medarbetare. Hur cheferna 
påverkas av en medarbetares avgång bör beaktas. Medarbetarens relation till chefen 
kan medföra en risk att faktiskt inte våga uttrycka känslor med rädsla för att göra sin 
närmaste chef ledsen. Så vad kan HR egentligen förvänta sig att en medarbetare be-
rättar för sin chef? I linje med Klotz och Zimmermans (2015) beskrivning av medar-
betarens vändning till att vilja uttrycka återhållna känslor när avslutet närmar sig, 
menar flera av informanterna att medarbetare brukar kunna ”sänka garden”, svara 
ärligt och ge konstruktiv feedback i avslutssamtalet. Samtidigt som det emotionella 
spelet styr vad som lyfts i samtalet är den anställde inte längre i samma beroende-
ställning till sin chef, och vice versa, vilket borde öppna upp för ärliga svar på frågor 
som rör trivsel eller vad som fungerat bra och mindre bra. Även Harris (2000) menar 
att anställda som ska lämna ofta är välvilligt inställda till att ge ärliga svar. På lik-
nande vis uttryckte sig en informant angående öppenheten i samtalet.  

”Ja, jag tror ofta det beror på relation till medarbetaren, men jag upplever 
att folk är ärliga. De säger och berättar om det varit några problem, och 
som jag säger, oftast vet vi ju om det på HR, så jag tycker det fungerar bra.” 
(Informant 3) 
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Uttalandet indikerar inte bara att relationen är betydande för vad som diskuteras i in-
tervjun, utan också att den som initierat samtalet, nämligen HR, ofta redan har kän-
nedom om vilka frågor som kommer att lyftas. Frågan om vad medarbetaren är villig 
att berätta för sin chef kvarstår. Medarbetaren tenderar visserligen att vilja uttrycka 
åsikter och känslor (Svartbeck Lilja, 2013., Harris, 2000., Klotz & Zimmerman, 
2015), samtidigt verkar samtalet inte ske helt förutsättningslöst. Från medarbetarens 
håll finns farhågor, som att inte såra motparten. På andra sidan bordet finns före-
ställningar om samtalets innehåll. Informanten säger i citatet att de ofta känner till 
verksamhetens eventuella problem. Avgångsintervjuernas primära syfte är, på företa-
get i fråga, inte utvecklingsmöjligheten utan snarare att uppmärksamma avslutet och 
den medarbetare som lämnar.  

Bemötandet ansågs vara centralt. En informant jämförde vikten av att göra ett gott 
avslut vid att göra en bra introduktion. Hen menade att början och slutet på anställ-
ningen är två otroligt viktiga delar. I andra intervjuer liknades istället bemötandet i 
ett avslut vid bemötandet gentemot en person som varit med i en rekryteringsprocess 
men inte erbjudits jobbet.  

En annan central punkt som lyftes fram var avtackningen av den som slutade. Vissa 
företag hade mer tydliga rutiner kring detta än andra. Några informanter såg före-
tagskultur som en faktor som påverkar avtackningen. Informanten framhöll kulturen 
på ett positivt sätt, att avtackningen sker på ett mer gediget sätt än vad den befintliga 
rutinen beskrev tack vare den rådande företagskulturen.  

“Slutar man i övrigt, då är det som så... vi har ganska stark kultur kring 
såna här saker, så alla vet vad som gäller. Om man slutar i övrigt då är det 
upp till arbetslaget att fixa en avtackning, då får man liksom samla ihop en 
present och så skriver man ihop något från alla och så. Så gör vi alltid.”  
(Informant 4)  

Vid sidan av de beskrivna processer företagen ämnar efterleva finns alltså informella 
faktorer som påverkar, såsom rådande företagskultur och tradition. Kring detta ämne 
fanns olika åsikter. Någon menade att avtackning och att på andra sätt uppmärk-
samma medarbetaren ses som personalvård mer än något annat och egentligen inte 
hör till HR:s primära uppgifter. Andra uttryckte det som en del som skulle kunna på-
verka företagets employer brand. 

Avslut i syfte att utvecklas som företag 
Analysen av materialet visar även på ett annat huvudsyfte med att hålla avgångsinter-
vjuer. Samtalet kan generera i ett värde för arbetsgivaren och sedermera gagna för-
bättringsarbete. Detta givet att samtalet blir “kvalitativt”, dvs. att responsen innehål-
ler rika beskrivningar av erfarenheter och åsikter. Avgångssamtal verkar i många fall 
vara en plattform för att få reda på varför en person väljer att lämna företaget. 
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“Vi har en så pass expansiv bransch där vi måste vara jätteduktiga på att 
ha koll på varför folk slutar. Det är många som får lockelser från andra fö-
retag och det är en enorm kamp om duktiga medarbetare överallt. Det är 
ett krig och därför så måste vi veta varför folk slutar.” (Informant 2) 

Informanten ville framhäva vikten av att ha koll på, eller i alla fall ett hum om, varför 
folk väljer att gå vidare. Den huvudsakliga orsaken till att det är relevant är att företag 
konkurrerar om samma arbetskraft. Att veta vad man kan utveckla som arbetsgivare 
för att behålla attraktiva arbetare är då av största vikt.  

