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Avsikten att lämna yrket, bland ordningsvakter i Sverige: en kvantitativ studie 
 
Det är en hög efterfrågan på ordningsvakter i landet, som är svår att tillgodose. En 
orsak till detta är ordningsvakters avsikt att lämna yrket eller att faktiskt sluta inom 
yrket. Syftet med föreliggande studien var således att undersöka sambandet mellan 
avsikten att lämna yrket, arbetstillfredsställelse, arbetsengagemang och personlighet 
samt om arbetstillfredsställelse, arbetsengagemang och personlighet har en betydelse 
för avsikten att lämna yrket. Fokusgruppen är ordningsvakter i Sverige. Tidigare 
svensk forskning som undersökt liknande syfte, där ordningsvakter är fokusgrupp finns 
inte. I föreliggande studie deltog 217 personer som arbetar som ordningsvakter i 
Sverige. Datainsamlingen genomfördes via en webbaserad enkätundersökning 
bestående av självskattningsinstrument. Avsikten att lämna yrke undersöktes med hjälp 
av ett påstående ”under den senaste tiden har jag funderat på att lämna yrket”, inre och 
yttre arbetstillfredsställelsen mäts med Minnesota Satisfaction Questionnaire Short 
Version, arbetsengagemang med Utrecht Work Engagement Scale 9-items och 
personlighet med International Personality Item Pool NEO 120-items. Resultatet visade 
på att inre och yttre arbetstillfredsställelse och arbetsengagemang har en signifikant 
negativ korrelation med avsikten att lämna yrket, samt att personlighetsegenskaperna 
extraversion, välvillighet och samvetsgrannhet korrelerade negativt och neuroticism 
positivt med avsikten att lämna yrket. Resultatet av två hierarkiska regressioner visade 
på att arbetsengagemang har starkast betydelse och förklarade störst varians av 
avsikten att lämna yrket, med följd på specifikt yttre arbetstillfredsställelse (t.ex. 
kompensation och utvecklingsmöjligheter) och sist öppenhet. Slutsatsen är att yttre 
arbetstillfredsställelse och arbetsengagemang hos ordningsvakter har en stark betydelse 
för avsikt att lämna yrket och bör således få större uppmärksamhet av och inom 
organisationerna. 
 
Nyckelord: Ordningsvakt, Avsikten att lämna yrket, Arbetstillfredsställelse, 
Arbetsengagemang, Personlighet  
 

Turnover intention among public security officers in Sweden: a quantitative study 
 
There is a high demand for public security officers in the country, which is hard to 
cater for. One reason for this is the public security officers’ intention to leave the 
profession or to quit the profession. The purpose of the study was thus to examine the 
link between turnover intention, job satisfaction, work engagement and personality, 
and the importance that job satisfaction, work engagement and personality have on 
turnover intention. The focus group consists of public security officers in Sweden. 
Previous Swedish research that investigated similar purposes, where public security 
officers are in focus does not yet exist. In the present study, 217 people working as 
public security officers in Sweden participated. The data collection was conducted 
through a web-based survey consisting of self-estimation instruments. Turnover 
intention was investigated with a claim "recently I have considered leaving the 
profession", the intrinsic and extrinsic job satisfaction was measured with Minnesota 
Satisfaction Questionnaire Short Version, work engagement with Utrecht Work 
Engagement Scale 9-items and personality with International Personality Item Pool 
NEO 120-items. The results showed that intrinsic and extrinsic job satisfaction and 
work engagement have a significant negative correlation with turnover intention, and 
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that the personality factors of extraversion, agreeableness and conscientiousness 
correlated negatively and neuroticism positively with turnover intention. The result of 
two hierarchical regressions showed that work engagement has the strongest 
importance and declared the greatest variance of turnover intention, followed by 
extrinsic job satisfaction (for example compensation and advancement) and the 
personality factor openness. The conclusion is that extrinsic satisfaction and work 
engagement have a strong importance to public security officers’ turnover intention 
and should therefore be given greater attention from and within the organizations. 
 
Keywords: Public security officer, Turnover intention, Job satisfaction, Work 
engagement, Personality 
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Ordningsvaktsyrkets karaktär är tämligen unikt och begränsat till Skandinavien. Likt 
polisyrket är det ett socialt arbete, offentligt arbete, med krav på hantering av stress- och 
konfliktfyllda situationer och ett agerande mot brott och ordningsstörning. I hanteringen av 
sådana situationer har ordningsvakter befogenheter att utöva viss mängd våld (Munck, 
Vilgeus & Carlberg-Johansson, 2005) genom begränsade polisiära befogenheter (Polisen, 
2019). Detta förstärker ordningsvaktens roll som en förlängd arm åt polisen i den vardagliga 
trygghetshållningen. Utnyttjandet av ordningsvaktens användningsområde har under en längre 
tidsperiod varit ett politiskt och vardagligt diskussionstema. Ordningsvakter har varit på 
dagordningen inom exempelvis kommunfullmäktige i Göteborg, med ansökningar om ett 
utökat närvaro på flera platser, då invånarna i staden känner sig otrygga (Yousuf, 2018, 11 
december). Ekot rapporterade om att ca 54 kommuner har ordningsvakter som patrullerar på 
offentliga platser och att nästan i hälften av dessa bevakas hela stadskärnor (Letterfors, 2018, 
24 april). I Stockholms stad har även ett tillstånd begärts om att låta ordningsvakter få mer 
långtgående befogenheter och mer utrustning för att kunna ingripa vid personrån, 
narkotikalangning, fylleri och trafikbrott (Hansson, 2018, 18 maj).  

Trots all uppmärksamhet kring ordningsvakter är yrkesgruppen ändå en ”bristvara” och 
behovet av denna yrkesgrupp ökar (TT, 2019, 10 februari). Det är få som vill arbeta som 
ordningsvakter under hela sitt arbetsliv. Inom exempelvis säkerhetsföretaget Nokas nämner 
SVT nyheter att en väktare eller ordningsvakt i snitt stannar 6 år på företaget och att det är 
svårt att få bra och erfarna personer att stanna kvar, istället försvinner många till studier eller 
andra arbeten (Ibid). Omsättningen av anställda kan anses skadligt för organisationen, inte 
bara i humankapital (Yang, 2008), utan även i termer av ekonomisk påverkan vid 
nyrekrytering (Annell et al. 2019) och vid de arbetsstörningar som uppkommer (Rahman & 
Nas, 2013) vilket även kan påverka moralen negativet hos de kvarvarande medarbetarna 
(Ngo-Henha, 2017). Det är således en anledning till en bättre förståelse för vilka faktorer som 
har betydelse för avsikten att lämna yrket. Avsikten att lämna yrket är ett element av den 
kognitiva tillbakadragningsprocessen som har betydelse för att faktiskt sluta i yrket (Carmeli 
& Weisberg, 2006; Ngo-Henha, 2017). 

Studier visar på att arbetstillfredsställelse (Griffeth, Hom, & Gaertner, 2000), 
arbetsengagemang (Schaufeli & Bakker, 2003) och personlighet (Zimmerman, 2008) har 
betydelse för avsikten att lämna yrket, likväl visar studier på att t.ex. ålder (Annell et al. 2019) 
och anställningsform kan ha en betydelse för avsikten att lämna yrket vilket undersöks i 
föreliggande studie som bakgrundsvariabler. 

 
Ordningsvakter som yrkesgrupp 

 
För att få en bild av yrkesgruppen som studeras i föreliggande studie, utöver det data som 
insamlats i undersökningssyfte, så besvaras tre frågor: Är ordningsvakter och väktare under 
samma yrkesgrupp? Hur blir man ordningsvakt? Vad har ordningsvakter för befogenheter?  

Ordningsvakter (förkortas: OV) och väktare har i vardagsspråket många gånger används 
som synonymer, men väktaren har inga särskilda befogenheter utan har samma befogenhet 
som alla medborgare (Länsstyrelsen Skåne, 2018); väktare arbetar utifrån samma lagar som 
envar. En ordningsvakt och väktare skiljer sig åt och bör inte likställas. Till skillnad från 
väktare så har ordningsvakter mer långtgående befogenheter som sträcker sig längre än det 
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envar får agera utefter. Ordningsvakter utbildas och förordnas av Polismyndigheten, för att 
upprätthålla allmän ordning, och har därmed begränsade polisiära befogenheter (Polisen, 
2019). Förordnandet förnyas via en fortbildning hos Polismyndigheten var tredje år. Bryts 
kraven på laglydnad och lämplighet får Polismyndigheten återkalla förordnandet. 
Ordningsvakternas arbete klassas som myndighetsutövning och med detta gäller även 
lydnadsplikt under Polismyndigheten, polisen och polismannens order som rör tjänsten som 
ordningsvakt. Ordningsvakter har även rapporteringsskyldighet och skall lämna rapport vid 
kännedom om brott och vid ingripanden. Utöver skyldigheter mot polisen och 
Polismyndigheten, så har ordningsvakter även skyldigheter mot allmänheten, bland annat krav 
på tystnadsplikt och att uppträda hövligt. Ordningsvakter befinner sig på platser som är 
förordnade av polisen och där polisen ansett att det finns ett behov av ordningsvakter. Sådana 
platser kan vara platser där det är ett behov av polisiär närvaro men där polisen inte kan 
tillsätta egna resurser utan får använda sig av exempelvis bevakningsföretag som istället kan 
tillsätta ordningsvakter. Platserna förordnas vilket begränsar rörligheten för ordningsvakter, 
som endast kan verka som ordningsvakt inom det förordnade området. Exempel på sådana 
platser är allmänna sammankomster, offentliga tillställningar, bad- eller campingplatser, 
lokaler och utrymmen där alkoholdrycker serveras till allmänheten med tillstånd, domstolar, 
köpcentrum, mässor och torg.  
     Exempel på befogenheter som ordningsvakter har är: 

• Ordningsvakter får omhänderta berusade personer enlig lagen om omhändertagande av 
berusade personer med mera, som på grund av sitt tillstånd inte kan ta hand om sig 
själv eller annars utgör fara för sig själv eller för någon annan (Polisen, 2019). 

