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Många företag är idag flexibla gällande antalet anställda för att 
hantera det globaliserade samhällets högre krav på konkurrenskraft. 
För att undvika de negativa effekterna av personalomsättning är 
viljan att avsluta sin anställning intressant. Psykologiska kontrakt 
handlar om förväntningar som finns mellan de olika parterna och som 
kan påverka viljan att sluta. Ledarskap, arbetstillfredsställelse och 
engagemang är andra saker som sägs påverka viljan att sluta. Syftet 
var att öka förståelsen för personalomsättningen inom 
bevakningsbranschen, genom att finna faktorer som påverkar 
individens vilja att lämna sin organisation. Fem kvalitativa 
ostrukturerade intervjuer genomfördes och analyserades enligt 
induktiv tematisk analys. Resultaten visade sju faktorer Chefers 
Ointresse för den anställde, Brister i Information från företaget, 
Brister i feedback från företaget, Brutna löften och förväntningar, 
Socialt stöd, Avsikt med jobbet och Jobbet går ut över familj. 
Resultatet visade samstämmighet med tidigare forskning och innehöll 
vissa nya fynd. Avslutningsvis diskuterades förslag på utökad 
forskning. 

 
Det samhälle som dagens organisationer existerar i kännetecknas till stor del av en 
ökad globalisering, där företagen även konkurrerar med parter som ibland befinner sig 
utanför de nationella gränserna eller är utlandsägda. Detta medför att 
konkurrenstrycket på organisationen och företaget ökar. För att hantera detta ökade 
tryck måste organisationerna öka sin effektivitet och öka sin lönsamhet. Enligt Casio 
(1998) finns det i princip bara två sätt för ett företag att öka sin lönsamhet och det är att 
öka intäkterna eller minska kostnaderna, Många företag använder sig även av så kallad 
numerisk flexibilitet (Hansen & Orban, 2002) vilket innebär att företaget anpassar 
antalet anställda efter de varierande och dynamiska behov som finns för verksamheten. 
Detta gör man genom t ex att anställa en viss del i personalen i tillfälliga kontrakt, i 
Sverige är då visstidsanställning och anställning vid behov bland de vanligast 
förekommande typerna. (Bernhard-Oettel & Isaksson, 2005). 
 
På så sätt sker en viss personalomsättning, vilket kan medföra vissa positiva aspekter 
som t ex att man genom personalomsättningen får in nytänkande och aktuell kunskap 
från andra företag eller nyutexaminerade från aktuella utbildningar. Risken att hamna 
med anställda som tänker i gamla banor minskar, vilket skulle kunna hjälpa företaget 
eller organisationens progressiva utveckling. Vad som är en bra eller ”lagom” 
personalomsättning kan man undra och det finns säkerligen många olika åsikter om 
detta men Vällinge kommuns tekniska nämnd (2006) använder ett riktvärde på tio 
procent bara för att ta ett praktiskt exempel.  
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Den slimmade organisationen, som bara bemannar efter de behov som finns för 
verksamheten kan inte hantera en alltför stor personalomsättning utan att stöta på 
problem. Om det är för många som slutar, förlorar företaget värdefull kompetens och 
eftersom man inte har några personalreserver finns det ingen annan som kan ta över 
utan att det drabbar någon annan del av företaget, och man måste nyanställa så fort 
som möjligt. Anställningsförfarandet och rekryteringen tar tid, kräver resurser och 
kostar pengar. Företaget blir då ineffektivt och det hela blir till en konkurrensnackdel. 
 
Därmed blir det intressant att studera individens upplevelser och tankar som ligger 
bakom viljan och beslutet att säga upp sig för att förstå personalomsättningen. Det har 
inte genomförts så många studier som studerat bevakningsbranschen och deras faktorer 
som påverkar viljan att säga upp sig. Syftet med denna studie är alltså att studera vilka 
faktorer som påverkar viljan att sluta i bevakningsbranschen. 

 
Faktorer som påverkar viljan att säga upp sig 
Vanliga anledningar till att folk byter arbetsgivare är enligt Armstrong (2003) att man 
får bättre lön, bättre möjlighet att avancera i sin karriär, att man kan få mer säkerhet 
eller att man får en möjlighet att utveckla en speciell färdighet. Det kan även vara att 
man får bättre arbetsförhållanden eller att man har haft en dålig relation med chef och 
företagsledning. Även en dålig relation med arbetskollegor, mobbning eller trakasserier 
samt personliga anledningar så som graviditet, sjukdom eller att man av någon 
anledning flyttar ifrån ett visst område kan få en person att ta steget över till en ny 
anställning  
 
Ur ett arbetspsykologiskt perspektiv finns det olika förklaringsmodeller och teorier 
som kan kopplas till den anställdas vilja att sluta, och dessa belyser psykologiska 
kontrakt, rekrytering och socialiseringsprocessen, motivation, ledarskap, arbetsglädje 
och engagemang till företaget. 
 

Psykologiska kontrakt.  
Ett begrepp som kan ha betydelse för personalomsättningen är det psykologiska 
kontraktet som kan påverka hur den anställde förhåller sig till sina förpliktelser 
gentemot företaget, och i förlängningen även kan få bäring på hur lätt man säger upp 
sig. Enligt Otto Granberg (2003) brukar det psykologiska kontraktet hänföras till 
Argyris som skrev om det år 1960. Rousseau (1989, sid. 124) definierar det 
psykologiska kontraktet så här:  
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” When an individual perceives that contributions he or she makes obligate the 
organization to reciprocity (or vice versa), a psychological contract emerges […]Belief that 
reciprocity will occur can be a precursor to the development of a psychological contract. 
However, it is the individual's belief in an obligation of reciprocity that constitutes the contract. 
This belief is unilateral, held by a particular individual, and does not constrain those of any other 
parties to the relationship.”  
 

Det psykologiska kontraktet handlar alltså om en del ibland outtalade förväntningar 
som finns mellan de olika parterna. Dessa förväntningar kan påverka upplevelsen av 
rättvisa på ett ganska konkret sätt för individen, trots att motparten kanske inte är 
medveten om förväntningarna som denna har på sig. Företagets perspektiv har även 
med tiden tonats ner till fördel för individens subjektiva uppfattning. Det handlar alltså 
om det som finns i individens medvetande och därmed inte behöver vara uttalat. 
Anledningen till att organisationens perspektiv har nedtonats är att individens och 
organisationens perspektiv inte längre är så lätta att jämföra. En orsak är att dagens 
organisationer inte är lika homogena som deras föregångare varit. (Granberg, 2003). 
Detta medför att företagens förväntningar inte längre är lika enhetliga som de en gång 
varit. Isaksson (2001) har översatt Rousseaus typologi över det psykologiska kontraktet 
där hon använder kontraktets varaktighet och om de är specifika eller ospecifika för att 
skapa fyra olika typer av kontrakt. Transaktionella kontrakt bygger på ett klart reglerat 
utbyte av arbete och lön och som varar kort tid. Övergångskontrakt bygger på kort 
varaktighet och otydliga krav. Den tredje kategorin kallas för Balanserade kontrakt och 
relationella kontrakt skiljer sig mot de två förstnämnda då de avser längre tid. De 
balanserade kontrakten återfinns vid högintensiva arbetsgrupper med specifika mål och 
relationella i exempelvis familjeföretag. Vilken typ av kontrakt det är påverkar vad 
som ryms inom kontraktet och därmed även hur mycket som krävs för att det ska 
uppfyllas eller brytas. Detta i sin tur kan påverka om individen vill stanna kvar eller 
inte. Brott mot det psykologiska kontraktet kan bland annat leda till att 
arbetstillfredsställelsen och lojaliteten påverkas negativt. (Isaksson, 2001).  Flera 
studier har visat på sambandet mellan brott mot det psykologiska kontraktet och viljan 
att säga upp sig. (Flood, Turner, Ramamoorthy & Pearson, 2001; Lo & Aryee, 2003; 
Raja, Johns & Ntalianis, 2004; Robinsson & Rousseau 1994; Turnley & Feldman, 
1999).Således påverkar viken typ av kontrakt som finns vilka förväntningar som finns 
och vad som krävs för att ett kontraktsbrott ska uppstå och påverka viljan att sluta. 
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varaktighet prestationskrav 
  Specifika Ospecifika 
Kort tid Transaktionella kontrakt Övergångskontrakt

  (t ex säsongsarbetare mm) 
(i förändring, t ex tider i med 
omorganiseringar) 

  Tydlighet Osäkerhet/otydlighet 
  stor personalomsättning Hög avgång 
  Lågt engagemang Instabila 
  Frihet att bryta kontrakt   
  Låga utv. Möjligheter   

  
Svag 
integrering/identifikation   

Lång tid Balanserade kontrakt Relationella kontrakt

  

( t ex höginvolverade 
arbetsgrupper m specifika 
mål) (t ex familjeföretag) 

   Högt engagemang 
  Högt medlemsengagemang Högt känsloengagemang 
  hög integration/identifiering Hög integration/identifiering 
  Pågående utveckling Stabilitet 
  ömsesidigt stöd   
  dynamiska   

Figur 1. Psykologiska kontrakts dimensioner ( Isaksson, 2001). 
 