 “Varför slutar folk? Är det något man är missnöjd över? Jamen då måste vi 
ju fånga upp det, helt enkelt.” (Informant 6) 

Samtalen kan ge en indikation på att något behöver åtgärdas eller utvecklas hos en 
arbetsgivare, på en viss avdelning, i en viss fråga eller hos en viss chef. Arbetet med 
detta bedrevs på olika sätt. Några kunde berätta ingående och direkt om hur inform-
ation hanteras och vad den användes till, medan andra var mer osäkra på hur den in-
formationen behandlades. 

En fråga att ställa sig vad gäller hur företag använder information från samtalen som 
underlag till förbättring, är hur gynnsamt det är att tillgodogöra sig sådan informat-
ion när anställningen ändå ska avslutas. Vissa menade att tankar och åsikter kring 
hur de som företag ska kunna bli bättre bör komma fram i det kontinuerliga utre-
dande personalarbetet, exempelvis utvecklingssamtal och medarbetarundersök-
ningar. Det bör således inte komma fram något överraskande i avgångssamtalen. 
Trots det, är ett samlat intryck från intervjuerna att utvecklingsarbete kan initieras av 
åsikter från avgångsintervjuer, eller åtminstone vara ett komplement. 

“Men det jag har sett har jag ändå kunnat se mönster i, som har gjort att 
jag kommer att göra saker, det jag har tittat på senast. Så jag kommer att 
intervjua en viss grupp människor utifrån saker som har kommit fram. Som 
jag ser att det här ska vi nog ta tag i.” (Informant 4) 

Här förklaras hur information som kommit fram i avgångssamtal och sedan förts in 
ett system, lett vidare till ett utredningsarbete på HR-agendan. Alla företag använde 
inte samma systematik i sin hantering av informationen. Samtalsunderlaget med den 
anställdes svar matades på företaget i fråga in i ett system för att kunna användas på 
det sätt som utdraget ovan beskriver. 

Ett annat sätt att arbeta med informationen var att agera mer direkt om det ansågs 
finnas behov. HR lyfter då frågan med den chef som haft ansvaret för medarbetaren 
som slutar. På ett företag samlas uppgifterna i ett centralt system men huruvida den 
datan analyseras och fungerar som underlag i förbättringsarbete kunde informanten 
inte uttala sig om. Ett ytterligare sätt att tillvarata informationen var genom en rap-
port som sammanställdes varje halvår där HR presenterade nyckelfrågor som fram-
trätt i avgångsintervjuer. Dessa halvårsrapporter användes sedan som underlag och 
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bevisbörda i olika frågor. Även om inte avgångssamtalen låg till grund för den om-
strukturering företaget påbörjade, så gick förändringen åtminstone väl i linje med 
vad man kunnat utläsa i avgångssamtalsrapporten. Nedan följer ett exempel på hur 
information om hur det faktiska avslutet “kodas” för att kunna användas i kartlägg-
ning. Här åsyftas inte den förhoppningsvis kvalitativa återkoppling som samtalet kan 
ge, utan statistik som HR, utan vidare tolkningar och reflektioner, kan tillgodogöra 
sig genom ett systematiskt arbete i avslutsprocessen. 

“Dels följer vi från HR upp det i nyckeltalsform, dels tittar vi på hur ser 
historiken ut, hur ser personalomsättningen ut de senaste månaderna? Det 
är något som aktivt efterfrågas från vår koncernledning och styrelse, så det 
avrapporteras ju i numerär form, sedan använder vi på HR underlaget för 
att koda av, vad beror det här på.” (Informant 5) 

Även information av kvantitativ karaktär verkar alltså kunna användas för vidare 
analys och i förlängningen bidra till utvecklingsarbetet. HR-funktionen kan då bygga 
strategier utifrån egna antaganden, grundade i historik. Den mer nyanserade åter-
kopplingen med medarbetarens berättelser i fokus, verkar ändå vara det som primärt 
används i utvecklingssyfte. En informant diskuterade hur underlaget kan användas i 
ledarskapsutveckling. Om en eller flera anställda uttryckt att de upplevt brister i en 
chefs ledarskap kunde den informationen återkopplas till chefen i fråga. HR såg det 
som underlag för att lyfta vissa frågor med chefens chef och konkretisera ett kanske 
redan känt problem. I det arbetet menade informanten att det fanns ett inneboende 
problem om chefen är medveten om att det finns svårigheter i relationen till medar-
betaren som ska sluta. Genomför chefen en avgångsintervju är hen troligen medveten 
om vilka ämnen som kommer tas upp. Att då inse som chef att man inte kommer att 
gagnas av efterklangen av samtalet kan leda till att samtalet inte genomförs på det 
sätt som är tanken från HR:s sida. 