• Ordningsvakter får avvisa eller avlägsna personer som genom sitt uppträdande stör 
eller utgör en omedelbar fara för den allmänna ordningen, samt om behovet finns för 
att avvärja en straffbelagd handling. Om sådana åtgärder inte är tillräckliga, får 
ordningsvakten tillfälligt omhänderta en person som innebär ett frihetsberövande, 
varpå polis tillkallas till platsen. 

• I första hand ska ordningsvakten ”vinna rättelse genom upplysning och uppmaningar” 
(SFS 1980:578), men får använda våld om uppgiften inte kan lösas på annat sätt, dock 
inte mer än nödvändigt för att lösa uppgiften. Batong och handfängsel är 
standardiserad utrustning. Detta kan kompletteras med hund och i väldigt sällsynta fall 
även skjutvapen (Polisen, 2019).  

 
Definitionen av avsikten att lämna yrket 

 
Det omedelbara förstadiet till beteende anses vara intentionen, vilket innebär att den bästa 
prediktorn för att frivillig uppsägning (eng: turnover) borde vara intentionen till den (Mobley, 
Griffeth, Hand & Meglino, 1979). Det finns en hel del studier om att faktiskt sluta inom yrket 
men det är fortfarande svårt för många organisationer att förstå den största orsaken till 
benägenheten av att faktiskt sluta, likväl är det många forskare som håller med om att 
undersökningen av avsikten att lämna yrket kan förbättra förståelsen av att faktiskt sluta inom 
yrket (Ngo-Henha, 2017). Price och Mueller (1981) samt Bluedorn (1982) rekommenderade 
även användningen av avsikten att lämna yrket över att faktiskt sluta vid predicering eftersom 
det är svårare att predicera beslutet att faktiskt sluta. I föreliggande studie används avsikten att 
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lämna yrket som beroende variabel. Avsikten att lämna yrket (eng: Turnover intention) 
förklaras utifrån tre element i den kognitiva tillbakadragningsprocessen, dvs. tankar om att 
sluta i yrket, avsikten att söka efter andra yrken och därefter avsikten att sluta (Mobley, 1977; 
Carmeli &Weisberg, 2006; Ngo-Henha, 2017). Likväl så visar studier på att avsikten att 
lämna yrket är den starkaste prediktorn av frivillig uppsägning (Van Breukelen, Van der Vlist 
& Steensma, 2004), samt att meta-analyser visar på att avsikten att lämna yrket är en ”major 
predictor of actual turnover” (Carmeli & Weisberg, 2006, s. 193). Även om det finns en 
skillnad mellan avsikten att lämna och att faktiskt sluta så visar flera studier på att avsikten 
har en effekt på beslutet av att faktiskt sluta inom yrket (Rahman & Nas, 2013). Steel och 
Ovalle (1984) fann en genomsnittlig korrelation (.50) mellan avsikten att lämna yrket och att 
faktiskt sluta. Detta innebär att avsikten att lämna yrket accepteras som beroende variabel vid 
undersökning av att faktiskt sluta inom yrket (Shore & Martin, 1989).  

 
Definitionen av arbetstillfredsställelse 

 
Arbetstillfredsställelse (eng: Job satisfaction) har operationaliserats på olika sätt, dock finns 
det ingen universell definition som forskarsamfundet har kommit överens om (Miller, Mire & 
Kim, 2009). Miller et al. definierar arbetstillfredsställelse i sin studie om poliskåren som ett 
positivt känslomässigt tillstånd som en individ befinner sig i som ett resultat av ett arbete 
och/eller av arbetserfarenheter som han/hon uppskattar, vilket de anser är den mest 
accepterade definitionen. 
     Arbetstillfredsställelse är ett ämne som studerats i stor utsträckning inom 
organisationspsykologin. Syftet med forskningen kring arbetstillfredsställelse är till för att 
organisationer ska förbättra sitt arbete inom respektive område. Miller et al. (2009) hävdar att 
individer som upplever arbetstillfredsställelse även kommer att vara mer motiverade att utföra 
olika typer av arbetsuppgifter, ha en lägre sjukfrånvaro, samt vara mer hjälpsamma. Dessa 
personer kommer även att ha en högre tillit till organisationen och ett större medverkande till 
organisationens större mål och uppdrag. En tillfredsställd medarbetare är en viktig kugge i en 
organisations förmåga att handla på ett sätt som innebär både kvalité och effektivitet.  

Arbetstillfredsställelse kan grupperas utifrån två kategorier, inre arbetstillfredsställelse 
och yttre arbetstillfredsställelse (Park & Johnson, 2019). Inre arbetstillfredsställelse innefattar 
beståndsdelarna/fasetterna socialtjänst, kreativitet, moraliska värderingar, självständighet, 
kapacitetsutnyttjande, social status, företagets policys och praktik, chef – arbetare relation, 
säkerhet, teknisk övervakning, medarbetare och aktivitet. Yttre arbetstillfredsställelse 
innefattar beståndsdelarna variation, auktoritet, ersättning/kompensation, arbetsvillkor, 
bedrifter och karriärs- och utvecklingsmöjligheter (Weiss et al. 1967). 
    Sambandet mellan avsikten att lämna yrket och arbetstillfredsställelse. Zimmerman 
(2008) nämner att arbetstillfredsställelse inte har en direkt betydelse på att faktiskt sluta i 
yrket eller arbetet, dvs. frivillig uppsägning, istället är det attityden till arbetet som har 
betydelse för avsikten att lämna yrket som sedan leder till att faktiskt sluta. Studier har dragit 
slutsatser om att arbetstillfredsställelse har en indirekt effekt på att faktiskt sluta via avsikten 
att lämna yrket (Van Breukelen et al. 2004). Vidare förklarar Zimmerman att om anställda har 
låg arbetstillfredsställelse så är det mer troligt att de försöker söka sig bort från det yrket eller 
arbetsmiljön de befinner sig i. Detta nämnes även av Ngo-Henha (2017) som förklarar att låg 
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arbetstillfredsställelse, däri även låga karriärmöjligheter och kompensationer, kan ha 
betydelse för att anställda har en avsikt att lämna yrket. Studier visar på att det finns ett 
negativt samband mellan arbetstillfredsställelse och avsikten att lämna yrket (Regts & 
Molleman, 2013). Ariyabuddhiphongs och Marican (2015) och Yang (2008) fann i sina 
studier om avsikten att lämna yrket bland hotellpersonalen en negativ korrelation mellan 
arbetstillfredsställelse och avsikten att lämna yrket −.31 (p < .001) respektive − .46 (p <.01). 
En brist på arbetstillfredsställelse leder till en ökning av avsikten att lämna yrket (E. Skaalvik 
& Skaalvik, 2011). Park och Johnson (2019) fann i sin studie att avsikten att lämna yrket hade 
en negativ korrelation med yttre arbetstillfredsställelse -.62 (p < .01).  

 
Definitionen av arbetsengagemang  
 
Arbetsengagemang (eng: work engagement) är en positiv, uppfyllande och motiverande 
sinnestillstånd av arbetsrelaterat välmående som är karaktäriserat av vitalitet (eng: vigor), 
entusiasm (eng: dedication) och försjunkenhet i arbetet/absorption (eng: absorption) 
(Schaufeli & Bakker, 2003; Seppälä et al. 2009; Bakker, Albrecht & Leiter, 2011; Bakhshi & 
Gupta, 2016). Vitalitet är karaktäriserad av höga nivåer av energi och flexibilitet i arbetet 
(Mroz & Kaleta, 2016). Entusiasm är en stark känsla av att vara länkad till ens arbete 
parallellt med en känsla av meningsfullhet, inspiration och effektivitet. Anställda känner även 
en känsla av stolthet i deras arbete (Schaufeli & Bakker, 2003; Seppälä et al. 2009). 
Försjunkenhet i arbetet uppstår när personen är helt uppslukad eller upptagen och lyckligt 
involverad i sitt arbete till den nivån att det känns som att tiden bara passerar förbi och att de 
får svårt med att slita sig loss från arbetet (Bakhshi & Gupta, 2016; Mroz & Kaleta, 2016). 
    Engagerade medarbetare har en känsla av energi och effektivitet kopplad till deras 
arbetsaktiviteter vilket får dem att se sig själva kunna hantera de krav som kommer med 
arbetet (Schaufeli, Salanova, González-Romá & Bakker, 2002). Detta kan i sig leda till att 
medarbetare blir mer produktiva och får en högre arbetsprestation (Bakhshi & Gupta, 2016). 
Engagerade medarbetare är mer benägna att sträva efter en känsla av att utmana och fördjupa 
sig i arbetet (Salanova, Agut & Peiró, 2005). Engagerade medarbetare är dock inte 
arbetsnarkomaner och bör inte associeras med detta heller, då de inte arbetar för de har ett 
oemotståndligt inre driv, utan arbetar för att de tycker att arbetet de utför är roligt (Schaufeli 
& Bakker, 2003).  
    Sambandet mellan avsikten att lämna yrket och arbetsengagemang. En av de svårare 
uppgifterna för HR och organisationer är att behålla de anställda så att de inte slutar i 
organisationen eller inom yrket. En av strategierna som används är att hålla engagemanget 
uppe bland medarbetarna. En möjlig konsekvens av arbetsengagemang är positiva attityder 
mot arbetet och organisationen, såsom organisatoriska åtaganden och lägre avsikt att lämna 
yrket (Schaufeli & Bakker, 2003). Vidare så förklarar Rahman och Nas (2013) att engagerade 
anställda är mer nöjda med deras yrke medan missnöjda medarbetare söker alternativa yrken. 
Studier med militären som fokusgrupp visar även på att styrkan i arbetsengagemang har en 
positiv påverkan på vidhäftning till organisationen uttryckt genom en lägre intention till att 
lämna organisationen eller yrket (Espinoza-Parra, Molero & Fuster-Ruizdeapodaca, 2015). 
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Personlighet utifrån Femfaktormodellen 

 
Femfaktormodellen (FFM) är en modell som är till för att få fram personlighetsdragen som en 
individ besitter, vilket förklaras genom fem huvuddimensioner som innehåller sex fasetter 
vardera (Perugini & Gallucci, 1997) (se tabell 1). Extraversion definieras av att någon är 
utåtgående, vänskaplig, nöjda och trevlig. Neuroticism definieras av emotionell instabilitet, 
ångest och depression. Öppenhet definieras genom att en person är nyfiken, vidsynt och 
estetisk. Välvillighet hos individen definieras som kooperativ, samarbetsvillig och godmodig. 
Samvetsgrannhet beskriver en person som är pålitlig, plikttrogen och disciplinerad.  