Rekrytering och socialisationsprocess.  
När ett företag rekryterar nyanställda, väljer ut och socialiserar in de anställda i 
företaget, så kan själva sättet man gör detta på få en kraftfull inverkan på den anställde 
som kan bestå över tid. (Armstrong, 2003). Det är därför viktigt att man inte bara gör 
detta lättvindigt utan har tänkt igenom rekryteringsprocessen ordentligt. Tittar man 
generellt på vem det är som är ansvarig för den anställdes karriärutveckling framträder 
tre grupper (Armstrong, 2003). Dels är det organisationen som ska tillhandahålla 
träning och utvecklingsmöjligheter. Därefter kommer ledningen som behöver ge 
regelbunden kvalitativ feedback för att den anställde ska kunna utvärdera sig själv på 
ett bra sätt. Slutligen kommer individen själv som inte kan nöja sig med att vara passiv 
utan själv måste söka information både inom och utom organisationen. En studie av 
Taris & Feij (2006) har tittat på hur organisationers socialiseringsprocesser utav 
nyanställda påverkar framtida arbete och utfall sett utifrån hur deras förväntningar 
infrias, vilket hänger samman med psykologiska kontraktet som beskrivits ovan. För de 
nyanställda som inte fick sina förväntningar uppfyllda fann de att de slutade i högre 
grad, hade fler hälsoproblem och lägre grad av intrinsic motivation( som lite förenklat 
är intern motivation)än de som fick sina förväntningar uppfyllda. Däremot verkade inte 
förväntningar på särskilda aspekter av arbetet ha så stor betydelse som forskarna hade 
väntat. De oinfriade förväntningarna påverkade arbetsutfallet direkt och indirekt. 
Direkt genom att man kanske försöker dra sig bort ifrån en olönsam utbytesrelation 
med organisationen som andra part. Indirekt sker detta genom att den anställde får 
lägre intrinsic arbetsvärderingar. Resultatet visar även att de som finner att deras 



 
 

 

5

förväntningar på dessa inomboende värderingar inte infrias tenderar att med tiden 
tillskriva dessa mindre betydelse. Den nyanställde anpassar sig efter sitt arbete på så 
sätt att denna tillskriver de förväntningar som infrias större betydelse medan de som 
fortfarande inte infrias blir mindre betydelsefulla allt eftersom tiden går ( Taris et al., 
2006). Enligt Robinsson et al. (1994) lovar ibland företag saker de inte kan hålla för att 
rekrytera personal som företaget behöver. De sistnämnda författarna nämner även att 
rekryterare ganska sällan ger en korrekt bild av tjänsten de rekryterar till. Att överdriva 
tjänstens egenskaper för att få den sökande att vilja ta jobbet kan påverka individens 
subjektiva upplevelse på så sätt att man väntar sig mer och lättare upplever ett 
kontraktsbrott om den nyanställda fått en felaktig bild av arbetet.  
 

Motivation och motivationsteorier.  
På arbetsplatsen kan vi i princip motiveras på två olika sätt. Dels kan den anställde 
själv söka upp arbete som tillfredsställer deras behov eller får dem att tro att deras mål 
kommer att bli uppfyllda. Eller så kan den anställde bli motiverad av ledningen genom 
lön, befordran beröm och liknande (Armstrong, 2003). Det finns alltså två olika typer 
av motivation som skiljer sig lite åt. Ursprungligen var det  Herzberg, Mausner och 
Synderman som skrev om denna indelning år 1957 ( Armstrong, 2003). Armstrong 
(2003) beskriver den så kallade intrinsic motivationen som uppstår inom individen av 
sig själv och som påverkar individen att handla eller bete sig på ett visst sätt. Här ryms 
faktorer så som autonomi och ansvar. Denna typ av motivation är mer trolig att ha 
djupare effekter hos individen som även varar lång tid. Den andra typen som kommer 
utifrån och som kallas extrinsic motivation kan exempelvis vara ekonomisk ersättning 
för att individen ska handla på ett visst sätt. Denna typ av motivation kan ha en 
omedelbar och kraftfull effekt men behöver inte vara så lång tid. En studie av Kuuvas 
(2006) visade att tillfredställelse för den prestationsuppskattning den anställde får var 
direkt relaterat till känslomässigt engagemang och verkade dämpande på viljan att 
sluta. Man fann vidare att en hög intrinsic motivation ökade denna dämpning så att 
viljan att sluta minskas, medan en låg intrinsic motivation verkade negativt på 
dämpningen så att viljan att sluta ökade. Vilken typ av motivation individen har kan 
alltså påverka hur man reagerar på omvärlden när det gäller faktorer som hänger 
samman med vilja att sluta. 
 
Armstrong (2003) beskriver tre olika typer av motivations teorier. Det är Instrumentell 
teori, Content teori och Process teori. Motivation enligt  Instrumentell teori baseras på 
tron att om vi gör en sak så leder detta till någonting. Enligt Content teori är motivation 
agerande för att tillfredställa behov. Teorin säger att det uppstår en obalans när vi har 
ett otillfredsställt behov vilket gör att vi identifierar ett mål som ska tillfredställa detta 
behov. Process teori fokuserar på den psykologiska process som leder fram till 
motivation. Här ryms exempelvis förväntningar, mål och rättvisa men även Herzbergs 
tvåfaktor modell.  
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Förväntningar handlar om hur sannolikt man upplever att ett önskat utfall är relaterat 
till ens handlande. Denna tro påverkas bland annat av tidigare erfarenheter. Herzbergs 
tvåfaktor modell om arbetstillfredsställelse och motivation nämner två grupper, 
motivationsfaktorer respektive missnöjesfaktorer, med olika faktorer, som påverkar 
individens motivation och tillfredsställelse.  Missnöjesfaktorerna är; organisationens 
policy och administration, teknisk övervakning, mellanmänsklig relation med 
överordnade och underordnade samt personer på samma nivå, lön, arbetssäkerhet, det 
personliga livet utanför arbetet, arbetsförutsättningar och status. Dessa positiva 
motivationsfaktorer är prestation, erkännande, avancemang, arbetets natur, möjligheten 
för utveckling och ansvar. Detta hänger samman med viljan att sluta då arbetsglädje 
eller arbetstillfredsställelse är en faktor som hänger samman med engagemang som i 
sin tur är relaterat till intentionen att sluta, vilket har visats i ett antal studier (Bluedorn, 
1982; Firth & Mellor & Moore & Loquet,2004).    
 

Ledarskapets inverkan på viljan att sluta. 
En annan faktor som kan påverkar viljan att stanna eller sluta är ledarskap. Statt (2004) 
beskriver ett sätt som brukar kallas för det människoorienterade respektive det 
produktivitetsorienterade ledarskapet. Det finns två olika dimensioner här, den ena är 
omtanke för de underlydande och deras välbefinnande. Denna verkar vara den mest 
etablerade och förknippas med hög arbetstillfredsställelse och låg personalomsättning. 
Den andra dimensionen som på engelska kallas initiating structure, handlar om i vilken 
grad man samlar gruppens handlingar runt de gemensamma målen. De effekter som 
denna har på arbetstillfredsställelsen och arbetsprestationen varierar och påverkas av 
andra faktorer så som typ av organisation och storlek på gruppen. Det verkar alltså i 
alla fall ha betydelse för de anställda om cheferna bryr sig om deras välbefinnande 
medan den andra dimensionens betydelse är mera oklar för viljan att sluta. Många 
människor tror att organiserande kan lösas genom ett bättre ledarskap, då de lär ha en 
bild av ledarskap och organiserande som att någon eller några har ansvar för att fatta 
rätt beslut och utarbeta en bra plan som ska fungera för samtliga. Detta lägger då hela 
ansvaret för att verksamheten ska bli bra och fungera på ledaren, vilket ställer krav som 
inte är rimliga att någon ska klara av (Försvarsmakten, 2000).  Här kan vi om vi vill se 
dessa förväntningar på chefen som en del av det psykologiska kontraktet som togs upp 
tidigare. En studie av Firth et al.( 2004)  visade att chefen hade en möjlighet att minska 
effekten av stress som korrelerade positivt med viljan att sluta, samt öka både 
engagemanget och arbetstillfredsställelsen som båda korrelerar negativt till intentionen 
att sluta. Om chefen fungerar som ett stöd för individen kan alltså individens vilja att 
sluta minskas. 
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Arbetsglädje,Arbetstillfredsställelse, Commitment och viljan att sluta. 
De olika områdena som gåtts igenom ovan, det psykologiska kontraktet, 
Motivationsteorier och ledarskap är saker som ger arbetsglädje och 
arbetstillfredsställelse. Några positiva effekter av arbetsglädje enligt Angelöw (2006), 
är att moralen, lojalitet och ansvarstagande ökar samt att den anställde oftare 
anstränger sig lite extra i arbetet. Vidare följer ökad respekt för medarbetare och 
ledning, att motivationen ökar tillsammans med upplevelsen av meningsfullhet.  
 