”Om cheferna genomför det här och de vet att det har varit en tuff relation, 
de kanske har duckat för en del saker de skulle ha tagit tag i. Om det då 
kommer fram i de här samtalen så skickar ju de det till sin egen bödel på 
något vis. Det blir ju väldigt knepigt, och där tror jag att, bland de samtal 
som inte genomförs och inte kommer in, så finns nog en del av dem som in-
ser att jag som chef gagnas inte av att göra ett seriöst samtal här eftersom 
den här informationen blottar mina brister.” (Informant 5) 

Att skapa förståelse för avslutsprocessen 
Avslutssamtal verkar dock vara något som inte alltför sällan faller mellan stolarna, 
ofta till följd av tidsbrist. Inget av de företag vi kontaktade har heller något kontroll-
incitament för att följa upp huruvida avslutsamtal genomförs eller ej. Flera av infor-
manterna framhöll att bristen på förståelsen hos chefer och i organisationen i sin hel-
het, kunde ligga till grund för att det inte alltid blir av. 
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“Och det tror jag styr lite grann att vi ibland får kämpa lite med att på-
minna och så där, de som inte förstår varför det är viktigt. Alla förstår ju 
varför det är viktigt att ta in en ny, men alla förstår inte varför det är vik-
tigt att ha ett avslutssamtal. Det kanske är mer vi som är HR-nördar eller 
ledarskapsnördar eller de som har det naturligt som förstår varför det är 
viktigt”. (Informant 4) 

”Tyvärr är det här sånt som blir liggandes när allting annat brinner, det 
här är en viktig men inte akut uppgift”. (Informant 6) 

Dilemmat i att uppgiften är viktig men ändå inte brännande blev tydligt i flera inter-
vjuer. Ett avgångssamtal är inte nödvändigt för att arbetet ska kunna fortlöpa. Att 
däremot rekrytera och introducera en ny medarbetare på den platsen är ett måste för 
att upprätthålla produktionen. Det resonemanget förstärker värdet av att skapa för-
ståelse för samtalets betydelse hos chefer som ska genomföra det. HR-avdelningens 
uppgift kan således innebära att dels skapa goda förutsättningar för chefer att enkelt 
kunna utföra vad som förväntas av dem i avslutet, men också att understryka syftet 
med varför hanteringen kräver sin tid och engagemang. Liksom andra HR-aktiviteter 
kan avslutsarbetet ses ur ett AMO-perspektiv (Boxall & Purcell, 2016). Här kan för-
måga, motivation och tillfälle appliceras på organisationen i sin helhet eller på indivi-
dens insats i uppgiften. Den som har förmåga bör ha blivit utrustad med relevant 
kunskap och tillfälle att utföra uppgiften ges genom strukturen i arbetet (Boxall & 
Purcell, 2016). Motivationen är kanske den del som belystes tydligast i intervjuerna. 
Här syns två vägar till att motiveras, att individen känner att hen måste genomföra 
uppgiften för att den följs upp, eller att individen vill genomföra uppgiften för att hen 
ser andra vinningar. Trullen et.al. (2016) pekar på utmaningarna i att implementera 
HR-aktiviteter genom chefer. Kanske kan HR bidra med sakkunskap och underlätta 
handhavandet genom att presentera avslutsarbetet på ett lättillgängligt sätt. Trullen 
et. al. (2016) problematiserar rimligheten i att chefer ska förvalta ansvaret över HR-
aktiviteten. Den problematiken framträdde inte i våra intervjuer. De utmaningar som 
istället beskrevs handlade om motivationen och att få chefer att förstå syftet. Just syf-
tet med samtalen fanns formulerat i processen för avslutet på de flesta företag, vilket 
borde kunna underlätta arbetet med skapande av förståelse om vi ser till Trullens 
et.al. (2016) resonemang. 

”Givetvis är det viktigt att ha en bra process som är enkel att förstå för che-
ferna och enkel att följa och hitta, det underlättar ju oerhört mycket. Och det 
tycker jag vi har. Och det upplever jag funkar bra till det stora hela. Men 
vill man få det riktigt bra så tror jag att man måste jobba med förståelse för 
varför det är viktigt. Då tror jag att man gör bättre avslutsintervjuer. ” (In-
formant 4) 

För att kunna nå en utveckling som ett resultat av avslutshanteringen är chefernas, 
men också hela företagets, mottaglighet för återkoppling relevant. Flera informanter 
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menade att mognadsgraden bland chefer har betydelse för hur den feedback som 
framkommer från avsluten tas emot. 

”Men vill man få det riktigt bra så tror jag att man måste jobba med förstå-
else för varför det är viktigt. Då tror jag att man gör bättre avslutsinter-
vjuer. Om man liksom försöker utvecklas som chef av det man får till sig, då 
tror jag man har mycket att vinna av det som företag.” (Informant 4) 

Förståelsen beskrivs här i ett vidare perspektiv. Det handlar om att vara öppen för 
nya insikter från samtalen också, inte bara förstå varför samtalen ska genomföras.  

Det framkom att HR-avdelningarna såg en utmaning i att motivera chefer att avsluta 
väl med anställda som var på väg att lämna företaget. Informanterna menade att che-
fers fokus ligger på det dagliga arbetet på den egna avdelningen. Anledningar till var-
för att det är viktigt att fokusera på avslutet, menade informanterna, var att just att få 
avsluta den relation som funnits mellan medarbetare och chef, eller låta medarbeta-
ren få “prata ut” som någon informant uttryckte sig. Det var också att upprätthålla ett 
gott rykte och att lära sig om den egna organisationen. 

Diskussion  
Resultatet/analysen kommer i följande del sammanfattas och diskuteras. I avsnittet 
kommer vi att lyfta egna tankar kring resultatets mest centrala delar samt öppna för 
vidare diskussion. Vi kommer även att föra en diskussion kring vårt tillvägagångssätt 
under avsnittet metoddiskussion. Studiens huvudresultat landar i att arbetet med av-
slut kan bedrivas på lite olika sätt. Vilken betydelse det kan ha, och i vilket syfte sam-
talet genomförs, skiljer sig till viss del åt beroende på uttalat syfte med avslutsproces-
sen. Dessutom visar resultatet på några utmaningar som finns för att avslutshante-
ringen ska skapa värde för verksamheten.  