Tabell 1 
Tabellen illustrerar de fem personlighetsdimensionerna och dess fasetter, utifrån FFM. 

Extraversion 
(E) 

Neuroticism 
(N) 

Öppenhet 
(O) 

(Openness) 

Välvillighet 
(A) 

(Agreeableness) 

Samvetsgrannhet 
(C) 

(Conscientiousness) 

Kamratlighet 
(Friendliness) 

Ångest 
(Anxiety) 

Fantasi 
(Imagination) 

Tillit 
(Trust) 

Effektivitet 
(Self-efficacy) 

Sällskaplig 
(Gregariousness) 

Ilska 
(Anger) 

Artistisk 
(Artistic 
interests) 

Moral 
(Morality) 

Ordningssamhet 
(Orderliness) 

Bestämdhet 
(Assertiveness) 

Depression 
(Depression) 

Emotionalitet 
(Emotionality) 

Altruism 
(Altruism) 

Plikttrogen 
(Dutifulness) 

Aktivitetsnivå 
(Activity-level) 

Självmedvetenhet 
(Self-

consciousness) 

Äventyrlig 
(Adventurous) 

Samarbetsvilja 
(Cooperation) 

Prestationsinriktad 
(Achievement-

striving) 
Spänningssökande 

(Excitement-
seeking) 

Omåttlighet 
(Immoderation) 

Intellekt 
(Intellect) 

Blygsamhet 
(Modesty) 

Själv-disciplin 
(Self-discipline) 

Glad 
(Cheerfulness) 

Sårbarhet 
(Vulnerability) 

Liberalism 
(Liberalism) 

Sympati 
(Sympathy) 

Försiktighet 
(Cautiousness) 

Not. Omarbetad tabell från Johnson (2014). Svensk översättning gjord av Petri Kajonius. 
 
Kritiken mot FFM är att människans personlighet har fler än fem dimensioner och att det är 
svårt att mäta människans komplexa personlighet i ett personlighetstest (McCrae & John, 
1992).  

Sambandet mellan avsikten att lämna yrket och personlighet. Studier som undersökt 
personlighetens betydelse för avsikten att lämna yrket indikerar motsägelsefulla eller 
inkonsistenta samband (Ariyabuddhiphongs & Marican, 2015; Drew, Carless & Thompson, 
2008). Zimmerman (2008) nämner att emotionell instabilitet/ neuroticism bäst predicerar 
anställdas avsikt att lämna yrket och att anställda ”may intend to quit for reasons other than 
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dissatisfaction with their jobs” (s. 309). Vidare nämner Zimmerman att korrelationen mellan 
avsikten att lämna yrket och fem personlighetsegenskaperna visar på att emotionell 
instabilitet/ neuroticism har starkast negativ korrelation (-.29), därefter uppvisar 
samvetsgrannhet (-.16), vänlighet (-.13), extraversion (-.12) och öppenhet (-.01) svaga 
samband med avsikten att lämna yrket.  

 
Teoretiska perspektiv 
 
Teoretiska perspektiv på avsikten att lämna yrket kan förklaras genom en kombination av 
flera teorier, då ett generellt accepterat ramverk om olika faktorers relation till avsikt att 
lämna yrket inte kan bekräftas (Lee & Mitchell, 1994). Många teorier som utvecklats rörande 
avsikten att lämna yrket bygger på olika variablers predicerande kraft (Morrell et al., 2001).  

En av teorierna för att bättre förstå vad som leder till avsikten att lämna eller att faktiskt 
sluta i yrket är modellen av Mobley, Griffeth, Hand, och Meglino (1979) som grundar sig på 
Mobleys tidigare modell (1977) som förklarar processen för hur missnöje med yrket kan leda 
till att någon medarbetare väljer att frivilligt sluta inom yrket eller organisationen (Lee, 1988; 
Lee & Mitchell, 1994). Mobleys modell (1977) förklarar sju sekventiella och mellanliggande 
stadier mellan missnöje med yrket och en eventuell avsikt att lämna yrket. Första (1) stadiet är 
tanken om att sluta vilket i sin tur kan leda personen till (2) att utvärdera den förväntade 
nyttan av att söka efter annat jobb och kostnaden av att sluta i det nuvarande arbetet. Efter 
utvärderingen (3) så kan det uppstå en avsikt att söka efter alternativa arbeten, (4) som i sin 
tur leder till ett faktiskt sökande efter alternativa arbeten och (5) till utvärderingen av 
godtagbarheten av alla identifierade alternativ (Lee & Mitchell, 1994). En andra utvärdering 
skulle sannolikt kunna få personen att (6) jämföra det alternativa arbetet med sitt nuvarande 
arbete, vilket i sin tur kan leda till (7) avsikten att lämna yrket och att faktiskt sluta. Vidare 
förklarar Lee och Mitchell att modellen inte presenterar en ”lock-step sequence” (1994, s. 53) 
där alla personer genomgår processen på samma sätt, istället genomgår alla processen olika 
och vissa hoppar över eller blandar stegen. Icke desto mindre, så ligger modellens stora värde 
i beskrivningen av den psykologiska processen mellan missnöje med yrket eller arbetet och 
avsikten att lämna yrket och att den är i testbar form samt utarbetandet av tillfredställelsen och 
de alternativa konstruktionerna. Det empiriska stödet för Mobleys modell (1977) har varit 
blandat och det fanns möjligheter för förbättring av specifikationerna av de mellanliggande 
sambanden mellan arbetstillfredsställelse och frivillig uppsägning (Lee & Mitchell, 1994). 
Teorin expanderades och det som tillades av Mobley et al. (1979) i Mobleys modell (1977) 
var ”anticipated job satisfaction and the expected utilities of the present and alternative jobs” 
(Lee & Mitchell, 1994, s. 57). Teorin av Mobley et al. (1979) lägger fokus på arbetsrelaterade 
attityder och tillgång till alternativa jobbmöjligheter, där processen av avlägsna, 
mellanliggande och närliggande faktorer samspelar vilket resulterar i frivillig uppsägning 
(Annell et al. 2019).Vidare förklarar Annell et al. att avlägsna faktorer utgörs av exempelvis 
individuella förutsättningar, mellanliggande faktorer utgörs av arbetsrelaterade attityder och 
närliggande faktorer av avsikten att lämna (Se figur 1).  

Modellen i figur 1 kan ses som hierarkiskt uppbyggt där avlägsna, mellanliggande och 
närliggande faktorer hör ihop och där närliggande, dvs. avsikten att lämna yrket, är nära inpå 
och personligheten längre ifrån en frivillig uppsägning. Personligheten som är en individuell 
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förutsättning och som hamnar under avlägsna faktorer är svårföränderlig, vilket gör 
personligheten avlägsen och grundlig. De mellanliggande faktorerna som består av 
arbetsrelaterade attityder som arbetstillfredsställelse och arbetsengagemang, och som relaterar 
till synen på yrket eller arbetet, är föränderliga och kan förändras genom exempelvis 
organisatoriska medel. Närliggande faktorerna är variabeln avsikten att lämna yrket som är 
början på tillbakadragningsprocessen som kan leda till frivillig uppsägning och är en variabel 
som är svårhanterlig men som kan förändras i nivå, sänkas respektive höjas, vid förändringar 
av mellanliggande faktorer (Annell et al. 2019).  

Modellen av Mobley et al. (1979) innehåller som tidigare nämnt variabeln tillgång till 
alternativa jobbmöjligheter och anses vara en modererande faktor för arbetsrelaterade 
attityder och viljan att sluta eller att faktiskt sluta. Denna variabel kommer inte användas i 
föreliggande studie då den enda möjligheten för ordningsvakter är att byta mellan privat, 
kommunalt eller statligt men inte arbetsuppgifter. Byter man arbetsuppgifter så arbetar man 
inte längre som ordningsvakt då arbetsuppgifterna för ordningsvakter i grunden är den samma 
oavsett vilken organisation man arbetar för. Myndighetsutövningen som utförs av 
ordningsvakter skall gå mot samma mål oavsett arbetsplats, vilket är att upprätthålla den 
allmänna ordningen (Polisen, 2019). Skulle en ordningsvakt byta yrke till att arbeta som till 
exempelvis polis, så är man inte längre ordningsvakt och får inte arbeta som detta heller (SOU 
2000:80; Olrin, 2019, 26 september). Likväl om personen byter till att arbeta som väktare då 
inte kan eller får använda sig av ordningsvaktens befogenheterna eller uniformen i stunden då 
personen skall arbeta som väktare. Därav sätts fokus i den föreliggande studien på 
individuella förutsättningar och arbetsrelaterade attityder som avlägsna, mellanliggande och 
närliggande faktorer. 
 