En faktor som är snarlik arbetsglädjen och starkt kopplad till motivationen (Jönsson, 
2005) är arbetstillfredsställelsen, som är beroende av två omständigheter: 
områdesvikten som är den vikt den anställde fäster vid arbetssituationens områden. När 
denna är låg har det liten betydelse för arbetstillfredsställelsen medan betydelse är stor 
om områdesvikten skulle vara hög. Det andra är de förväntningar och anspråk som den 
anställde har på arbetssituationens olika områden (Theandersson, 2000). Då många är 
tillfredställda med sitt arbete trots att det finns saker i arbetssituationen som de är 
missnöjda med är arbetstillfredsställelse inte alltid lätt att få ett grepp om enligt 
Theandersson (2000).  
 
Ett av psykologins äldsta antagande är enligt Furnham (2005) att en bättre passform 
mellan individens karakteristika och arbetets krav (Environment) leder till att den 
anställde får en större potential för arbetstillfredsställelse. Ovanstående författare pekar 
på studier som har visat på betydelsen av passformen mellan Person och 
”Environment” (PE fit) för arbetstillfredsställelsen, så som Harrison från 1978 samt 
Tannenbaum och Kuleck från 1978.  I sin studie beskriver Kulick, Oldham och 
Hackman (1987) job characteristics teorier som en passformsmodell för att försöka 
matcha ihop arbetets krav med personens egenskaper och behov på ett bra sätt. Ett 
sådant behov skulle kunna vara att det för den anställde finns tydliga 
arbetsbeskrivningar, att arbetsgivarens förväntningar är tydliga, att det finns en klar 
avgränsning samt meningsfulla och tydliga mål. 
 
Gemenskap med kollegor eller kunder är en form av socialt stöd. I ett flertal studier har 
socialt stöd visat sig ha betydelse för arbetstillfredsställelsen och viljan att sluta då det 
sociala stödet gör att viljan att sluta minskar (Brough & Frame 2004; Isaksson & 
Bellaagh, 2002;  Theandersson, 2000). 
 
Arbetsglädjen och arbetstillfredsställelsen påverkar i sin tur engagemanget mot 
organisationen och viljan att sluta enligt en studie av Bluedorn (1982). Brooke, 
Russell, och Price (1988, sid. 139) definierade commitment på följande sätt: 
 

" belief in and acceptance of organizational goals and values, willingness to exert effort on behalf 
of the organization, and a desire to maintain membership in the organization” 
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 Man skiljer på tre typer av engagemang. De är 1)Normative commitment 2) Affective 
commitment 3) Continuance commitment (Brown. 1996; Meyer & Allen,1991: Pinder, 
1998) Det är det som på engelska kallas Normative commitment som i stort är känslan 
av ansvar som en anställd utvecklar för att försöka hjälpa organisationen och dess 
verksamhet (Meyer et al., 1991).  Affective commitment eller det känslomässiga 
engagemanget omfattar hur anknutna individer är till organisationen och I vilken grad 
de håller organisationens värderingar för sina egna (Somers, 1995). Continuance 
commitment är engagemang mot organisationen baserat på investeringar som individen 
gör I organisationen och som gör det kostsamt att lämna densamme (Brown, 1996). 
Engagemang till organisationen har ett flertal konsekvenser, men den vanligast 
undersökta är sambandet mellan engagemang och att anställda slutar frivilligt och hur 
man kan behålla anställda (Meyer & Allen, 1991; Somers, 1995). I en studie av 
Hopkins och weathington (2006) visade det sig att både affektiv och continuance 
commitment minskar viljan att sluta.  
 

Mobilitetsbenägenhet och viljan att sluta.  
Viljan att sluta beror även på individuella faktorer så som mobilitetsbenägenhet. Det är 
vanligt att man inom detta forskningsområde väljer att avgränsa sig till en del av den 
frivilliga mobiliteten som oftast är det som studeras. En sådan del är den latenta 
mobiliteten som Graham, Söstrand och Windgård (1971, refererad i Theandersson 
(2000)använder och som utgår ifrån att det finns en individuell predisposition för 
rörlighet som om vissa kriterier är uppfyllda leder till en faktisk rörlighet. Det första 
villkoret är enligt föregående författare att det finns en annan anställning som individen 
har möjlighet att få. Här kommer även individens anställningsbarhet med i bilden då 
den har att göra med hur många möjliga jobb som individen kan ha chans att få. Den 
nya föränderliga arbetsmarknaden har gjort att individen måste bli mer flexibel för att 
vara konkurrenskraftig både på den interna och externa arbetsmarknaden ( Berntson, 
2006). Forskning har enligt sistnämnde författare huvudsakligen fokuserat på den 
objektiva möjligheten att få ett jobb och då oftast i fasen mellan två arbeten. För viljan 
att sluta kan det vara intressant att kolla på individens subjektiva anställningsbarhet 
som är individens upplevelse av hur stora möjligheter han eller hon har att få ett nytt 
eller annat jobb. Villkor nummer två är att personen har information om denna 
alternativa anställning. Det tredje villkoret är att individen fattar ett beslut som leder 
till förändring. För att återknyta till arbetstillfredsställelse så ska denna ha visat sig 
vara av stor betydelse för den latenta rörligheten men även för viljan eller avsikten att 
byta arbetsplats (Shore & Martin, 1989, refererad i Theandersson, 2000) För den 
faktiska mobiliteten har arbetstillfredsställelsen dock inte så stor betydelse En viktig 
anledning till detta är att det inte bara är den anställdes attityd eller inställning till det 
nuvarande arbetet som avgör om man faktiskt byter arbete. Det finns faktorer utanför 
det omedelbara arbetet som påverkar, såsom möjligheter i omgivningen som till 
exempel ett annat jobb (Bluedorn, 1982 sid. 147),  fritid och familjesituationen. Man 
kan även ta hjälp av Ajzen/Fishbein modellen som återfinns i Figur 2, för att förklara 
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att alla beteenden har haft en föregående intention. Det är dock inte alla intentioner 
som av en eller annan anledning manifesteras i ett konkret beteende eller handlande i 
slutändan. 
 

 
Figur 2. En förklaringsmodell av specifika intentioner och beteenden.  
 

 

S y f t e  o c h  f r å g e s t ä l l n i n g  
 

Syftet med denna undersökning var att öka förståelsen för personalomsättningen inom 
bevakningsbranschen, genom att finna faktorer som kan påverka individens vilja att 
lämna sin organisation. Jag har alltså inte tittat på om individen faktiskt lämnar sin 
organisation eller inte, utan bara fokuserat på viljan att göra detta. De olika teorierna 
som presenterades ovan är menade att vara en grund för att förstå fenomenet som 
studeras på ett bättre sätt. Det som gör att bevakningsbranschen är spännande att 
studera är att de anställda har en speciell arbetssituation med risker för fysiskt våld mot 
sig i tjänsten och ett jobb där de ofta är ensamma i sitt arbete. De bär uniform vilket 
gör att de drar blickarna till sig från omgivningen som ofta har någon åsikt om deras 
yrke som lägger ett ganska stort ansvar på deras axlar i och med att de arbetar för att 
göra andras vardag tryggare. Skiljer sig bevakningsbranschen från övriga ”vanliga” 
arbeten när det gäller vad som påverkar viljan att sluta? 
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M e t o d  
 

Undersökningsdeltagare 
Studien har avgränsats till ett stort företag inom bevakningsbranschen. I studien har ett 
bekvämlighetsurval använts , genom att ta kontakt med personer som alla jobbat på 
samma bolag. De hade antingen slutat eller så hade vid intervjutillfället eller vid något 
tidigare tillfälle funderat på att sluta. Sex personer tillfrågades och alla var positiva till 
att delta, men en drog sig ur efter en tid innan en intervju hade varit möjlig att få 
tillstånd. Den första deltagaren (IP1) var en 32-årig man med en mycket lång 
anställningstid som heltidsanställd inom företaget. Han hade tjänstgjort på en högre 
nivå inom företaget men har slutat på företaget. Den andra deltagaren (IP2) var en 26-
årig man med flerårig heltidstjänstgöring bakom sig, och som även han har slutat på 
företaget. Deltagare tre (IP3) var en man på 26 år som är behovsanställd inom företaget 
och som arbetade vid sidan om sina studier, men som periodvis arbetat halvtid som 
väktare och skyddsvakt. Deltagare fyra (IP4) var en kvinna på 26 år som arbetade som 
behovsanställd vid sidan av sina studier med två år bakom sig i företaget. Hon 
tjänstgjorde som väktare på behovsbasis. Deltagare fem (IP5) var en 24-årig man som 
var behovsanställd som väktare men som inte hade någon annan inkomstbringande 
sysselsättning utöver den tjänst han hade på företaget.  
 