HR:s arbetssätt i avslutsprocessen  
Trender påverkar HR-arbetet. De formar verksamheten, bidrar till utveckling och 
skapar personalfunktionens historia och framtid. I nästa kapitel i HR-boken kanske 
processbaserat arbete slopas helt och det enda som gäller är exempelvis agil HR eller 
någon annan trend. Anledningen till att processen stått i fokus i den här undersök-
ningen är just att många HR-avdelningar idag har ett processbaserat arbetssätt. Att 
visualisera sitt arbete kan för HR-funktionen innebära att fler individer ges möjlighet 
att skapa, om inte en förståelse, så åtminstone en överblick över vad personalarbetet 
innebär. En tydlig avslutsprocess underlättar också för att utförandet ska göras kor-
rekt, att inga misstag begås på vägen. Det gäller både arbetsrättsligt, praktiskt och i 
bemötandet. Att processen är utformad på ett sätt som gör att den är enkel att följa, 
att den är tydlig och finns lätt tillgänglig gör att chanserna ökar för ett “bra” avslut. 
Saknas en beskrivning är det svårt att kontrollera hur frågan behandlas i olika delar 
av organisationen. Något definierat att utgå ifrån är kanske steg ett för att nå en sam-
syn i frågan. Vad som ska ingå i avslutsarbetet är kanske nästa steg. Information om 
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var jag lämnar nycklar och hur jag avslutar mitt konto är inte en oväsentlighet, tvär-
tom är det värdefulla instruktioner för ett friktionsfritt flöde i avslutsprocessen. Men 
vi hör nog till den skara som tror att HR:s arbete med avslut bör omfatta något större 
än att samla in nycklar. I vår mening bör HR-arbete innefatta mer ”mjuka värden” 
som att avsluta den personliga relationen.  

En ständigt pågående diskussion och svårighet med HR:s generella uppdrag i organi-
sation är hur HR ska kunna fungera som ett stöd till chefer, men aldrig ta över med-
arbetaransvaret. Hur den frågan behandlas i organisationen är betydande både för 
hur processbeskrivningen ser ut och hur aktiviteterna genomförs. Med det menar vi 
att om HR förväntar sig att cheferna kommer ta personlig kontakt med dem inför ett 
avslutsärende, kanske processen ändå inte är utformad på ett sätt som gör att che-
ferna sköter hela proceduren själva. HR kan äga processen, men för att kunna släppa 
ifrån sig ansvaret över den behöver den anpassas efter chefers behov av stöd. Boglind 
et.al. (2013) menar att cheferna behöver stöd för att definiera sitt uppdrag. Men ser 
HR större vikt i att vara ett personligt stöd till chefen än att hjälpa chefen att utföra 
uppgiften själv, då minskar kanske processens tydlighet i betydelse. 

Avslutsprocessen, eller rutinen, fyller en viktig funktion framför allt i praktiskt hänse-
ende. Hur den är utformad och vad den innehåller varierar något, men verkar kunna 
återfinnas på intranät för att på bästa sätt vara tillgänglig för de parter som kan vara i 
behov av den. Med det sagt anser vi att vi svarat på frågeställningen om hur företags 
befintliga rutiner för medarbetares avslut ser ut.  

Vad arbetsgivare vill uppnå med goda avslut 
Från resultatet kan vi urskilja tre olika syften med att genomföra avgångssamtal; det 
relationsbetonade, inverkan på arbetsgivarvarumärket och strävan efter att bli en 
bättre arbetsgivare. Även om dessa syften inte uttrycktes ordagrant tycker vi oss ha 
ringat in det centrala i de beskrivningar vi fått till oss och genom dessa svarat på frå-
gan om vad arbetsgivare anser vara prioriterat i ett avslut.  

Visa omtanke och uppskattning 
I det förstnämnda syftet bör lyftas att uppmärksammandet av den person som är på 
väg att lämna, kan vara en nog så viktig del i avvecklingsarbetet som något annat. 
Frågan är om avgångssamtal är den enda vägen i det. Avtackning och andra tradit-
ionsenliga aktiviteter, som ansågs uppfylla samma syfte, verkar styras delvis av före-
tagskulturen. Då kulturen aldrig var ett huvudspår under intervjuerna ställde vi inte 
heller frågan om den enbart sågs som positiv. En stark gemenskap och god samman-
hållning må anses värdefullt, men visst skulle det kunna följa andra svårigheter med 
en stark kultur. Kultur kan inte anses som en renodlad HR-uppgift, vilket också gör 
det svårt att reglera. Vad som står i rutiner och checklistor är det som är direkt på-
verkbart. Att framställa dessa, mer omhändertagande, aktiviteter som personalvård, 
och därmed göra en uppdelning mellan hur vi sköter personalfrågor och hur vi sköter 
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om personalen, anser vi intresseväckande. Ingår alltså inte vård och omhänderta-
gande i HR:s arbete? Vem som drar gränsen för vad som är HR-arbete och vad som 
är personalvård måste i så fall bli en relevant fråga. 