Figur 1 
Modellen förklarar processen till frivillig uppsägning med avlägsna faktorer där 
personligheten är grund, mellanliggande faktorerna där attityder är föränderliga och 
närliggande faktorer där tillbakadragningsprocessen börjar. 

 
Not: Omarbetad modell utifrån modellen av Annell et al. (2019). 

 
Frågeställningar och syfte 
 
Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan avsikten att lämna yrket, 
arbetstillfredsställelse, arbetsengagemang och personlighet och om dessa variabler har en 
betydelse för avsikten att lämna yrket.  
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    Frågeställningarna som studien utgår ifrån: 
 
1. Hur samvarierar variablerna avsikten att lämna yrket, arbetstillfredsställelse, 

arbetsengagemang och personlighet?  
2. Vilka av dessa tre variabler (arbetstillfredsställelse, arbetsengagemang och personlighet) 

bidrar till störst förklarad varians av avsikten att lämna yrket?  
3. Hur bidrar fasetter i de fem personlighetsdimensionerna till förklarad varians av avsikten 

att lämna yrket? 
 

Metod 
Undersökningsdeltagare 
 
Statistiska centralbyrån (SCB) visar i en beräkning från året 2017 att antalet ordningsvakter 
och väktare är 17 700 personer. Till skillnad från SCB har Polistidningen, den 11 juni 2019, 
publicerat en artikel med hänvisning till Polismyndighetens sammanställning från april 2019, 
att antalet förordnade ordningsvakter (väktare är inte inräknade) i landet är totalt 8368 
personer (Hagström, 2019, juni 11).  Vidare beskriver SCB andelen kvinnor är 26% och 74% 
män. SCB har dock kategoriserat ordningsvakter och väktare under samma kategori vilket kan 
medföra att beräkningarna på andelen män respektive kvinnor kan skilja sig åt i denna studie 
jämfört med statistiken från SCB. Fördelningen utifrån kön i denna studie blev andelen män 
190 (87.6%) och kvinnor 27 (12.4%). Ålder hos deltagarna var mellan 21 och 59 år (M = 35, 
SD = 9 år). 

 I denna studie eftersträvas det att få ett deltagarantal på minst 150 (Schönbrodt & 
Perugini, 2013), deltagarantalet blev 218 personer och efter att en deltagare togs bort då 
enkäten inte var fullständig blev antalet 217 personer. Deltagarna har i snitt arbetat mellan ett 
halvår och 37 år som ordningsvakter oavsett kön, medelvärde (M) på 9 år och 
standardavvikelse (SD) på 8 år, vilket skiljer sig åt från 6 år i snitt som tidigare nämnt i 
inledningen. Anställningsformerna fördelades i tre typer: heltid (41.5%), deltid (18.4%) och 
timanställd (40.1%).  

Det geografiska området för studien är inom Sveriges gränser. Deltagarna fick besvara 
frågan ”I vilken kommun är din arbetsplats” med syfte att få en bild av spridningen av 
deltagarna. Figur 2 visar den procentuella fördelningen av deltagare utifrån de kommuner som 
nämnts som svar. Ex: Göteborg, 46 personer har sin arbetsplats i Göteborgs kommun, vilket 
är ca 21% av 217 deltagare. 
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Figur 2  

Den procentuella fördelningen av deltagare utifrån de kommuner som nämnts som svar 

 
Not: N = 217 
 
”Ej definierad kommun” består av deltagare som inte specificerade kommunen där 
arbetsplatsen befinner sig, med anledningar som att de arbetade i hela länet eller att de bytte 
arbetsplats mellan exempelvis Malmö och Luleå beroende på arbetstillfälle. Procentuella 
visualiseringen är det totala antalet deltagare i kategorin ej definierad kommun.  

”Övrigt 1” består av deltagare där det endast en deltagare i respektive kommun. 
Kommunerna är Tanums, Norrköping, Alingsås, Vänersborg, Södertälje, Skara, Sigtuna, 
Linköping, Solna, Mora, Växjö, Jokkmokk, Sandviken, Årjäng, Enköping, Falkenberg, 
Östersund, Oskarshamn, Mariestad, Boden, Kiruna, Värnamo och Kista. Procentuella 
visualiseringen är det totala antalet deltagare i kategorin övrigt 1. Anledningen till 
sammanslagningen av kommuner med endast en deltagare är att figuren blev svårtydlig när 
varje kommun var fristående. 

”Övrigt 2” består av deltagare där det är endast två deltagare i respektive kommun. 
Kommunerna är Piteå, Kristianstad, Järfälla, Halmstad, Lund, Gävle och Umeå. Procentuella 
visualiseringen är det totala antalet deltagare i kategorin övrigt 2. Anledningen till 
sammanslagningen av kommuner med endast två deltagare är att figuren blev svårtydlig när 
varje kommun var fristående. 

  
Procedur 
 
För att få in deltagare till enkäten så valdes två tillvägagångssätt, utan någon specifik ordning. 
Första tillvägagångssättet innebar aktivt letande inom Göteborgsområdet efter ordningsvakter 
som exempelvis arbetade i köpcentrum, barer, klubbar, evenemang eller andra förordnade 
platser, där de tillfrågades om de ville delta genom att besvara en enkät. Länken till 
webbaserade enkätundersökningen skickades till de tillfrågade ordningsvakterna via olika 
kommunikationsmedel, beroende på vad de föredrog. Andra tillvägagångssättet innebar 

Ej definierad 
kommun

13%
Övrigt 1

11%

Övrigt 2
7%

Göteborg
21%

Stockholm
27%

Borås
2%

Helsingborg
1%

Örebro
2%

Skövde
2%

Jönköping
3%

Malmö
2%

Luleå
2%

Trollhättan
3%

Västerås
2%

Kalmar
2%
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användandet av hemsidor såsom Facebook och Workplace, där ett inlägg lades ut i slutna 
grupper, med en länk till den webbaserade enkätundersökningen. Detta medföljde möjligheten 
att få svar från ordningsvakter ur ett bredare geografiskt område. I inlägget förtydligades att 
författaren är en student, syftet med undersökningen och att deltagarnas medverkande i 
undersökningen är frivillig samt att svaren hanteras med sekretess och anonymitet. Grupperna 
som användes i Facebook och Workplace var av sådan typ vars medlemmar arbetar som 
ordningsvakter. Det underlättade datainsamlingen och de geografiska svårigheter som 
uppstod. Deltagarna fick en tidsram på två veckor för att besvara enkäterna.  
     Att använda webbaserade enkätundersökningar har både för- och nackdelar. Fördelarna är 
att det är kostnadseffektivt och gör det möjligt att genomföra undersökningen i vilket 
geografiskt område som helst med tillgång till internet. Eventuella problem som kan uppstå är 
att svarsfrekvens kan bli för låg, eftersom det inte finns något krav från deltagarna att svara på 
enkäterna vilket kan innebära att många inte väljer att svara av diverse anledningar. 
Ytterligare en nackdel är att deltagare möjligtvis inte vill svara på enkäterna under deras fritid 
eller att de inte får någon arbetstid avsatt för enkäterna, detta kan innebära att det blir ett 
större bortfall. Ytterligare bortfall kan ske vid inkompletta enkäter där deltagaren valt att 
avbryta sitt deltagande mitt i besvarandeskedet. 

 
Etiska hänsynstaganden 

 
Etiska hänsynstaganden för denna studie utgår ifrån fyra forskningsetiska principer 
(Vetenskapsrådet, 2002). Dessa principer är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De forskningsetiska principerna finns till för att 
skydda den deltagare som väljer att delta i forskningen eller undersökningen. I föreliggande 
studie så kontaktades deltagarna, i grupp eller enskilt, med information om vad som är syftet 
med studien, vilket undersökningsområde det handlar om och att deltagandet är frivilligt.  
     Deltagarna har informerats i vilket syfte de insamlade data skulle användas. 
Informationskravet innebär att den som deltar i forskningen självmant har valt att delta och 
inte på något sätt tvingats in i undersökningen. Detta innebär således att deltagarna själva kan 
avbryta sitt medverkande vilket även uppfyller kravet på samtycke. 

Konfidentialitetskravet innebär att samtlig data som samlas in via enkäterna inte ska 
kunna spåras till en specifik person genom att man kan läsa av den information som 
undersökningen fått in. Hanteringen av materialet är i detta krav av vikt. Det sista kravet är 
nyttjandekravet som innebär att data som samlats in inte får användas till andra ändamål än i 
forskningssyftet. Detta nämns för deltagarna som en del av informationskravet. Vidare så är 
det värt att nämna att två påståenden i IPIP-NEO120 (Johnson, 2014) efterfrågar deltagarnas 
tendens att rösta på liberala politiska partier kontra konservativa politiska partier. Enligt 
Vetenskapsrådet (2002) räknas politisk orientering som en känslig uppgift, därav skulle de 
tidigare nämnda påståenden av etiska skäl kunnat exkluderas innan enkäten publicerades. Då 
en del av studiens syfte är att undersöka samtliga fasetter av FFM så ansågs även påståenden 
med politisk orientering relevanta och beslutades därför att behålla dessa påståenden. Vidare 
så är varje deltagare anonym och kommer behandlas därefter samt att deltagarna inte kommer 
studeras enskilt. 
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Mätinstrument 
 
För att genomföra undersökningen valdes tre olika enkäter. Minnesota Satisfaction 
Questionnaire Swedish Short Version (Weiss et al. 1967, översatt av Nystedt, 1977) (MSQ-
SSV) för att mäta arbetstillfredsställelsen hos de anställda, Utrecht Work Engagement Scale 
9-items (UWES-9; Schaufeli & Bakker, 2003) för att mäta arbetsengagemang och 
International Personality Item Pool NEO 120-items (IPIP-NEO 120; Johnson, 2014) för att 
mäta personlighetsegenskaperna hos individerna. Innan användning av MSQ-SSV tillfrågades 
förläggaren David J Weiss om tillstånd för användning av testet, vilket blev besvarat med 
”You no longer need permission to use the MSQ” (David. J. Weiss, Personlig 
kommunikation, 2019-12-03).  