Datainsamlingsmetod 
Data har samlats in genom enskilda intervjuer med de fem informanterna. Intervjuerna 
har varit ostrukturerade utan färdiga frågor. För att försöka kompensera för den 
förförståelse författaren hade eftersom han själv jobbat inom branschen, har 
intervjuerna haft en öppen frågeställning utan stödfrågor. Detta för att undvika att 
intervjuerna blev styrda i någon riktning, istället har författaren försökt följa de 
öppningar som intervjupersonen har visat under intervjuns gång. Detta för att låta 
intervjupersonerna själva lägga fram vad de själva ansåg vara relevant. Intervjuerna 
genomfördes på en neutral plats enligt informantens preferenser och samtycke. 
Intervjuerna tog ungefär femtio minuter vardera, och bandades efter godkännande in 
med en bandspelare. Bandupptagningarna har efteråt noggrant transkriberats för att 
underlätta analysarbetet. Vid transkriptionerna har stöd hämtats från Kvales bok om 
forskningsintervjuer (Kvale, 1997).  
 
Etiska frågor  
Intervjupersonerna har i förväg informerats om undersökningens syfte, och hur 
intervjun skulle gå till. Medgivande till bandupptagning och användning av 
datamaterialet inhämtades från intervjupersonerna. Information om att det var frivilligt 
att ställa upp på intervjun och att det när som helst gick att avbryta intervjun gavs till 
respektive intervjuperson. Deltagarna informerades om att känslig information skulle 
avkodas och att data skulle hanteras konfidentiellt. Deltagarna har även fått möjlighet 
att ställa frågor kring eventuella oklarheter innan intervjun startades. 
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Analys 
Analysprocessen har så långt möjligt följt tillvägagångssättet för en induktiv tematisk 
analys som den beskrivs utav Hayes (2000). De transkriberade intervjuerna har lästs 
igenom parallellt ett flertal gånger för att få en god uppfattning om innehållet i 
intervjuerna. Därefter har stycken ur texten som varit relevanta för frågeställningen 
markerats och nyckelord satts ut i marginalen. Dessa nyckelord har därefter grupperats 
så att de verkar tillhöra samma område. Nästa steg var att texterna gicks igenom 
samtidigt och allt som hör till temat plockades ut. Detta har sedan upprepats tills alla 
teman gåtts igenom. Därefter namngavs de olika teman slutgiltigt och jag definierade 
vad de innebar samt vad som rymdes inom temat. Detta bildade resultatet delen i 
uppsatsen. Under analysen har jag varit noga med att tänka på att ha förankring i 
datamaterialet när jag har bearbetat texten. Jag har reflekterat över om det är saker som 
verkligen framträdde ur datamaterialet eller om det var mina egna förutfattade 
meningar som återspeglades i de mönster jag såg. Jag har kunnat uttyda sju teman ur 
datamaterialet som visade sig ha betydelse för varför man vill sluta på det företag jag 
studerat. De teman som blev resultatet kontrollerades mot informanterna för att 
säkerställa att de tycker det var representativt. 
 
 

R e s u l t a t   
 

Resultatet som följer nedan är avsett att beskriva vad det är som påverkar en individs 
vilja att sluta eller lämna organisationen. Vid analysen av materialet upptäcktes sju 
teman. Dessa var: 
 

1. Chefers Ointresse för den anställde: Att den anställde upplevde ett ointresse 
från sin chef påverkade viljan att säga upp sig. 

2. Brister i Information från företaget: Brister i informationen ökade den 
anställdes vilja att sluta. 

3. Brister i feedback från företaget: Bristande feedback ökade viljan att säga 
upp sig. 

4. Brutna löften och förväntningar: Brutna förväntningar var en stark faktor 
som ökade viljan att sluta. 

5. Socialt stöd: Att få socialt stöd kunde påverka viljan att sluta både positivt 
och negativt, beroende på varifrån det sociala stödet kom.  

6. Avsikt med jobbet: Vilken avsikt man hade med anställningen påverkade hur 
benägen man var att vilja säga upp sig. 

7. Jobbet går ut över familj: Om jobbet gick ut över familjen så förstärkte detta 
viljan att säga upp sig. 
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Chefers Ointresse för den anställde  
Hur den anställde upplevde chefens intresse har visat sig vara en viktig faktor för hur 
man förhöll sig till att avsluta sin anställning. När den anställde upplevde att chefen 
inte var intresserad blev den anställde mer benägen att vilja lämna företaget. Ointresset 
från chefen eller företaget kunde yttra sig på flera olika sätt, det kunde dels vara att 
man inte lyssnade på de anställdas idéer och förbättringsförslag, detta var extra tydligt 
hos intervjupersonen på den lite högre nivån i företaget. När den anställde hade 
förbättringsförslag lyssnade inte cheferna utan kom bara med direktiv. 
Intervjupersonen som var på den lite högre nivån upplevde det som att cheferna tänkte 
åt dem. Intervjuperson två som jobbade på högre nivå i företaget som utryckt detta om 
ointresset för förbättrings- förslaget, var besviken på att företaget inte var intresserade 
av att lyssna. Detta ointresse kunde även vara en upplevelse från den anställdes sida 
om att cheferna inte var intresserade av deras säkerhet i arbetet. Detta har hos några av 
intervjupersonerna påverkat inställningen och förtroendet till ledningen i företaget.  
 
En sak som fanns hos båda de personer som slutat på företaget var att cheferna 
uppvisade ett ointresse för den anställde när de har meddelat att de ska sluta. Detta 
ointresse för orsakerna till beslutet att säga upp sig kunde dels bestå av att man inte 
visade sig intresserad av att ta reda på varför den anställde ville lämna organisationen 
dels att cheferna genom sitt handlande har fått den anställde att känna att de ses som 
förrädare, som båda de som slutat utryck var för sig. Ett konkret exempel som togs upp 
var att en högre chef slutade att hälsa på personen som sagt upp sig när de möttes i 
korridorerna. Intervjuperson ett berättade även om att han upplevde det som att det inte 
fanns någon tanke på att de på företaget hade gjort något fel och man frågade aldrig om 
man var missnöjd med någonting. 
 
Ointresset framkallade hos några av intervjupersonerna starka negativa emotioner. Det 
har varit de högre cheferna som har skapat dessa negativa emotioner genom sitt 
agerande. En av intervjupersonerna berättade om hur hans chef inte ansträngde sig för 
att kontrollera om han var ok efter en incident, utan att chefen bara ringde och hörde 
efter om han behövde komma och hälsa på, eller om det räckte med att han ringde. 
Detta agerande gjorde intervjupersonen ”väldigt förbannad” och han upplevde detta 
som ett ointresse för hans välmående. IP 1 sa att gruppledaren ställt de frågor han hade 
i uppgift att ställa om det hänt någonting, för att kontrollera om den anställde mår ok. 
Intervjuperson fyra tog också upp att hennes gruppledare struntade i henne och att 
gruppledaren bara rycker på axlarna och inte tog så allvarligt på det som sades när hon 
tog upp vad som för henne var ett problem. 
 
För dem som hade sagt upp sig har det varit en bidragande faktor att det nya företaget 
de gått över till har visat ett intresse för dem. Detta gällde även intresset och den visade 
uppskattningen från kollegor och chefer.  
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Det visade sig hos nästan alla intervjupersoner finnas exempel på brister i 
kontakttagandet från företagets sida. Intervjuperson ett utryckte det som att företaget 
aldrig hörde av sig. Intervjuperson tre värdesatte personligt engagemang framför ett 
telefonsamtal och sa att det inte skadade med en bra relation till chefen. Han påpekade 
även att det fanns skillnader mellan de olika cheferna på företaget. Han var 
behovsanställd och påpekade att man inte behövde ta hand om behovsanställda på 
samma sätt som fast anställda. Intervjuperson fyra hade aldrig träffat sin chef och hade 
inte heller pratat med chefen över telefon. Hon hade inte fått information som rört sitt 
arbete från någon chef eller representant från företaget, men hon såg inte att detta 
behövde vara något problem alla gånger, då hon inte väntade sig att cheferna skulle 
känna till hur det alltid fungerade på hennes objekt. Hon sa även att hon skulle ha blivit 
imponerad om hon hade problem med någonting och en högre chef hade kommit och 
bett om ursäkt för något någon annan gjort då detta skulle ha varit ett bevis på att 
information flödar bra inom företaget. Intervjuperson fem hade inte stor kontakt med 
företaget överlag och upplevde det som att de ”sket” i honom vilket fick honom att 
vilja lämna företaget.  
 