Vårda företagsryktet 
En större växel som skulle kunna dras från den första tanken - att visa omtanke, är 
påverkan på employer brand. Om företag inte lägger någon vikt vid hur de uppfattas 
av nuvarande och tidigare anställda som Charbonnier-Voirin et.al. (2016) nämner 
som en nyckel, finns risken att företagsryktet påverkas utan ledningens vetskap. Med 
det resonemanget menar vi att ett samtal, i syfte att låta medarbetaren få “prata ut”, i 
förlängningen är ett samtal i syfte att upprätthålla ett rykte om att vara en god arbets-
givare.  

Avslut är inte den största byggstenen i employer branding men bör ändå innefattas i 
arbetet. Detta både genom nuvarande anställdas identifikation med företaget som 
App och Büttgen (2016) diskuterar, och genom attityd och beteenden hos medarbe-
tare som lämnat (Klotz & Bolino, 2016). De långtgående effekterna av att göra avslu-
tet så friktionsfritt och trivsamt som möjligt har förmodligen en del i hur potentiella 
medarbetare uppfattar arbetsgivaren, även om det inte är den största faktorn.  

Identifiera förbättringsområden 
Det tredje identifierade syftet handlar om vad företag kan lära sig och hur de kan ut-
vecklas genom feedback från avslutssamtalet. Att det är en guldgruva för information 
verkar många vara ense om (Harris, 2000., Klotz & Zimmerman, 2015., Svartbeck 
Lilja, 2013). Klotz och Zimmerman (2015) menar också att medarbetarna som ska 
sluta känner ett behov av att få ge återkoppling och uttrycka åsikter. Med det i åtanke 
är det dumt av företag att inte tillvarata det tillfället för konstruktiv kritik. Med andra 
ord ställer vi oss skeptiska till att den typ av feedback som en avgångsintervju kan ge-
nerera, lika gärna kan komma fram i andra forum. Kanske kan vi till och med påstå, 
med stöd av Klotz och Zimmerman (2015), att avslutssituationen kan vara ett unikt 
tillfälle för information som kan gagna företagets förbättringsarbete. Om andra in-
formationskanaler, exempelvis medarbetarsamtal, fungerar bra kanske överraskning-
arna kan bli färre, men vi hävdar ändå att situationen när maktbalansen ändras är 
värdefull för information.  

En direkt sammanlänkad fråga blir då hur informationen hanteras, analyseras och 
kommer till användning i förändringsarbete? Vårt resultat visar på en mångfald i till-
vägagångssätt och tidigare forskning har inte visat en universallösning i frågan. Vår 
föreställning var inte att finna ett optimalt sätt att hantera informationen, men det är 
tydligt att informationen bör bearbetas för att organisationen ska nå utveckling. Ex-
empelvis kan utvecklingsförslag som tagits upp under avgångssamtal vara en stående 
punkt på arbetsplatsträffar eller ledningsgruppsmöten.  

Något intresseväckande är de hinder som beskrivs för företag att komma åt dessa vär-
defulla åsikter från medarbetare. Här åsyftas de chefer som känner till processen och 
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är väl medvetna om att det som sägs förs vidare uppåt i organisationen. Har chefen 
då på känn att medarbetaren mitt emot kommer att svara på ett sätt som framställer 
chefen i dålig dager kanske samtalet istället uteblir. Varken processen eller bearbet-
ningen är problemet då, utan konsekvenserna för de enskilda individerna som är del-
aktiga. Rent krasst ställer chefen sitt eget rykte framför organisationens utveckling, 
något som i våra öron låter väldigt mänskligt. Däremot är det viktigt att som organi-
sation medvetengöras om fenomenet eftersom det kan utgöra hinder för lärande.  

Att alla organisationer inte heller inkluderar pensionärer som en källa för återkopp-
ling i utvecklingsarbetet är något vi ställer oss fundersamma till. Bör inte medarbe-
tare med många års erfarenhet vara en av de bästa informationskällor som finns för 
att företag ska utvecklas och därmed prioriteras högre? 

Hur avslutet påverkar HR-arbetet som helhet 
Avslut, som en del i HR:s arbete, är kanske inte den största biten, sett ur ett rent tids-
perspektiv. Är det den viktigaste då? Kanske inte i sig självt, men den innefattar flera 
delar som gränsar till många andra aktiviteter på HR:s bord. Personalomsättningen, 
nyrekryteringen, attraktionskraften, medarbetarsamtalen, ledarskapsutvecklingen - 
alla är del av HR-arbetet, med gränsytor mot medarbetares avslut.  

Så trots att Ulrich och Brockbank (2007) vill peka ut attrahera och rekrytera som det 
viktigaste i HR:s uppdrag, tror vi att delen avveckla är för tätt hopflätad med dessa att 
det nästan inte går att särskilja. Avslut har givetvis betydelse för personalomsättning 
på samma sätt som rekrytering. Givet vårt resultat verkar även uppgiften att attra-
hera nya medarbetare ha med avslut att göra. Något som däremot kan diskuteras är 
hur prioriterat avslut är gentemot övriga HR-processer. Sett till anställningsresan 
(Boglind et.al., 2013), måste vi ändå dra slutsatsen att rekrytering och avveckling är 
de två bitar som garanterat förekommer. Vad som sker under resans gång är svårare 
att uttala sig om, men att den börjar och att den slutar kan vi konstatera. 