Mätinstrument för avsikten att lämna yrket. I föreliggande studie ställs endast ett 
påstående, utformat av Dåderman och Basinska (2016) för att mäta avsikten att lämna yrket: 
”Under den senaste tiden har jag funderat på att lämna yrket”, med en skala från 1 (aldrig) till 
5 (hela tiden). Översättning från engelska till svenska av Anna Dåderman. 

Mätinstrument för arbetstillfredsställelse. För att mäta arbetstillfredsställelse 
användes Minnesota Satisfaction Questionnaire även förkortat “MSQ” (Weiss m.fl. 1967). 
Korta versionen av MSQ innehåller 20 påstående som mäter 20 beståndsdelar/fasetter av 
arbetstillfredsställelse, fördelat på tre skalor inre arbetstillfredsställelse (eng: intrinsic 
satisfaction), yttre arbetstillfredsställelse (eng: extrinsic satisfaction) och global 
arbetstillfredsställelse (eng: general satisfaction). Det här mätinstrumentet har visats vara både 
reliabelt och även besitta validitet (Weiss m.fl. 1967). Inre arbetstillfredsställelse innefattar 
fasetterna socialtjänst, kreativitet, moraliska värderingar, självständighet, 
kapacitetsutnyttjande, social status, företagets policys och praktik, chef – arbetare relation, 
säkerhet, teknisk övervakning, medarbetare och aktivitet. Yttre arbetstillfredsställelse 
innefattar beståndsdelarna variation, auktoritet, ersättning/kompensation, arbetsvillkor, 
bedrifter samt karriärs – och utvecklingsmöjligheter. Det som exkluderades var global 
arbetstillfredsställelse som inkluderade alla beståndsdelarna från inre och yttre 
arbetstillfredsställelse samt två beståndsdelar till: igenkännande och ansvar. Igenkännande 
och ansvar exkluderas ur studien på grund av att endast inre och yttre arbetstillfredsställelse 
användes samt att det inte var ett krav att använda global arbetstillfredsställelse vid 
användandet av mätinstrumentet.  

I denna studie, då den utförs i Sverige med svensktalande ordningsvakter så används den 
svenska version av MSQ, dvs. Minnesota Satisfaction Questionnaire Swedish Short Version 
(1977) (MSQ-SSV) som är översatt av Lars Nystedt vid Psykologiska instruktionen, 
Stockholms universitet. Då MSQ manualen inte kräver att alla tre skalor skall inkluderas 
(Weiss et al.1967) väljs bara två, inre och yttre arbetstillfredsställelse, detta innebär att 
påstående 17 (ansvar) och 18 (igenkännande) tillhörande global tillfredsställelse inte 
inkluderas i analysen. Vid skapandet av webbaserade enkäten gjordes ett avstamp från de 
instruktioner som medföljde MSQ-SSV i beskrivningen av svarsalternativen. I instruktionerna 
fanns svarsalternativet (N) som stod för varken tillfredsställd eller otillfredsställd, vilket 
ändrades från bara bokstaven N till ordet Neutral. Ändringen gjordes då detta bättre tydliggör 
svarsalternativet för deltagarna men inte påverkade betydelsen av svarsalternativet då 
beskrivningen av alternativet inte är förändrat. Det gjordes även en förändring av påstående 
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12 där ”Arméns policy och behandling av sina anställda” blev till ”Företagets policy och 
behandling av sina anställda”, detta då armén är väldigt specifikt och inte kunde 
operationaliseras i föreliggande studie. 

Mätinstrument för arbetsengagemang. För att kunna mäta arbetsengagemang används 
korta svenska versionen av den tredimensionella Utrecht Work Engagement Scale 
innehållande nio påståenden (UWES-9; Schaufeli & Bakker, 2003). Deltagarna markerar på 
en sjugradig skala från (0) aldrig till (6) varje dag. Exempel på genom vilka påståenden 
vitalitet (VI), entusiasm (DE) och försjunkenhet i arbetet (AB): vitalitet genom påståenden 
som ”Jag spritter av energi på jobbet”, entusiasm genom påståenden som ” Jag känner mig 
entusiastisk inför mitt jobb” och försjunkenhet i arbetet genom påståenden som ” Jag rycks 
med när jag arbetar”.  

Mätinstrument för personlighetsdragen. För att mäta personlighetsegenskaperna hos 
deltagarna så används International Personality Item Pool NEO 120-items (IPIP-NEO 120) 
som är baserat på de fem huvuddomänerna som finns inom FFM. Dessa domäner är 
extraversion (E), neuroticism (N), öppenhet (O), välvillighet (A) och samvetsgrannhet (C). 
Det finns även sex fasetter till var och en av huvuddomänerna och även dessa mäts. Johnson 
(2014) visade en reliabilitet på mellan .81 och .90 på de fem huvuddomänerna medan 
reliabiliteten på subdomänerna låg mellan .63 och .88. Kajonius (2017) visar i sin studie ett 
högt medelvärde hos Cronbachs alfa genom alla fem huvuddomänerna (E = .89, N = .90, O = 
.81, A = .85, C = .90) 

I denna studie används IPIP-NEO 120 svensk version som sammanställts av ett 
forskarteam vid Högskolan Väst bestående av Anna Dåderman, Petri Kajonius och Gunne 
Grankvist (2010). Det är även av vikt att notera att den svenska versionen av IPIP-NEO120 
har bearbetats språkligt och att påståenden gällande den politiska åskådningen har korrigerats 
för att bättre stämma överens med de svenska förhållandena. Påståenden som korrigerats till 
att bättre passa de svenska förhållandena är Tend to vote for liberal political candidates till 
Brukar rösta på partier som står till vänster om mitten och Tend to vote for conservative 
political candidates till Brukar rösta på partier som ligger till höger. 
 
Databearbetning och statistisk analys 

 
Databearbetningen och analysen av enkäterna genomfördes med hjälp av SPSS. Inledningsvis 
granskades data för att finna saknade värden bland data. Totalt saknades 74 värden där 
respondenter avstått från att svara eller missat att svara på enstaka påståenden, alla värden 
tillhörde IPIP-NEO120 (0.28% av samtliga möjliga svar). Då bortfallet låg under 1% fylldes 
de saknade värdena in med medelvärdet för respektive påstående där svaret uteblev, vilket är 
ett godtagbart tillvägagångssätt vid hantering av saknade värden, med syftet att komplettera 
data för vidare beräkningar (Field, 2009). 

Därefter utfördes även en deskriptiv analys för att beräkna medelvärden, 
standardavvikelser, Cronbachs alfa, inter- item korrelation, skevhet och toppighet. Skevhet 
och toppighet analyserades för att undersöka om data var ungefär normalfördelade, se Tabell 
2. Korrelationer mättes med hjälp av Pearsons korrelationskoefficienter. Cohens riktlinjer 
användes för styrka på korrelationerna; svagt samband (r = .10 – .29), medelstarkt (r = .30 – 
.49), starkt samband (r = .50 – .69), mycket starkt (r = .70 – 1.00) (Cohen, 1988). 
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Vid analys av reliabiliteten påvisades att fasetterna O5 intellekt, C4 prestationssträvan 
och C5 självdisciplin hade låg reliabilitet men att intern-item korrelationen ansågs godkänd 
(se tabell 4) då enligt Briggs och Cheek (1986) riktlinjer där värden över .30 tolkas som goda 
och värden mellan .20 och .29 tolkas som acceptabla. 

I föreliggande studie utförs en sammanslagning av engagemangets tre dimensioner 
vitalitet (VI), entusiasm (DE) och försjunkenhet i arbetet (AB), som fått benämningen global 
arbetsengagemang (GA), på grund av höga samband mellan dessa delskalor. Detta upptäcktes 
efter en första granskning av datamaterialet där Pearsons korrelationskoefficient undersöktes, 
vilket uppvisade att vitalitet, entusiasm och försjunkenhet hade mycket starka korrelationer 
och stark signifikans (VI – DE r = .87, p < .001; VI – AB r = .80, p < .001; DE – AV r = .84, 
p < .001).  

Efter fastställd reliabilitet och undersökt korrelation så utfördes en hierarkisk regression 
utifrån teorin (se Figur 1), med tillägg av kategoriska variabler som hade en signifikant 
korrelation med avsikten att lämna yrket (ålder och anställningsform). Den hierarkiska 
regressionen genomfördes i ordning med stöd av tidigare forskning, t.ex. tillades 
arbetsengagemanget efter arbetstillfredsställelsen då tidigare forskning nämner att 
arbetstillfredsställelse förklaras av hur nöjda eller tillfredsställda arbetare är med sitt jobb 
(Park & Johnson, 2019). I hierarkiska regression användes oberoende variablerna inre och 
yttre arbetstillfredsställelse, GA och personlighetsegenskapernas fem huvuddomänerna (N, E, 
O, A, C), samt bakgrundsvariablerna variablerna ålder och anställningsform, i predikteringen 
av differensen i variabeln avsikten att lämna yrket (se tabell 5). Därefter utfördes ytterligare 
en hierarkisk regression där de fem huvuddomänerna i FFM byttes ut till fasetter (se tabell 6) 
med acceptabla värden i reliabilitet (minimum Miik = .20) och signifikant korrelation med 
avsikten att lämna yrket. Vilka fasetter valdes kan ses i tabell 4. 
 