Intervjuperson 2 på mellan nivå i företaget om ointresset för förbättringsförslag: 
 

”Vi kom med en massa idéer. De ville inte utveckla vidare uppifrån överhuvudtaget och ”nej ni 
ska jobba på gammalt sätt” [lite otydligt] och sen så… Vi ansåg att vi kunde tjäna en jäkla massa 
pengar om man bara gjorde om vissa småsaker, inga stora förändringar. Det innebar inte mer 
personal, inga ökade kostnader utan bara lite effektiviseringar som vi själva föreslog. Det togs 
inte på alvar och efter mycket om och men tog jag beslutet att inte sitta där längre då. Man fick 
liksom inte gehör eller vi fick inte gehör, jag fick inte gehör för de argument vi kom med” 

 
Intervjuperson 1 utryckte sig på följande sätt om ointresset för säkerheten: 
 

”Det krävdes att en butikskontrollant skulle bli knivhuggen och dödad innan vi fick västar. Och 
ändå då tog det ett tag. Jag vet inte men man fick aldrig uppfattningen att de värnade om 
personalens säkerhet på det sättet.” 

 
Brister i Information från företaget  
Det fanns stora brister i informationsflödet som verkade ha påverkat individerna och 
deras attityder mot organisationen. Det var framförallt när information inte nåde ut till 
dem som direkt berördes utav den och var i behov av den som detta påverkade 
individerna negativt. När intervjuperson ett fick veta att företaget förlorat bevakningen 
på det objekt han jobbade vid, hade gruppledaren som var ansvarig för den kedjan av 
objekt redan tagit hand om sig själv och skaffat ett nytt jobb. Detta var möjligt då han 
kände till att upphandlingen pågick utan att bry sig om de anställda han haft under sig 
trotts att informationen var viktig för dem. Han utryckte också irritation för att 
cheferna inte kommer med någonting vettigt utan bara ringer med klagomål eller 
åsikter. Det fanns olika typer av information som kan innehålla brister, men det 
gemensamma för de olika typerna var att informationen var viktig för individen. Trots 
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att information nåde den anställde kan det finnas brister i den. Ett exempel som togs 
upp var när intervjuperson ett blev erbjuden en tjänst som ersättning för det jobb han 
hade, på grund av att företaget förlorat bevakningen på hans förra bevaknings- objekt. 
Han upplevde det han fick veta som felaktigt när han var ute och kollade på stället han 
fått beskrivet för sig. Om han hade fått beskrivningen på ett annorlunda sätt säger han 
själv att han antagligen skulle ha upplevt situationen annorlunda och att detta kanske 
skulle ha gjort att han hade accepterat att det inte fanns något bättre alternativ för 
honom. I datamaterialet framträdde även att det ibland fanns brister i de arbets- 
beskrivningar som behövdes av den anställde för att denna skulle kunna klara av sitt 
jobb. Intervjuperson två som fått en ny tjänst fick inte någon konkret arbetsbeskrivning 
för sin nya tjänst. Dessutom fick han information om den nya tjänsten väldigt kort 
innan tjänsten skulle tillsättas och han var tvungen att fatta ett snabbt beslutet om han 
ville ha tjänsten eller inte. Det är dock inte alla som hade brister i 
arbetsbeskrivningarna eller möjligheter att få korrekt information. 
 
Intervjuperson tre berättade om brister i information som rörde omorganiseringar och 
hur han inte fick veta någonting om vem hans nya chef var när hans chef blev 
omplacerad. Han saknade en klar bild av hur organisationen såg ut på den lokala nivån 
och berättade om otydligheter i ledet mellan väktaren och tjänstemannen, där det för 
honom fanns en viss begreppsförvirring. Det ska ha skett en undersökning om och av 
företaget som visat på otydlighet och förvirring när det gäller vem som är den 
anställdes chef. Däremot visste intervjuperson tre vem som kunde ge instruktioner åt 
honom på fältet. Det fanns olika anledningar till att man inte fått information som 
anställd. Dels har det varit personer som inte informerat den anställde om saker som 
haft betydelse för den anställde, och dels har det funnits exempel på att information om 
större händelser som varit på väg inte nått ut till alla men till vissa från 
företagsledningen.  
 
Brister i feedback från företaget  
Intervjupersonerna berättade om stora brister i feedback från företaget. Det verkade 
även finnas en skillnad på vem man såg som företaget. Intervjuperson ett sa att man 
inte fick feedback från företaget men säger samtidigt att gruppledaren var där och gav 
en respons, men att detta inte sågs som företaget. Det fanns olika nivåer på gruppledare 
som bedöms olika av den anställde. IP2 säger att han ville prestera men att cheferna 
inte sa något, om de nu såg hans arbete. Han pratade vidare om att man kan få 
bekräftelse genom små saker som några ord och att detta betydde mycket för honom. 
Att höra kollegor prata om att de inte heller fått feedback, förstärkte intrycket som den 
anställde hade och det bekräftade den egna uppfattningen. 
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IP 3 beskrev upplevelsen av företagets feedback:  
 

”[…] det är väl mer vanligt att det lämnas negativ feedback och den positiva glöms totalt. Att 
man skäller ut när något går fel. Medan när något går rätt då är det mer en normal händelse. Som 
inte behöver premieras.” 
 

Det visade sig finnas skillnader mellan cheferna på företaget när det gällde givandet av 
feedback, vissa chefer var bra och gav positiv feedback medan andra enbart använde 
sig av så kallade utskällnings samtal och att feedbacken inte fungerade bra inom 
företaget, betonades av en del intervjupersoner. IP2 pratade om chefer som gillade att 
skälla ut anställda, om deras utskällningssamtal och instruktioner han fått om att sparka 
igång avdelningen. Det fanns i materialet väldigt få exempel på positiv feedback. 
Intervjuperson tre berättade om ett sådant fall, om hur en högre chef kom ut 
personligen för att visa uppsättning. Detta hörde enligt intervjupersonen inte till 
vanligheterna, vilket gjorde att han uppskattade detta.  
 
Den positiva feedback som förekom var främst från andra kollegor på samma nivå eller 
underifrån i organisationen, det kom ingenting ovanifrån. Intervjuperson två berättade 
om att det var bristen på uppskattning som fick honom att vilja lämna avdelningen. 
Detta märktes igenom neråt i organisationen till de som han hade under sig. Feedback 
kom ofta från kunden och kundens besökare som uppskattade det arbete som väktaren 
genomförde. Kunden visade uppskattning direkt mot väktaren som gjorde att denna 
anställde fick feedback på sitt arbete. Osäkert var dock om kunden informerade 
företaget om detta, utom i ett fall där företaget kom ut mitt i natten för att träffa 
intervjuperson tre, som säger att det fanns få tillfällen då han fått feedback vare sig 
positiv eller negativ sådan. Intervjuperson tre utryckte att han bara gör det där lilla 
extra för kunden när han får uppskattning, för egen vinning. Det var även 
förbättringsförslag som ibland kommit direkt från kunden. Intervjuperson ett som var 
en av dem som sade upp sig upplevde att en av de bästa sakerna på det nya 
bevaknings- företaget var bekräftelsen.  
 
Brutna löften och förväntningar  
I materialet förekom det att löften givits eller diskussioner som kan uppfattas som 
löften förekommit, utan att de uppfylls vilket gjort att intervjupersonerna ibland 
upplevde detta starkt negativt. Det centrala i intervjupersonernas berättelser var hur de 
uppfattade det som sagts och inte att det var ett uttalat löfte. Det som uppfattades som 
ett löfte eller vad som skapade en förväntning varierade mellan intervjupersonerna. Det 
var allt från diskussioner om skyddsvästar för de anställda till löften om tydligare 
arbetsbeskrivningar. IP1 beskrev de brutna förväntningarna om att få skyddsvästar: 
 

”För mig var det ganska avgörande just att vi inte fick ut skyddsvästar. Jag tyckte det var helt 
oacceptabelt och jag gnällde ju väldigt mycket på det. Dom tyckte ju att vadå det ska ni väll 
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kunna ta i alla fall. Det säger de ju tills det verkligen händer någonting.[…] Det var ju fler i 
gruppen som ringde och sa det att när får vi ut västar? Måste vi gå och köpa egna? När kommer 
dem när kommer dem och så vidare och så vidare.” 
 

IP2 berättade om de uteblivna medarbetarsamtalen och arbetsbeskrivningarna som han 
aldrig fick:  
 

”Ja, eftersom jag inte visste vad det skulle innebära exakt så [kort paus] ja, ja ryckte väll på 
axlarna och sa det att vi får väll ta det när vi går igenom exakt vad jag ska göra. Medarbetar 
samtal där man skriver, det här är min roll, det här är mina befogenheter och det tyckte han ju 
också först. [Paus] Men sen blev det ju aldrig av” 

 
”Löftesgivaren” eller motparten som förväntningarna fanns riktade mot uppfattades 
negativt när det som väntades inte infriades. Intervjuperson ett utryckte till exempel att 
cheferna inte uppfyllde de förväntningar som han hade på en bra chef, nämligen att 
chefen skulle bry sig. Det fanns ett brett spektrum på förväntningar som de anställda 
hade på företaget. Det fanns exempelvis förväntningen som intervjuperson ett hade, att 
företaget ska anstränga sig för att hitta en ny tjänst åt honom när han blivit av med den 
han haft, istället upplevde han att han fått oriktiga uppgifter om den nya tjänsten och 
att företaget inte ansträngde sig. De två intervjupersonerna som hade sagt upp sig från 
företaget hade båda två upplevt att de inte blev behandlade som de hade förväntat sig. 
Det som fanns med bland deras förväntningar var att företaget skulle vara intresserade 
av att ta reda på varför man ville sluta, och att man inte skulle bli illa behandlad när 
man slutat bara för att man slutat. Båda intervjupersonerna utryckte att de upplevde att 
de sågs som förrädare när de valde att säga upp sig. Intervjuperson två berättade om 
hur hans chef slutade hälsa på honom i korridorerna och hur han ignorerades efter 
beskedet om att han skulle sluta, medan IP 1 sa att företaget inte visade något intresse 
att ta reda på vad som fått honom att vilja sluta. Intervjuperson ett hade haft dåligt 
samvete ett tag för att han sagt upp sig vilket försvann när han blev illa behandlad på 
slutet och utbyttes mot en känsla av att han hade gjort rätt i att sluta. Han hade hoppatts 
på att bli behandlad på ett ok sätt den sista tiden innan han slutade, men blev beordrad 
att arbeta extra sista dagen innan han slutade.  
 