Är avslutet lika viktigt som en introduktion? En del i vårt resultat visar det. Hur före-
taget ser på den investering de gjort är en fråga som kan ställas genom hela anställ-
ningsresan, inte bara i en introduktion. Det verkar således svårt att särskilja varje del 
från varandra. Detta särskilt om ett filter av “personalvård” läggs på. Genom hela 
medarbetarcykeln är det av betydelse hur man ser på personal, inte bara i en intro-
duktion eller kompetensutvecklingsinsats. Det är lika viktigt att göra ett gott avslut 
som att bemöta en person som sökt men inte fått en utlyst tjänst, sades också i resul-
tatet. Är det en rimligare liknelse? Här handlar det om bemötandet, och tolkningen 
blir att agerande på ett respektfullt och föredömligt sätt är det viktiga i avslut. Lik-
ställs relevansen istället med en introduktion läggs en dimension på som innefattar 
den interna synen, och tankar om hur organisationen kan utvecklas, inkluderas. Med 
det sagt vill vi inte fastställa det ena eller andra som mer rätt, men vad som uttryckts 
kan tolkas som olika grundsyner på vad ett gott avslut innebär.   
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Resultatet visar på en sida som menar att HR ofta har god insyn i varför medarbetare 
väljer att lämna. Finns det områden där det brister i trivsel, ledarskap, utvecklings-
möjlighet eller annat verkar personalfunktionen ofta redan känna till det? Här tar vi 
oss friheten att ställa frågan vad avgångssamtalet är lönt till i de fallen? Ett argument 
vi kan se i resultatet är att dessa typer av arbetsplatsproblem redan lyfts i andra sam-
manhang. Medarbetaren har förmodligen, och förhoppningsvis, redan ventilerat med 
sin närmaste chef, eller med HR för den delen, om det finns bekymmer med arbets-
tillfredsställelsen. Forum för de typer av frågor är inte vad denna studie undersöker, 
men något vi antar att företag, i stort, har. Så med andra utloppsforum i beaktande 
kan vi acceptera att HR redan vet vilka större utmaningar som finns. Tangen och 
Breyer Witt (2015) menar att avgångsintervjuer gör HR:s arbete lättare att utvärdera. 
En otäck, “HR-kritisk”, tankeställare vi fick var att förbättringsförslag från avgående 
medarbetare aldrig behöver redovisas för den som gav förslaget. Kommer problem 
med arbetsmiljön upp som en fråga i medarbetarsamtal eller på arbetsplatsträffar 
förväntar sig de anställda att en insats görs. Det finns en allmän förväntan på att led-
ningen ska agera. Har synpunkterna framkommit ur avgångsintervjuer finns ju ingen 
kvar att bekräfta för att man åtgärdat problemen. Vi vill inte tro att det föreligger på 
detta sätt, utan att HR-arbete är så pass transparent i organisationen att inget “sopas 
under mattan”. Resultatet ger inte direkt en grund för oro, men vi hade gärna blivit 
överbevisade åt andra hållet för att övertygas om att information som framkommit 
tas omhand på ett bra sätt. 

Vilken betydelse företags avslutshantering har för HR-arbetet i helhet, vilket vi inled-
ningsvis frågade, verkar rymma olika delar. Avslutet är en viktig, men inte akut upp-
gift och kan därför hamna i skymundan emellanåt. Trots det har vi sett att avslutet 
och konsekvenserna av detta, är nära kopplade till andra områden och aktiviteter 
inom HR, såsom arbetsgivarvarumärkningen, introduktionen och kompetensutveckl-
ingen.  

Hur HR kan skapa värde  
Vad är HR-funktionens huvudsakliga uppdrag? Är det att bidra till lönsamheten? Ja, 
det är det enkla svaret och det både Ulrich och Brockbank (2007) och Tangen och 
Breyer Witt (2015) lägger sitt huvudfokus på. Hur det ska göras är den centrala frå-
gan. Hur ska HR-arbete kunna bidra till att skapa värde? För att utvärdera om avslut 
haft något värde för utvecklingsarbetet, eller om employer branding stärkts till följd 
av ett bra arbete med avgångar, måste det kunna mätas. Vi misstänker dock att det 
sällan syns i redovisningar att marknadsföringskostnader blivit mindre till följd av att 
man arbetar effektivt med avslut. Verksamheten har troligen inte heller kunnat dra in 
en tjänst på utvecklingsavdelningen för att avgångsintervjuer ger så mycket utveckl-
ingsunderlag. Kanske är det med detta fall som med mycket annat, att vi ännu inte 
har hittat ett mätverktyg som fungerar? Harris (2000) menar att syftet bör vara tyd-
ligt, är det att begära för mycket att också det mätbara målet med aktiviteten ska vara 
tydligt? Här ser vi ett förbättringsområde, många verkar ha tydligt formulerade syf-
ten men inte alls formulerat vad de vill att aktiviteten ska bidra till i förlängningen. 
Det kan låta som samma sak, men vi tänker att syftet kan vara bestämt utan att ett 
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mätbart mål finns. Exempelvis kan syftet vara att bli en bättre arbetsgivare och göra 
gott för samhället, men det finns inga mål som avgör hur och när syftet är uppnått.  