Tabell 2 
Deskriptiv statistik. Medelvärden (M), standardavvikelser (SD), Cronbachs alfa (α), genomsnittlig 
inter-item korrelation (Miik), skevhet samt toppighet för inre och yttre arbetstillfredsställelse, 
arbetsengagemang samt övergripande personlighetsdimensioner från Fem Faktors Modellen  

Variabler M SD α Miik 
Skevhet Toppighet 

Statistic Std.Error Statistic Std.Error 
Inre arbetstillfredsställelse 44 6.46 .78 .25 -0.63 0.17 0.95 0.33 
Yttre arbetstillfredsställelse 18 5.23 .80 .40 0.03 0.17 -0.42 0.33 
Global arbetsengagemang 36 11.69 .94 .84 -0.44 0.17 -0.55 0.33 
Neuroticism 50 10.81 .79 .15 0.65 0.17 0.54 0.33 
Extraversion 84 10.57 .76 .14 -0.02 0.17 -0.19 0.33 

Öppenhet 74 10.18 .71 .09 0.22 0.17 -0.30 0.33 

Välvillighet 91 10.66 .81 .16 -0.68 0.17 1.19 0.33 

Samvetsgrannhet 97 10.23 .83 .18 -0.58 0.17 0.65 0.33 
Not. N= 217 
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Resultat 
 

Korrelationer mellan avsikten att lämna yrket, inre och yttre arbetstillfredsställelse, GA och 
personlighetsegenskaperna presenteras i Tabell 3. Enligt resultatet uppvisade GA tydlig 
negativ korrelation med avsikten att lämna yrket. Likväl visade både inre och yttre 
arbetstillfredsställelse en negativ korrelation med avsikten att lämna yrket. E, A och C visar 
på en negativ korrelation med avsikten att lämna. N visare en positiv korrelation med avsikten 
att lämna yrket medan O inte var signifikant eller starkt korrelerad.  

 
Tabell 3 
Korrelationsanalys av inre och yttre arbetstillfredsställelse, arbetsengagemang samt övergripande 
personlighetsdimensioner från Fem Faktors Modellen, utifrån Pearsons korrelation 

Not.* p < .05, ** p < .01, ***p < .001. N= 217 
 

I Tabell 4 redovisas de fasetter av FFM som vid korrelationstest påvisade ett signifikant 
samband med avsikten att lämna yrket. Resultatet visar att samtliga personlighetsdimensioner 
tillhörande FFM hade minst en fasett som visade på signifikanta korrelationskoefficienter för 
avsikten att lämna yrket, dvs. uppvisade ett p – värde < .05. E1: vänlighet och E2: sällskaplig 
visade på en medelstark negativ korrelation med avsikten att lämna yrket. N1: ångest och N3: 
depression påvisar ett svagt positivt samband med avsikten att lämna yrket. Inom domänen A 
påvisade endast A1: tillit en signifikans till avsikten att lämna yrket med en svag negativ 
korrelation. C5: självdisciplin visade starkast negativt samband med avsikten att lämna yrket, 
dock så visade C5 lägsta alfavärdet (α = .52) samt lägst inter-item korrelation (Miik = .21). 

 
  

Variabler 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Avsikt att lämna yrket 1        

2. Inre 
arbetstillfredsställelse -.46*** 1       

3. Yttre 
arbetstillfredsställelse -.49*** .58*** 1      

4. Global 
arbetsengagemang -.56*** .60*** .50*** 1     

5. (N) Neuroticism .24*** -.21** -.23*** -.23*** 1    

6. (E) Extraversion -.25*** .37*** .30*** .47*** -.34*** 1   

7. (O) Öppenhet .04 .05 .09 .14* -.04 .33*** 1  

8. (A) Välvillighet -.15* .20** .15* .22*** -.34*** .08 .26*** 1 

9. (C) Samvetsgrannhet .20** .28*** .18** .29*** -.51*** .34*** .19** .43*** 
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Tabell 4 
Cronbachs alfa (α), genomsnittlig inter-item korrelation (Miik), Pearsons korrelation (r) samt 
signifikansvärde (p) för fasetter som visade ett signifikant samband med avsikten att lämna yrket 

Variabel   Avsikten att lämna 
yrket 

 α Miik r p 

N1: Ångest .60 .28 .18 .007 

N3: Depression .79 .48 .16 .020 

E1: Vänlighet .65 .32 -.31 <.001 

E2: Sällskaplig .64 .31 -.30 <.001 

E6: Glad .75 .43 -.27 <.001 

O1: Fantasi .63 .30 .16 .018 

O5: Intellekt .56 .25 .14 .047 

A1: Tillit .67 .34 -.21 .002 

C3: Plikttrogen .61 .29 -.18 .008 

C4: Prestationssträvan .59 .28 -.14 .044 

C5: Självdisciplin .52 .21 -.29 <.001 

 
Tabell 5 redovisar resultat från hierarkisk regressionsmodell 1 som visar på att 
anställningsform är signifikant endast vid modell 1 men förlorar signifikans vid modell 2, 
efter tillägg av inre och yttre arbetstillfredsställelse. GA hade starkast prediktionsförmåga, 
följd med yttre arbetstillfredsställelse. Yttre arbetstillfredsställelse var fortfarande signifikant 
efter insättning av GA, men inre arbetstillfredsställelse förlorar signifikans. I tabell 5 visas att 
modell 3 (Adj.R2 = .37) och modell 4 (Adj.R2 = .38) inte uppvisar någon större skillnad i 
varians efter tillägg av de avlägsna faktorerna dvs. fem huvuddomänerna i personligheten, 
samt att endast O (p < .05) uppvisade signifikans. Statistisk signifikans fanns vid modell 3 [F 
(26,115)] = 29.07, p < .001 men vid tillägg av personlighetsdimensionerna så förlorades den 
statistiska signifikansen [F (13,948)] = 1.48, p = .197. Prediktionsförmågan för 
personlighetsegenskaperna är ungefär 1%. Största andelen förklarad varians av avsikten att 
lämna yrket har yttre arbetstillfredsställelse, GA och O.  En höjning med 1 SD i yttre 
arbetstillfredsställelse innebär en sänkning med 0.22 SD i avsikten att lämna yrket. En ökning 
med 1 SD i GA innebär en sänkning med 0.39 SD i avsikten att lämna yrket. Ökning med 1 
SD i O innebär en ökning i avsikten att lämna yrket med 0.13 SD.  
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Tabell 5 
Hierarkiskt regressionsmodell 1: inre och yttre arbetstillfredsställelse, arbetsengagemang och 
personlighet som prediktorer för avsikten att lämna yrket, inkluderat bakgrundsvariabler (ålder och 
anställningsform) 

 
Not.* p < .05, ** p < .01, ***p < .001. N = 217. Beroende variabel: Avsikten att lämna yrket 

Modell   
 95,0% Konfidensintervall för B 

St.β Undre gräns 
 

Övre gräns 

#1 

(Constant)  3.003 4.564 
Ålder -.13 -.04 .00 
Anställningsform -.16* -.46 -.05 

 F5.668 = 5.67, p = .004 Adj.R2 = .04   

#2 

(Constant)  6.083 8.545 
Ålder -.09 -.03 .00 
Anställningsform -.06 -.28 .09 
Inre arbetstillfredsställelse -.26*** -.09 -.03 
Yttre arbetstillfredsställelse -.31*** -.12 -.05 

 F22.411 = 37.23, p < .001 Adj.R2 = .28   

#3 

(Constant)  5.487 7.849 
Ålder -.06 -.03 .01 
Anställningsform -.06 -.27 .08 
Inre arbetstillfredsställelse -.09 -.05 .01 
Yttre arbetstillfredsställelse -.23** -.10 -.02 
Global arbetsengagemang -.38*** -.06 -.03 

 F26.115 = 29.07, p < .001 Adj.R2 = .37   

#4 

(Constant)  1.950 7.772 
Ålder -.03 -.02 .01 
Anställningsform -.08 -.31 .05 
Inre arbetstillfredsställelse -.07 -.05 .02 
Yttre arbetstillfredsställelse -.22** -.10 -.02 
Global arbetsengagemang -.39*** -.07 -.03 
Neuroticism .07 -.01 .03 
Extraversion .02 -.02 .02 
Öppenhet .13* .00 .04 
Välvillighet -.01 -.02 .02 
Samvetsgrannhet -.02 -.02 .02 

 F13.948 = 1.48, p = .197 Adj.R2 = .38   
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Tabell 6 
Hierarkiskt regressionsmodell 2: inre och yttre arbetstillfredsställelse, arbetsengagemang och 
fasetterna inom FFM som prediktorer för avsikten att lämna yrket, inkluderat bakgrundsvariabler 
(ålder och anställningsform) 

Modell   
 95,0% Konfidensintervall för B 

St.β Undre gräns Övre gräns 

#1 
(Constant)  3.003 4.564 
Ålder -.13 -.040 .001 
Anställningsform -.16* -.459 -.040 

 F5.668 = 5.67, p = .004 Adj.R2 = .04   

#2 

(Constant)  6.083 8.545 
Ålder -.09 -.031 .004 
Anställningsform -.06 -.283 .090 
Inre arbetstillfredsställelse -.26*** -.088 -.026 
Yttre arbetstillfredsställelse -.31*** -.123 -.046 

 F22.411 = 37.23, p < .001 Adj.R2 = .28   

#3 

(Constant)  5.487 7.849 
Ålder -.06 -.025 .008 
Anställningsform -.06 -.273 .076 
Inre arbetstillfredsställelse -.09 -.051 .013 
Yttre arbetstillfredsställelse -.23** -.099 -.024 
Global arbetsengagemang -.38*** -.063 -.029 

 F26.115 = 29.07, p < .001 Adj.R2 = .37   

#4 

(Constant)  2.179 6.824 
Ålder -.01 -.018 .016 
Anställningsform -.07 -.276 .073 
Inre arbetstillfredsställelse -.09 -.053 .012 
Yttre arbetstillfredsställelse -.21** -.093 -.018 
Global arbetsengagemang -.40*** -.067 -.030 
N1: Ångest .09 -.015 .106 
N3: Depression .02 -.063 .090 
E1: Vänlighet -.00 -.082 .082 
E2 Sällskaplig -.07 -.086 .027 
E6: Glad  .07 -.044 .115 
O1: Fantasi .12 -.001 .108 
O5: Intellekt .12 -.001 .103 
A1: Tillit .04 -.039 .073 
C3: Plikttrogen -.02 -.104 .079 
C4: Prestationssträvan .10 -.014 .120 
C5: Självdisciplin -.10 -.134 .024 