Intervjuperson tre ansåg att han hade rätt till löneplacering vilket skulle ha get honom 
lite större inkomst. Hans önskemål bemöttes av chefens motkrav på att han skulle 
skriva på halvtidsanställning. Intervjupersonen hade ett muntligt avtal med 
planeringsavdelningen som är ansvariga för vakanslösning och schemaläggning. Han 
blev inte glad då han inte blev löneplacerad fast han borde ha blivit det, utan fick ett 
motkrav att teckna ett avtal om halvtidsanställning istället. Intervjupersonen visste om 
att företaget hade svårt att få in någon annan på de pass han hade muntligtavtal om och 
att företaget till sist antagligen skulle vilja att han tog dem om han inte godtog 
halvtidsanställningen, vilket förstärkte missnöjet med företaget. I det muntliga avtalet 
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ingick att han hade ett visst antal timmar som var hans men som han kunde tacka nej 
till om han hade förhinder, detta gjorde att han fick den flexibilitet och möjlighet till en 
stadig inkomst som inte gick ut över studierna. När han skrev på avtalet om halvtid för 
att inte bli av med sina timmar och sin inkomst för att kunna göra lite andra saker på 
sin fritid, så försvann en stor del av flexibiliteten till nackdel för skolan och studierna. 
När denna chef senare omplacerades var det ingen på företaget som informerade 
honom om att det skett ett chefsbyte, som han ansåg var företagets uppgift att göra då 
han inte rimligtvis kan känna till detta innan han får information. Han utryckte även att 
det för företaget kanske inte var lika viktigt att ta hand om dem som var 
behovsanställda som heltidsanställda. Informationsbristen vid omstruktureringen och 
chefsbytet orsakade dock inte någon större direkt påverkan på viljan att sluta utan var 
mer en irritationsfaktor.   
 
Andra saker som förväntades av företaget och då främst från planeringsenheten var att 
de skulle ha koll på och respektera den personliga vilan för nattpersonalen och inte 
ringa mitt i deras sömn bara för att de själva jobbade och var vakna då. Utöver detta så 
hade även planeringen andra delar som de bröt mot när det gäller förväntningar från 
den anställde. Dels var det att de inte gav ut korrekt och fullständig information om det 
arbetspass de ger till den anställde, information om tillgång till faciliteter så som 
toaletter och möjligheter att värma sig eller sin mat kan vara viktiga att känna till för 
den anställde. Detta gjorde IP 1 arg och besviken och gjorde att han lovade sig att inte 
gå på samma nit igen, samma nit som tydligen gås på om och om igen av honom. Det 
fanns även från intervjuperson ett utryckt att man förväntade sig att företaget skulle se 
till så att det fanns personal som kunde täcka upp om någon blev sjuk så att de skulle 
ha fler att välja mellan så det inte går ut över den som jobbade på andra sidan mot 
denna person, vilket inte alltid var fallet. IP 5 sa att han inte hade så stora förväntningar 
på företaget men att den bristande lära han fick när han började var på tok för kort. Han 
hade lovats fler dagars inskolning men fick bara en kort dag, trots att det stått på hans 
schema. Efter påpekande fick han ytterligare tid, men detta var fortfarande inte 
tillräckligt för att motsvara hans förväntningar och behov. Han säger att han kände att 
förtaget ”sket” i honom. De gav honom fyra timmars inskolning och sen förväntades 
han klara sig själv på egen hand i tjänsten. Han utrycker även att han ville ha ett ställe 
att jobba fasta tider på för att slippa jaga arbetstid, samt att han trodde att alla 
egentligen ville ha det så. En annan sak som rör hanteringen av personalen när de var 
nyanställda och som faller inom brutna löften och förväntningar samt rör just utebliven 
lära, är det som intervjuperson nummer fyra berättar om. Hon skulle när hon var 
nyanställd och bara jobbat någon vecka gå på ett svårt objekt som hon inte kunde och  
därför hade kontrollerat särskilt att det verkligen skulle finnas någon som kunde 
objektet där med henne när hon kom till jobbet. När hon kom till objektet tidigt på 
morgonen fanns det inte någon där vilket lede till att det blev det stora problem för 
henne under den arbetsdagen. Detta gjorde att hon ville sluta, men hon bytte istället 
objekt och har aldrig satt sin fot på objektet efter det. Efteråt när hon påtalade 
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problemet för gruppledaren som var ansvarig för hennes problem den dagen, fick hon 
inte någon nämnvärd reaktion av honom. 
 
Socialt stöd  
Att ha socialt stöd i någon form visade sig verka främjande för benägenheten att vilja 
stanna kvar hos företaget. Den anställde hade ibland stöd ifrån de han eller hon jobbar 
nära, vilket i intervjuerna varierade från medarbetare, företagsrepresentanter i form av 
objektsbundna gruppledare, eller som för några intervjupersoner en nära relation till 
kunden. En nära relation med arbetskamrater och ledning så som sin närmsta 
gruppledare var en stark faktor till att intervjupersonerna ville vara kvar, och då främst 
vara kvar hos dem man får stöd av. Om det istället var kunden intervjupersonen hade 
en nära kontakt till som i de fall då väktaren arbetade ensam, utan större kontakt med 
företaget så var det kanske kunden man vill stanna kvar hos, om företaget till exempel 
blev av med bevakningen på objektet. Det blev då en ökad vilja att sluta på företaget 
för att vara kvar med kunden fast åt ett annat företag. Detta gällde särskilt om det var 
kunden den anställde kände att han eller hon var lojal mot, så länge 
anställningsvillkoren för det nya företaget inte försämras. 
 
Avsikt med jobbet  
Det fanns olika avsikter med varför man har jobbet eller varför man tog jobbet i 
intervjupersonernas berättelser. En av dessa avsikter var att få extra pengar för att 
dryga ut kassan under studierna. Jobbet blev en källa till en extra inkomst och var inte 
någonting som individen planerade att jobba med framöver. Detta har varit fallet för 
två av intervjupersonerna. En annan avsikt kunde vara att man ville ha en fast tjänst 
med en trygg inkomst. De intervjupersoner som hade extra inkomst som huvudsakligt 
syfte med jobbet hade en lägre vilja att sluta än de som hade jobbet som huvudsaklig 
sysselsättning eller som efterstävade en fast tjänst. 
 
Jobbet går ut över familj  
Intervjuperson två arbetade mycket övertid för att klara sitt arbete. Ofta var det 
beordrad övertid som gjorde att han kom hem sent på kvällarna. Frånvaron hemifrån 
till förmån för jobbet orsakade att hans sambo ofta var sur eller sov när han kom hem 
på kvällarna. Detta påverkade honom negativt och det är värdelöst som han själv 
utrycker det. Han upplevde inte att det var hans fel att han kom hem så sent som han 
gjorde men att det var hans fel att han inte sa upp sig tidigare.   

 
”Ja jag träffade ju inte mina barn på vardagarna ibland. Överhuvudtaget, de sov när jag gick till 
jobbet och de sov när jag kom hem. Och samma sak med min sambo också. Hon sov också eller 
var förbannad när jag kom hem. För att jag antingen kom hem när jag lovat att komma hem 
klockan sju och så kommer jag hem halv elva.” 

 



 
 

 

19

Intervjuperson ett berättade om hur man gnällt hemma över hur dåligt det är på jobbet 
och att han fick utlopp för sin frustration hemma på sin flickvän, genom att gnälla på 
de saker han var missnöjd med.   
 
 

D i s k u s s i on  
 

Syftet med studien var att öka förståelsen för personalomsättningen inom 
bevakningsbranschen, genom att finna faktorer som kan påverka individens vilja att 
lämna sin organisation. Det har ur datamaterialet framträtt sju olika teman, som för 
intervjupersonerna haft bäring på viljan att lämna organisationen. De olika temana jag 
fann var Chefers Ointresse för den anställde, Brister i Information från företaget, 
Brister i feedback från företaget, Brutna löften och förväntningar, Socialt stöd, Avsikt 
med jobbet, Jobbet går ut över familj. 