Det Trullen et.al. (2016) ifrågasätter, vilka krav HR ställer på linjechefer att imple-
mentera HR-aktiviteter, framkom aldrig i vårt resultat. Vi finner det intressant att det 
snarare ses som självklart att chefer genomför HR-uppgifter, med grunden att chefen 
har det yttersta ansvaret över medarbetaren. Vi vill ändå lyfta ämnet till diskussion 
och återkoppla till resonemanget ovan angående aktivitetens mål. Har HR ett mål 
med avgångssamtalen, som exempelvis att bekräfta vad man tidigare sett som pro-
blemområden, bör cheferna kanske vara medvetna om det.  

Om vi nu påstår att avslutsarbetet tillför något viktigt till helheten, då är det av bety-
delse att vi kan förmedla varför. Eller kan HR “kringgå” cheferna i avslutet? Kan före-
tag dra lärdomar från medarbetare som avslutar sin anställning utan att skapa en 
samsyn i det? Det skulle innebära att man gör det “kliniskt”, som en informant ut-
tryckte. Statistiken skulle kunna rulla in, exempelvis genom en enkät, och HR får un-
derlag för analys. Men i den processen tappas både den terapeutiska meningen med 
samtalet och även den del som ämnar stärka arbetsgivarvarumärket. Vi menar att al-
ternativa vägar att nå informationen finns, men ska det få gehör i organisationen är 
denna “mekaniska” väg inte rätt att gå, enligt oss.  

Ett organisatoriskt lärande kan ske tack vare arbete med avslut, men hur det sker och 
vad målet är, kan variera. Det kan vara svårt att faktiskt mäta vad HR och personalre-
laterade insatser bidrar till. Vad företag kan lära genom goda avslut har att göra med 
förståelsen för processen och förväntningarna på vad denna HR-aktivitet kan gene-
rera. Detta resonemang svarar på den fjärde frågeställningen angående hur företag 
kan lära genom goda avslut.  

Metoddiskussion 
En kvalitativ ansats kändes självklart då vi ville analysera och beskriva en del av en 
helhet, att då göra en kvalitativ studie är enligt Kvale och Brinkmann (2014) lämpligt. 
Vi anser att det målinriktade urval vi gjorde genererade ett resultat i vilket vi kunnat 
se en bredd, och kunnat göra spännande upptäckter. Vi bedömer att bilden av det 
studerade området och resultatet troligt är talande för andra jämförliga företag i lik-
nande kontext. Ett snöbollsurval hade på visst vis varit fördelaktigt, då vi kunnat dra 
nytta av informanternas kontaktnät, men det skulle också kunnat begränsa och fånga 
oss inom vissa ramar. Det hade varit svårare att få en nyanserad bild av det studerade 
ämnet. Valet att intervjua personer med en HR-titel och inte verksamhetschefer tror 
vi har genererat ett mer strategiskt perspektiv på avslutsprocessen, även om indivi-
dernas åsikter och tankar spelat en viss betydelse för hur vi tillgodogjort oss inform-
ationen. Hade vi intervjuat chefer som hanterar avslutssamtal hade resultatet kunnat 
se annorlunda ut.  

Att vi skickade informationsmail såg vi som något positivt då vi upplevde samtliga in-
formanter förberedda och införstådda inför intervjuerna. I och med att vi genom 
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mailkontakten hade kännedom om att en intervju inte fick spelas in, kunde vi förbe-
reda oss och anteckna flitigt istället. Intervjuguiden testades på förhand vilket under-
lättade genomförandet av de sex intervjuerna, men vi upplevde trots det att intervju-
erna flöt på bättre och bättre ju längre in i studien vi gick. Det kan ha resulterat i att 
materialet blev fylligare allt eftersom. Några delar i intervjuguiden hade kunnat for-
mulerats på ett annat vis för att ge ännu djupare förståelse. Vi upplevde att fokus i in-
tervjuerna ofta kretsade kring samma ämnen, vilket gjorde att övriga frågor som vi 
ville besvara diskuterades i mindre omfattning. Det kom att påverka vad som blev hu-
vudspår i vårt resultat. 

Vi besökte fem av sex företag och träffade intervjupersonerna i deras arbetsmiljö vil-
ket vi tror bidrog till ett öppet samtal. Den återstående intervjun genomfördes på uni-
versitetet, vilket vi tror kan ha påverkat informanten då hen inte hade samma tillgång 
till material som övriga informanter. Samtidigt var det på informantens initiativ, vil-
ket gör att påverkan på resultatet bör ha varit minimal. Överlag upplevdes samtalen 
avslappnade och öppna. Vi upplevde att informanterna var villiga att dela med sig av 
sina tankar och företagets arbetssätt.  

I analysprocessen återgick vi ett flertal tillfällen till intervjuutskrifterna. Vi lyssnade 
även igenom de fem inspelade intervjuerna för att verkligen “umgås med materialet” 
som Rennstam och Wästerfors (2015) förespråkar. Genom tidigare erfarenheter och 
utbildning har vi en förförståelse som kan ha påverkat studien i en viss riktning men 
då vi varit väl medvetna om att det föreligger på detta sätt tror vi att vi varit obser-
vanta på att inte styra resultatet. Under studiens gång har vi strävat efter en öppen at-
tityd där vi bollat alternativa tolkningar och försökt arbeta kreativt. Detta gör att vi 
landat i ett resultat som är väl genomarbetat med ett aktuellt ämne där vi öppnat för 
en vidare diskussion.  