 F19.193 = 2.21, p = .015 Adj.R2 = .41   

Not.* p < .05, ** p < .01, ***p < .001. N = 217. Beroende variabel: Avsikten att lämna yrket 
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I tabell 6 redovisas hierarkisk regressionsmodell 2 som visar en större förändring i variansen 
mellan modell 3 (Adj.R2 = .37) och modell 4 (Adj.R2 = .41) efter fasetterna tillades i 
regressionen. Tillägget av fasetterna var statistiskt signifikant [F (19,193)] = 2.21, p = .015. 
Prognosförmågan för fasetterna är ungefär 4%. Största andelen förklarad varians är yttre 
arbetstillfredsställelse och GA. Den förklarade variansen genom yttre arbetstillfredsställelse 
minskar med tillägg av GA, med ytterligare sänkning med tillägg av fasetterna från FFM. En 
höjning med 1 SD i yttre arbetstillfredsställelse innebär en sänkning med 0.21 SD i avsikten 
att lämna yrket. En ökning med 1 SD i GA innebär en sänkning med 0.40 SD i avsikten att 
lämna yrket.  
 

Diskussion 
 

Studier har visat på att avsikten att lämna yrket, ett beteende som för många företag är 
svårhanterligt och oundvikligt, kan förstås bättre genom att förstå de attityder som har 
betydelse för avsikten att lämna yrket (Annell et al. 2019). I föreliggande studie undersöktes 
sambandet mellan avsikten att lämna yrket, inre och yttre arbetstillfredsställelse, 
arbetsengagemang samt personlighet och om dessa variabler kan vara betydande för avsikten 
att lämna yrket. Tidigare forskning kring ämnet visar på att arbetstillfredsställelse och 
arbetsengagemang har en betydelse för avsikten att lämna yrket och att personlighet i vissa 
fall har betydelse beroende på tillvägagångssätt i mätningen (se Griffeth et al. 2000; Schaufeli 
& Bakker, 2003; Zimmermann, 2008).  

Föreliggande studien visar på att ålder, anställningsform, inre och yttre 
arbetstillfredsställelse, arbetsengagemang och till viss del personlighet med fasetterna var 
relaterade till avsikten att lämna yrket. Tillsammans står de för mellan ungefär 38% till 41% 
av den förklarade variansen i avsikten att lämna yrket. 

I föreliggande studie visar resultatet på att arbetsengagemang har starkast samband och 
störst betydelse för avsikten att lämna yrket. Även inre och yttre arbetstillfredsställelse visar 
sig ha en betydelse för avsikten att lämna yrket, vilket visades i resultatet genom regressionen, 
dock förlorade inre arbetstillfredsställelse sin signifikans efter insättandet av variabeln 
arbetsengagemang. Vid test av korrelation hade både inre och yttre arbetstillfredsställelse en 
stark korrelation med avsikten att lämna yrket.  

Korrelationen mellan personlighetsdomänerna och avsikten att lämna yrket visade på 
starka samband mellan alla domänerna och avsikten att lämna yrket, förutom O som hade ett 
svagt samband och ingen signifikans. Vid regressionen inkluderades fem 
personlighetsdomänerna varpå endast O visade på en signifikans och betydelse till avsikten att 
lämna yrket, med en positiv lutning mot avsikten att lämna yrket. Vid test av samband mellan 
fasetterna och avsikten att lämna yrket så visade resultatet på ett generellt sett svagt samband. 
Vid utförandet av regression så visade fasetterna ingen signifikans och ingen större betydelse 
för avsikten att lämna yrket.  

Avsikten att lämna yrket. Avsikten att lämna yrket innebär inte per automatik en 
frivillig uppsägning, men en avsikt genom olika kognitiva tillbakadragningsprocesser kan leda 
till en frivillig uppsägning (Rahman & Nas, 2013). Förstadiet till ett beteende såsom frivillig 
uppsägning anses vara intentionen till det beteendet (Mobley et al. 1979) därav vikten i att 
förstå avsikten till att lämna yrket. I föreliggande studie undersöktes aldrig frivillig 
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uppsägning eller att faktiskt sluta, istället undersöktes avsikten att lämna yrket, genom att 
mäta tankar om att sluta inom yrket. Det kan inte påstås att avsikten att lämna yrket med 
absolut säkerhet kommer leda till frivillig uppsägning eftersom en avsikt per definition inte 
bör anses som en direkt handling till att faktiskt sluta. Att ha tankar om att lämna ett yrket 
innebär inte att man alltid utför det, men har man sådana tankar så kan det innebära att de 
mellanliggande faktorerna, dvs. de arbetsrelaterade attityderna arbetstillfredsställelse och 
arbetsengagemang är negativt laddade vilket kan leda till en ökning av tankeverksamheten 
och avsikten att lämna yrket. Avsikten att lämna yrket är inte en process som bara uppstår 
utan en tidigare attityd som leder till avsikten att lämna yrket.  

Arbetstillfredsställelse och arbetsengagemang. De mellanliggande faktorerna även 
benämnt arbetsrelaterade attityder innefattas av arbetstillfredsställelse och arbetsengagemang 
(Annell et al. 2019). Tidigare forskning av arbetstillfredsställelsens betydelse för avsikten att 
lämna yrket visar på ett negativt samband (Carmeli & Weisberg, 2006) där lägre 
arbetstillfredsställelse medförde högre benägenhet för avsikten lämna yrket (Ngo-Henha, 
2017). Detta är i likhet med föreliggande studie där både inre och yttre arbetstillfredsställelse 
har ett negativt samband med avsikten att lämna yrket. Innan insättningen av 
arbetsengagemang visade både inre och yttre arbetstillfredsställelse på att en ökning i 
arbetstillfredsställelse innebär en minskning i avsikten att lämna yrket. Studien av Ngo-Henha 
(2017) visar på att låga nivåer i beståndsdelarna karriärmöjligheter och kompensationer har en 
betydelse för avsikten att lämna yrket, vilket är i likhet med resultatet av föreliggande studie 
där yttre arbetstillfredsställelse har stor betydelse för avsikten att lämna yrket. Yttre 
arbetstillfredsställelse innefattar just karriärmöjligheter och kompensationer. Utöver karriärs- 
och utvecklingsmöjligheter samt ersättning/kompensationer så innefattar yttre 
arbetstillfredsställelse även av beståndsdelarna/fasetterna variation, auktoritet, arbetsvillkor 
och bedrifter.  

Då föreliggande studie inte undersöker påverkan utan betydelsen, således påstås inte att 
yttre arbetstillfredsställelse direkt påverkar avsikten att lämna yrket. Resultatet visar istället 
att yttre arbetstillfredsställelse är viktigt för ordningsvakterna då den var statistiskt signifikant. 
Detta kan innebära att organisationer bör lägga större fokus på förståelse av yttre 
arbetstillfredsställelse för att eventuellt minska avsikten att lämna yrket bland 
ordningsvakterna. Ett alternativ för att punkter med åtgärdsbehov skall uppenbara sig är 
utförande av medarbetarundersökningar eller arbetsmiljöutredningar. Exempelvis så kan 
medarbetarundersökningar få fram eventuella åtgärdsbehov inom både inre och yttre 
arbetstillfredsställelse. Ett exempel av ett eventuellt åtgärdsbehov som kan uppenbara sig vid 
utförandet av medarbetarundersökningar är att resultatet av hur god alternativt svag 
auktoritetsnivån på arbetsplatsen är visar sig vara negativt lågt, vilket kan innebär att 
förmannen för platsen bör ses över alternativt medarbetarnas åsikter.  

E. Skaalvik och Skaalvik (2011) nämner att en brist på arbetstillfredsställelse leder till en 
ökning av avsikten att lämna yrket, likväl så nämner Zimmerman (2008) att avsikten att lämna 
yrket kan påverkas av andra faktorer än bara arbetstillfredsställelse. En sådan faktor som har 
betydelse och som tas upp i föreliggande studie är arbetsengagemang. Arbetsengagemanget 
hade i föreliggande studie en stark negativ korrelation och störst betydelse för avsikten att 
lämna yrket. Detta innebär att högt arbetsengagemang korrelerar med låg avsikt att lämna 
yrket. Låga nivåer av arbetsengagemang kan få anställda att söka efter alternativa yrken 
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(Rahman & Nas, 2013). Det är således viktigt att organisationer arbetar med att öka 
arbetsengagemanget hos ordningsvakter, genom flera olika och i många fall enkla medel, 
såsom exempelvis lyhördhet. Lyhördhet kan utföras genom att medarbetarna får tala och 
diskutera om verksamhetsfrågor eller dylikt, och där det avsättas någon minut med varje 
medarbetare för att hör åsikter och syner på verksamheten och vilka utmaningar de har 
framför sig. Detta alternativ kan vara svårt att etablera inom större organisationer då det 
kräver mer personlig kontakt, men däremot kan visad tacksamhet för arbetet som 
medarbetarna utfört vara ett bättre alternativ. Visa tacksamhet genom exempelvis att hålla ett 
evenemang där alla träffas eller om möjligheten finns individuella handlingar där förman eller 
kollega visar sin tacksamhet gentemot en eller flera medarbetare. En konsekvens av en högre 
nivå av arbetsengagemang innebär mer positiva attityder gentemot arbetet, yrket och 
organisationen (Schaufeli & Bakker, 2003) vilket har ett samband med lägre avsikten att 
lämna yrket. 