 
Hur den anställdes chef beter sig påverkar den anställde på olika sätt. Bland annat kan 
chefer som är intresserade av att minska viljan och avsikten att säga upp sig hos de 
anställda påverka denna vilja genom sitt agerande. Stöd från chefer är en faktor som 
visat sig minska viljan att sluta. Om chefen är intresserad av att ha kvar den anställde 
kan han eller hon även kartlägga intrinsic och extrinsic motivatorerna som finns för 
den anställde (Firth et al., 2004). Att chefers ointresse påverkar viljan att sluta lånar 
stöd av deras undersökning, då chefers stöd kan minska den anställdes vilja att sluta 
(Brough & Frame, 2004; Firth et al., 2004). I studien har det funnits en stor avsaknad 
på socialt stöd från chefen med ett undantag. Cheferna har således inte tagit fasta på 
den faktor som de faktiskt kan påverka för att minska den anställdes vilja att sluta. I de 
fall då den anställde har haft idéer och visat en vilja att förbättra företaget skulle man 
kunna se chefens ointresse som ett brott delvis mot det psykologiska kontraktet om det 
där ingår att chefen ska lyssna på en och visa intresse, men även att man ska få 
möjlighet att påverka sin arbetssituation och att man ska bidra till företaget. Studiens 
fynd gällande betydelsen av chefers ointresse för den anställde och dess påverkan på 
viljan att sluta lånar stöd från det psykologiska kontraktet då det direkt drabbar 
förtroendet och tilliten om man upplever chefen som ointresserad (Isaksson, 2001).  
 
Vilken typ av kontrakt man har kan påverka vad man förväntar sig av företaget och hur 
man ser sin egen roll. Om man ser att man är där för att göra ett så bra jobb som 
möjligt och vill förbättra företaget så är det lätt att se hur man kan se ett kontraktsbrott 
om de förslag man kommer med ignoreras. Har man exempelvis ett relationellt 
kontrakt som är mer omfattande och innehållsrika (Rousseau, 1990), är risken att man 
inte vill ha någon längre anställning hos arbetsgivaren och därmed ökar viljan att säga 
upp sig. Ett sådant kontraktsbrott kan ändra den sociala kontext de finns inom med 
relationer till chefer och representanter för företaget.  
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Bägge intervjupersonerna som hade lämnat organisationen hade upplevt detta ointresse 
på ett väldigt konkret sätt medan de som fortfarande arbetade kvar på företaget i det 
stora hela hade en lite annorlunda bild. Detta då merparten av dem troligen hade ett 
transaktionellt kontrakt och antagligen ändrade sin egen insats för att få balans i deras 
utbytes relation med företaget. Detta är i linje med det som Robinsson, Kraatz och 
Rousseau (1994) skriver om i sin studie. 
 
De chefer som den anställde ofta syftar på är de chefer på högre nivå, som har ansvar 
för många personer och därmed får svårt att ha kunskap om alla och engagera sig i var 
och en av de honom underställda väktarna. Detta är i linje med det som Angelöw 
(2006) skriver om att man som chef ska ha ett rimligt antal anställda. Att det finns ett 
ointresse från cheferna tyder på att de skulle ha ett ledarskap som mer fokuseras av 
Initiating structure. Ledarskapet skulle då vara mer fokuserat på uppgiften vilket 
ganska klart framgår i resultatet. Själva ointresset i sig tyder även på att omtankes 
dimensionen är väldigt låg i ledarskapet, man bryr sig inte om att se individen och 
dennes välbefinnande (Statt, 2004). Kanske kan detta bero på att de högre cheferna har 
mer resultatansvar och fler personer under sig, och att detta skulle påverka deras 
ledarstil. 
 
Det verkar finnas olika typer av ointresse som påverkar den anställde olika mycket som 
till exempel, att chefer inte tar sig tid för att komma ut och besöka den anställde vid en 
incident eller när chefen ignorerar den anställde när han träffat denna i tjänsten. Delvis 
kan detta bero på hur personligt man uppfattar ointresset. De personer som slutade 
hade upplevt ointresset på ett konkret och personligt plan. Kanske påverkade detta 
deras vilja att sluta extra mycket.  
 
Brister i information från företaget var en faktor som påverkade viljan men som 
verkade varit viktigare för dem som varit fast anställda än för de som hade ett mindre 
arbetstids mått eller var behovsanställda. Detta skulle kunna ha att göra med att de 
eventuellt hade en annan typ av psykologiska kontrakt och därmed andra förväntningar 
på arbetsgivaren. De två intervjupersonerna som hade slutat på företaget hade båda två 
upplevt stora brister i informationen från företaget vilket påverkat deras vilja att sluta. 
Även bland övriga intervjupersoner fanns det brister i information med här verkar det 
inte som om denna brist har lika stor påverkan på deras vilja att sluta, vilket skulle 
kunna förklaras med att de har en annan kategori av psykologiska kontrakt Det som 
sägs vara typiskt för tillfälligt anställda är transaktionella kontrakt, som är mer 
begränsade och som har ett färre antal löften knutna till sig. En studie av De Cuyper 
och De Witte (2006) visade på detta och att det finns skillnader mellan hur tillfälligt 
anställda och fast anställda utvärderar sin arbetssituation och anpassar sig till denna.  
 
Denna undersökning visade dessutom att brist på feedback ökade viljan att säga upp 
sig. Brist på feedback skulle kunna medföra att företaget eller organisationen går miste 
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om en värdefull påverkansfaktor som kan fungera som återkoppling på det arbete man 
genomför åt arbetsgivaren som anställd. Trots att det inte står ordagrant så lånar 
Boswell och Boudreau (2000) stöd till detta. De tar upp att den anställdes attityder till 
uppskattning och till den som tillhandahåller uppskattningen. Om man inte har 
feedback så försvinner även en möjlighet till uppskattning som skulle kunna ses som 
en hygienfaktor och hjälpa till med att balansera den anställdes vilja att lämna 
företaget. Även Sturges och Guest (2001) lånar stöd åt vikten av feedback genom sin 
studie som fann att det var viktigt med uppskattning från arbetsgivaren för ett framtida 
engagemang från den anställde. Att feedback skulle påverka viljan att säga upp sig är i 
linje med faktorer som påverkar arbetsglädjen som Angelöw (20006) skriver om och 
som togs upp i teorigenomgången inledningsvis. Om man har ett behov av feedback 
skulle viljan att sluta kunna förklaras delvis med hjälp av content teorierna som enligt 
Armstrong (2003) säger att handlande och motivation uppstår för att tillfredställa 
behov, som i det här fallet behovet av mer feedback. Innehållet i studiens resultat 
skiljer sig inte åt i någon större grad mellan de som slutat och de som fortfarande 
jobbar kvar i organisationen.  
 
Att brutna löften skulle öka den anställdes vilja att sluta som visade sig i studien lånar 
stöd ifrån teorierna om psykologiska kontrakt.  Enligt Isaksson (2001) kan 
psykologiska kontrakt brytas på två sätt, det kan dels vara bristande överensstämmelse 
mellan hur den anställde och arbetsgivare uppfattar rättigheter och skyldigheter, dels 
att den anställde upplever ett konkret brott mot löften. Studien visade att det fanns en 
betydande tyngdpunkt med många exempel på brutna förväntningar och löften som 
även hos de anställda som slutat varit upprepade till antalet över en längre tid. När ett 
psykologiskt kontrakts bryts kan det ta lång tid att återskapa det förtroende som är 
starkt förknippat med det psykologiska kontraktet. Det räcker inte med att löftet infrias 
utan det kan vara så att man behöver bygga upp det psykologiska kontraktet från 
början, vilket gör att det tar lång tid. Om det sker ytterligare kontraktsbrott kan det vara 
så att man inte återupprättar kontraktet och förtroendet för arbetsgivaren. Man blir 
enligt Robinsson och Morrison (2000) nämligen mer uppmärksam på kontraktet om 
man tidigare har upplevt brott mot detta. Detta kan göra att man lättare identifierar 
kontraktsbrott. Brott mot det psykologiska kontraktet visade sig i studien öka den 
anställdes vilja att lämna sin arbetsgivare. Om någon nyanställde är med om ett brott 
mot sina förväntningar upplever de en besvikelse riktad mot organisationen. Är det ett 
utryckt löftesbrott så tenderar individen att dra sig undan den olönsamma relationen. 
Är det inte ett utryckt löfte från någon person kan brottet leda till att man tycker att 
man blir ignorerad, men att detta kan med tiden tappa betydelse för individen. Detta 
lånar stöd av Taris et al. (2006). Även tilliten till organisationen och företags- 
representanter påverkas av dessa brutna förväntningar. Om tilliten skadas kan den 
anställde bli mer benägen att tolka organisationens agerande som svek och 
arbetstillfredsställelsen och lojalitetskänslan riskerar att minska. Att brutna löften 
skulle påverka viljan att sluta lånar indirekt stöd av Isaksson (2001) genom minskad 
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tillfredsställelsen och mindre lojaliteten till följd av kontraktsbrott hänger samman med 
viljan att sluta.  Guest (1998) lånar stöd åt denna studie. Han skriver att tillit är en del 
av det psykologiska kontraktet och att ett brott mot detta kan orsaka vilja att sluta på 
företaget. Robinsson och Morrisson (2000) tar upp att den anställde som upplevt ett 
kontraktsbrott blir mer benägen att bevaka sitt psykologiska kontrakt och därmed blir 
mer uppmärksam på kontraktsbrott. Att det var så vanligt med brott mot förväntningar 
och löften i studien, särskilt hos de två intervjupersonerna som slutat, stödjer 
Robinsson och Morrisons (2000) studie. Studien lånar även indirekt stöd även av Cole 
och Bruch (2006). Det verkar alltså vara så att brutna förväntningar och löften som 
studien fann är en faktor som påverkar viljan att sluta. Att brott mot löften och 
förväntningar skulle vara relevant för viljan att sluta lånar även stöd av Robinsson och 
Rousseau (1994).
 