Något som vore intressant att undersöka djupare är hur processen skiljer sig åt bero-
ende på vilken typ av avslut som sker. Utmaningar som ett mer komplext avslut kan 
innebära vore spännande att belysa. Kanske finns mycket att vinna på att hantera de 
bättre? Vidare hade vi gärna gått ett steg ytterligare och undersökt vad information 
från avgångsintervjuerna kan leda till för utveckling. Kan den ens göra det? Vi upple-
ver att vi endast skrapat på ytan i den frågan.  

Utifrån det givna syftet tycker vi att vi nått intressanta upptäckter och uppnått studi-
ens syfte. Vi upplever att vi svarat på frågeställningarna då vi beskrivit hur befintliga 
rutiner ser ut, identifierat vad arbetsgivare tar i beaktande vid avslut, vi har diskute-
rat hur avslut är en del av HR-cykeln och resonerat kring den organisatoriska lärpro-
cessen. Medarbetares avslut är ett spännande ämne som är ringa utforskat och i 
många fall också nedprioriterat. Vi hoppas att vi i avslutet i denna studie har kunnat 
uppmuntra till en början på vidare forskning.  
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Bilaga 1 

Mailutskick 1 
Hej … och tack för trevligt samtal tidigare idag. 
Här är lite ytterligare information kring vår kommande C-uppsats. 
 
Vi har valt att titta närmre på den del av personalarbetet som berör anställningens slut. Arbe-
tet med medarbetares avslut är något vi tror kan hamna i skymundan ibland. Det är en del 
som inte stått i rampljuset forskningsmässigt. Anledningen till att vi intresserat oss för av-
slutsprocessen är just att det inte är lika uppmärksammat som andra HR-aktiviteter. 
 
Som medverkande i vår studie hoppas vi att ni kommer få nya insikter och idéer till fortsatt 
arbete i frågan. Vi hoppas kunna bidra med fördjupad kunskap och visa exempel på hur av-
slutshantering kan se ut och vilken betydelse den har. 
 
Vi ser fram emot att träffas för intervju och samtal kring ämnet och hoppas kunna få se doku-
ment eller policys om sådana finns. Ni får givetvis vara anonyma och vi kommer att avidenti-
fiera all företagsspecifik information. 
 
Hör gärna av dig om det är något ni undrar över. 
Väl mött ...! 
 
Vänliga hälsningar 
Markus Jakobsson och Matilda Djärf 
Personalvetarprogrammet Umeå Universitet 
 
 

Mailutskick 2 
Hej … ! 
Vi ser fram emot att besöka dig den ../.. för en intervju som blir en del i vår C-uppsats i peda-
gogik med inriktning på personal- och arbetslivsfrågor. 
 
Intervjun kommer handla om medarbetares avslut och hur ni på … arbetar med den frågan. 
Översikt av tidigare forskning visar att det finns få undersökningar av avslutningsprocesser 
och vi menar att det är en intressant del av HR-arbetet som vi behöver veta mer om.   
 
När vi sammanställer intervjumaterialet kommer vi avkoda all information som kan härledas 
tillbaka till dig eller ert företag. Vi är ute efter att få en övergripande bild av hur frågan hante-
ras och inte hur specifika företag arbetar eller inte arbetar. 
 
Materialet kommer analyseras och därefter enbart användas i studiesyfte. Deltagandet är gi-
vetvis frivilligt. Är det en fråga du inte vill eller kan svara på så är det helt okej. För att kunna 
gå tillbaka i intervjun och vara säkra på att vi inte missar något önskar vi att få spela in inter-
vjun. 
 
Vi hoppas att du samtycker, om annat är du välkommen att höra av dig till oss. 
 
Tack på förhand, 
Markus Jakobsson och Matilda Djärf 
Personalvetarprogrammet 
Umeå Universitet 



 

 

Bilaga 2  

Intervjuguide 
Bakgrundsfrågor:   

• Hur många anställda är ni inom ditt område? 

• Hur många är ni inom HR? (Hur länge har du varit här?)  

• Hur många chefer med personalansvar har ni?  

Tema 1: BESKRIVNING 
• Ungefär hur många medarbetare har slutat sin anställning det senaste året/åren?  

• Vilka typer av avslut sker mest frekvent? (ex. pension, frivilliga, nedskärningar?)  

• Finns det mallar, dokument, standardiserade arbetssätt? (kan vi få ta del av dessa)  

• Vem ansvarar för processen? Vem genomför ev. aktiviteter i avslutsprocessen?  

• Vad ser du för fördelar/nackdelar med att göra som ni gör?  

Tema 2: TANKAR/PRIORITERINGAR 
• Kan du berätta om något särskilt avslut du minns? Hur brukar det vanligtvis gå till? 

• Vilka svårigheter/utmaningar ser ni med avslut? 

• Vad finns det för skillnader/likheter kring olika avslut? 

Tema 3: BETYDELSE 
• Hur kommer det sig att ni hanterar avslut som ni gör? 

• Vad gör ni med ev. information? 

• Hur tror ni era före detta medarbetare skulle säga att ni hanterade deras avslut?  

• Hur tror ni avslutet präglar bilden av företaget? 

Avslutningsfrågor  
- Sammanfatta samtalet  

• Vill du utveckla något vi har pratat om eller är det något vi har missat? 

• Kan vi höra av oss om det kommer upp någon fundering?  

• Vill du ta del av uppsatsen när den är klar?  

  

 

 