Personlighetsdimensionerna och dess fasetter. De avlägsna faktorerna även benämnt 
individuella förutsättningar (Annell et al. 2019) består av personlighetsdimensionerna N, E, 
O, A och C samt fasetter tillhörande varje huvuddomän. Enligt meta-analyser kring forskning 
om personlighetens betydelse för avsikten att lämna yrket så visar resultatet generellt sett 
motsägelsefulla eller inkonsistenta samband (Ariyabuddhiphongs & Marican, 2015; Drew et 
al. 2008). Mycket visade på att mätinstrumentet har betydelse för resultatet (Zimmerman, 
2008) därav en trolig orsak till motsägelsefulla och inkonsistenta samband. Vidare så visar 
Zimmerman att alla personlighetsegenskaperna från FFM visar en negativ korrelation med 
avsikten att lämna, detta är inte i likhet med föreliggande studie. I föreliggande studie visade 
N positivt korrelation med avsikten att lämna yrket och O icke-signifikant, till skillnad från 
Zimmermans meta-analys där N och O var negativa. Vidare nämnde Zimmerman att N bäst 
predicerade avsikten att lämna yrket hos anställda, vilket inte stämmer överens med resultatet 
från föreliggande studie, där endast O var den variabeln som bäst predicerade avsikten att 
lämna yrket av personlighetsegenskaperna. Värt att nämna är att personer med hög O även 
kan ha högre vilja till att lämna yrket i syfte att utforska andra möjligheter oavsett känslorna 
för det nuvarande arbetet (Zimmerman, 2008). Att O har betydelse för avsikten att lämna 
yrket bekräftas av föreliggande studie.  

Resultatet kan innebära att ordningsvakter med högre nivå av O kan få en känsla av 
understimulans i yrket som konsekvent kan leda till en högre avsikt att lämna yrket, då 
nyfikenheten och öppenheten för nya erfarenheter inte mättas. Får organisationen kännedom 
om att en medarbetare är öppen för nya erfarenheter och har en vilja av att pröva en ny 
arbetsplats eller byta kontext så bör organisationen försöka tillgodose den viljan, i syfte att 
försöka förebygga en ökning av avsikten att lämna yrket. Det måste dock poängteras att en 
åtgärd i förebyggande syfte per definition inte innebär att avsikten att lämna yrket inte 
uppkommer eller ökar, då mer studier om O betydelse för avsikten att lämna yrket hos 
ordningsvakter behövs för att kunna påstå ett sådant orsakssamband. En förståelse av 
relationen mellan O och avsikten att lämna yrket är ändå viktig då detta kan utveckla bilden 
av ordningsvakter som yrkesgrupp. 

Utöver de fem huvuddomänerna så undersöktes även fasetternas korrelation och 
betydelse till avsikten att lämna yrket. Fasetterna som hade en korrelation med avsikten att 
lämna yrket var N1 ångest och N3 depression, E1 vänlighet, E2 sällskaplighet och E6 glad, 
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O1 fantasi och O5 intellekt, A1 tillit, C3 plikttrogen, C4 prestationssträvan och C5 
självdisciplin. Fasetterna hade en korrelation med avsikten att lämna yrket dock en svag 
korrelation. Vid insättning i en hierarkisk regression för att undersöka betydelsen av dessa 
som avlägsna faktorer så visade fasetterna verken betydelse eller signifikans till avsikten att 
lämna yrket. Detta var dock förvånande då t.ex. O domänen i sig har en betydelse men inte 
enskilda fasetterna tillhörande O. En tanke om detta skulle kunna vara att specifika fasetter 
inte är starkt länkade till yrket i sig vilket gör att det totala O blir starkare länkad till yrket. 
Detta är inte mer än en teori som kanske kan prövas genom en arbetsanalys eller andra teorier 
som exempelvis person- job fit för att se vilka personlighetsegenskaper som bäst passar in i 
yrkesrollen som ordningsvakt, för att därefter utföra ytterligare en kvantitativ undersökning. 

Värt att poängtera är att det med föreliggande studie inte går att påvisa orsakssamband 
eller påverkansfaktorer, då studien inte utfördes med sådant syfte. Syftet med studien är att 
uppvisa betydelsen av valda variabler med avsikten att lämna yrket, vilket skapar en grund för 
vidare forskning inom ämnet där ordningsvakter är fokusgruppen. Forskningen om 
ordningsvakter och behovet av en bättre förståelse är ett måste då ordningsvakters antal ökar, 
befogenheterna förstärks och breddas, arbetsmiljön förändras och behovet av ordningsvakter i 
dagsläget ökar. En bättre förståelse för de begrepp som nämns i föreliggande studie och hur 
dessa samvarierar och betyder olika mycket för varandra kan förbättra arbetsmiljön för 
ordningsvakterna, sänka omsättningen av personal och förbättra yrket i sin helhet. 
Ordningsvakter är ett komplement i det polisiära arbetet där samarbetet mellan ordningsvakter 
och polisen stärks allt mer, vilket likväl är en anledning till en bättre och mer utökad kunskap 
om hur ordningsvakter har det och hur det går att förbättra yrkesgruppen. 
 
Begränsningar, problematik, kritik och styrkor 

 
En begränsning är att studien endast utförs vid ett tillfälle och inte är longitudinell vilket 
således innebär att det inte går att säkerställa att arbetstillfredsställelsen, arbetsengagemanget 
eller personlighetsegenskaperna inte förändras med tiden hos de personer som deltagit i 
undersökningen. Vidare så kan distribuering via internet ha begränsat möjligheten till 
deltagande, detta på grund av att enkäten främst nådde till personer som är aktiva på sociala 
medier såsom Facebook och Workplace. Ytterligare en begränsning är behäftad med 
besvarandet av enkäten. Då människor kan ha en tendens att få sig själva att se bättre ut när de 
svarar i enkäten, så kan detta innebära att den data som samlas in blir missvisande som i sig 
kan innebära ett bortfall eller felaktigt forskningsresultat.  

Problematik med enkäten kan vara att deltagare svarar på enkäten så som dem tror att 
forskaren vill ha som svar, vilket kan ge en felaktig bild av hur situationen ser ut inom 
området som studeras eller undersöks. Vidare så kan tolkningen eller misstolkningen av 
påståenden och/eller frågor i enkäten leda till att svaren som ges inte speglar verkligheten. 
Exempelvis kan antaganden om att påståenden som ställs om ens personlighet egentligen vara 
påståenden om den roll man antar under sitt yrkesutövande. Detta kan leda till att svaren inte 
återspeglar de verkliga personlighetsegenskaperna man har i sin vardag utan rollen man antar 
i sitt yrkesutövande, vilket ger ett missvisande resultat. Vidare refereras studien till forskning 
som belyser och studerar andra yrken än ordningsvaktsyrket, vilket kan innebära att 
personlighetsegenskaperna kan skiljas åt mellan anställda inom andra yrken och 
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ordningsvakter. Detta innebär även att korrelationerna i föreliggande studie kan skilja sig åt 
från tidigare studier eftersom ordningsvakter inte varit forskningsgruppen. 

Kritiken riktas i föreliggande studie mot sammanställningen från SCB som har 
kategoriserat ordningsvakter och väktare under samma kategori vilket gör statistiken 
svårdefinierad och missvisande sett till antal anställda och könsfördelningen bland 
ordningsvakter i Sverige.  

Styrkorna med föreliggande studie är att liknande studier med ordningsvakter som 
fokusgrupp inte finns, vilket fyller behovet av sådana studier. Föreliggande studie fyller 
tomma luckor i forskningen om ordningsvakter genom att besvara frågor som undersöker 
samvariansen mellan avsikten att lämna yrket, arbetstillfredsställelse, arbetsengagemang och 
personlighet men även betydelsen av arbetstillfredsställelse, arbetsengagemang och 
personlighet till avsikten att lämna yrket. Fördelen med föreliggande studie är att den kan 
användas som grund för vidare forskning inom yrkesgruppen och att variablerna kan 
användas för vidare studier, detta då variablernas betydelse för avsikten att lämna yrket per 
definition inte förklarar påverkan eller orsakssamband. 
 
Framtida forskning 
 
Forskningsmöjligheterna är många och forskning med ordningsvakter som fokusgrupp är en 
bristvara som bör utökas. För framtida forskning bör en longitudinell studie utföras där man 
mäter avsikten att lämna yrket under ett antal perioder i syfte att undersöka kausalitet och om 
det sker en förändring. Även forskning kring ordningsvakters frivilliga uppsägning eller att 
faktiskt sluta i syfte att få en bättre förståelse för vilka faktorer som har betydelse för frivillig 
uppsägning. Detta kan således användas i jämförelse studier för att få en bättre överblick över 
faktorer som kan påverka eller ha betydelse för avsikten att lämna yrket eller faktiskt sluta. 
Vidare skulle arbetsanalytisk forskning vara fördelaktigt för att få en bättre inblick i 
yrkesverksamheten och hur arbetsmiljön kan användas i förståelsen av avsikten att lämna 
yrket eller frivillig uppsägning. Likväl skulle en kvalitativ forskningsmetod kunna vara av 
värde för att få en mer djupgående inblick i yrket i syfte att bättre förstå avsikten att lämna 
yrket eller frivillig uppsägning.  
 
Slutsatser  
 
Yttre arbetstillfredsställelse och arbetsengagemang hos ordningsvakter har starkast betydelse 
för avsikten att lämna yrket. Höga nivåer av yttre arbetstillfredsställelse och 
arbetsengagemang har betydelse för lägre avsikt att lämna yrket. Det är således av vikt för 
organisationer att öka koncentrationen på yttre arbetstillfredsställelse och arbetsengagemang 
inom ordningsvaktsyrket, genom mer uppmärksamhet och lyhördhet samt att de behoven som 
ordningsvakterna har tillgodoses i den mån det är möjligt.       
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