Det som skilde sig i studien mellan de som slutat och som fortfarande var kvar på 
företaget, var vilken vikt man lade vid brotten samt av vilken art de var, vilket antyder 
att det skulle kunna finnas en skillnad mellan typ av förväntning eller löfte och hur hårt 
individen reagerar mot brottet mot detta. Vilken reaktionen blir på kontraktsbrottet 
påverkas av hur viktigt det brutna löftet var för den anställde och om man upplever att 
ansvarsfrågan entydigt ligger på den ena parten (Robinsson & Morrisson, 2000).  Ett 
faktiskt löftesbrott leder sannolikt till starkare reaktioner än om man upplevt ett 
outtalat löfte (Isaksson, 2001). Vilken typ av kontrakt det rör sig om skulle även det 
kunna vara av betydelse då bägge intervjupersoner som slutat varit heltidsanställda och 
haft arbetet som huvudsyssla. De skulle då antagligen ha haft ett kontrakt som liknar 
det balanserade kontraktet till skillnad från de som hade tjänsten som extra inkomst 
och då hade ett transaktionellt kontrakt som är lättare att bryta för båda parter. Den 
personen som hade behovsanställning men som inte fick den heltidsanställning kanske 
såg sig ha ett övergångskontrakt med förhoppningar om att få en heltidstjänst 
(Isaksson, 2001). Det finns således kanske skillnader i vilken typ av kontrakt man har 
och hur hårt man reagerar på brott mot kontraktet. Dessa kontraktsbrott verkar inte 
vara några enstaka händelser utan en del av vardagen i företag och organisationer 
(Robinsson & Rousseau, 1994). 
 
Socialt stöd har här visat sig dämpa viljan att säga upp sig vilket även lånar stöd av  
Abraham (1999) som visade att socialt stöd dämpar de negativa känslor som kan 
uppstå som en följd av bristande engagemang från arbetsgivarens sida. Det lånar även 
stöd av det som Jönsson (2000) skriver om att möjligheterna till interaktioner med 
andra människor kan fungera som en buffert mot känslor av ensamhet och även 
fungera som känslomässigt stöd. Det som är nytt i detta resultat är att själva stödet i sig 
kan vara en bidragande faktor till att man i vissa fall faktiskt vill sluta på företaget för 
att stanna kvar med de personer man får stöd av så som företagets kunder eller 
arbetskollegor på den anställdes objekt. Gemenskap med kollegor och kamrater är 
enligt Angelöw (2006) en källa till arbetsglädje vilket fungerar dämpande för viljan att 
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säga upp sig. Det lånar således delvis stöd åt socialt stöd som en faktor som påverkar 
viljan att sluta. En studie gjord på poliser som är en grupp som till viss del har en 
arbetssituation som liknar bevakningsbranschen visade att socialt stöd från 
överordnade var en faktor som påverkade arbetstillfredsställelsen och därmed även 
indirekt påverkade viljan att säga upp sig. Detta lånar därmed stöd till att socialt stöd är 
en faktor som påverkar viljan att lämna företaget (Brough & Frame, 2004). Det verkar 
vara som så att det sociala stödet verkar som en buffert och dämpar viljan att sluta om 
stödet kommer från någon inom organisationen, medan det kan fungera som en källa 
till viljan att sluta om stödet inte finns att hämta inom organisationen, vilket tvingar 
individen att söka detta stöd på annat håll. Detta skulle vara intressant att studera 
vidare.  
 
Vilken avsikt man har med jobbet kan påverka viljan att sluta då man i vissa fall 
kanske är mindre känslig för störningar då man genom den typ av psykologiska 
kontrakt man har får olika höga krav eller förväntningar på sin arbetsgivare och sitt 
jobb. Jobbar man för att få extra pengar under en begränsad tid, spelar det kanske inte 
lika stor roll om allt inte är som man hoppats på som om man är mer anknuten till 
arbetsgivaren och väntar sig jobba kvar en längre tid och har sitt jobb som 
inkomstbringande huvudsyssla. Om man inte får den typ av anställning man vill ha 
påverkar detta viljan att sluta vilket lånar stöd av Isaksson och Bellaagh (2002). Vidare 
har det visat sig att om arbetet går ut över familjen och det påverkar 
hemmarelationerna påverkar detta i sin tur viljan att sluta.      
                                                                                                                                                                             
Styrkor och svagheter i studien 
Styrkor och brister som finns i denna studie kommer att gås igenom i det följande. En 
styrka som finns med studien är att de fem undersökningsdeltagarna har erfarenheter 
ifrån olika nivåer inom företaget. Deltagarna har även varit i olika situationer, en del 
har slutat och andra vill eller har velat sluta. Detta gör att det mönster som kommer 
fram kan vara giltigt i andra delar av företaget som inte ingått i studien. Studiens 
användbarhet är till viss del begränsad på grund av omfattningen av studien. 
Undersökningen skulle dock kunna inspirera företagsledningen till mer ingående 
studier av personalomsättningens bakomliggande faktorer eller ingripanden för att 
åtgärda en del av de resultat som studien har visat. Ser man till det enskilda företaget 
som undersökts skulle studien kunna vara till nytta då företaget skulle kunna spara 
pengar och behålla kunskap om de lyckas få de anställda att stanna kvar i högre grad. 
Under arbetets gång har data fått tala för sig själv och visa vilka samband som finns. I 
analysprocessen gjordes försök att hålla isär den förförståelse som fanns för 
problematiken och det som stod i transkriptionerna. Det har ibland varit nödvändigt att 
sitta ner och reflektera över vad det är som faktiskt står i text och jämföra de olika 
transkriptionerna igen, för att se att inga luckor har fyllts igen eller att samband som 
inte funnits har setts. Förförståelsen kan ha varit en styrka då den ökat förståelsen för 
viss yrkes terminologi och dess innebörder och därmed frigjort mer tid för andra frågor 
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som varit mer relevanta för studiens syfte. En annan styrka med studien är det 
systematiska tillvägagångssättet där resultaten kontrollerades mot, samt fick stöd av 
tidigare studier. 
 
Studien har brister när det gäller den externa generaliserbarheten. Man kan alltså inte 
generalisera utan vidare till andra företag inom bevakningsbranschen eller till företag 
inom andra branscher. Däremot är den interna generaliserbarheten god. För att öka den 
externa generaliserbarheten skulle man i en ny undersökning kunna ta med informanter 
från andra företag inom samma bransch eller rentav från andra branscher. Den största 
bristen som jag ser är att det kan finnas olika företagsklimat och företagskulturer i 
olika organisationer inom samma bransch. Detta gör att det som verkar stämma för en 
organisation inte behöver vara applicerbart på en annan. 
 
Syftet med studien var att öka förståelsen för varför anställda i en organisation väljer 
att lämna den. Utifrån syftet har studien lyckats få en inblick i vad det är som påverkar 
individer till att vilja säga upp sig inom den organisation studien avgränsats till. 
Studien har visat på sju faktorer som är betydelsefulla för de anställda jag intervjuat. 
 
Förutom de faktorer som identifierades finns det en stor spridning i datamaterialet. Om 
man skulle fortsätta studien och utöka antalet informanter samt titta på skillnader och 
likheter mellan de olika företagen inom bevakningsbranschen skulle vidare studier 
kanske kunna finna andra och eventuellt mer övergripande faktorer. Avslutningsvis 
kan sägas att det på det stora hela är liknande faktorer som påverkar viljan att sluta i 
bevakningsbranschen som visat sig påverka anställda i allmänhet. Det finns dock vissa 
skillnader så som att det sociala stödet som även kan öka viljan att sluta, om stödet 
kommer från någon part utanför företaget, som exempelvis från kunden eller de man 
arbetar med. Det skulle vara intressant att studera detta inom bemanningsbranschen, 
där de anställda skickas ut till olika kunder för att utföra ett arbete.  
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