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Förord  
 

Först och främst vill vi tacka Swedavia för ett gott samarbete som gjorde studien möjlig. 

Vi vill också rikta ett stort tack till vår handledare Madelene Nordlund som har bidragit 

med värdefull handledning. Tack, även till er som bidragit med stöd och korrekturläsning 

längs vägen.  

 

Malin Andersson och Emelie Askmyr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sammanfattning 

Arbetsgivare vill attrahera potentiella medarbetare som kan vara betydelsefulla för 

organisationen, likasom de vill behålla befintliga medarbetarna. Arbetsgivare måste 

kombinera båda dessa delar för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare som ur ett 

långsiktigt perspektiv kan behålla medarbetarnas produktivitet och engagemang. Det som 

attraherar en medarbetare till anställning kan vara det som göra att medarbetare väljer att 

lämna en organisation. Att ta tillvara på medarbetarnas åsikter vid avslutsprocessen 

innebär värdefull information för arbetsgivaren. Studien undersöker hur motivation kan 

vara en faktor att ta hänsyn till gällande avslutet och tidigare anställdas skattning av 

ledarskap, lön, samarbete, utveckling, organisationskultur och arbetsuppgifter. En 

statistisk analys genomfördes grundad på datamaterial från en avgångsenkät, besvarad av 

medarbetare som på egen begäran valt att avsluta sin anställning. Resultatet visar att 

arbetsplats, position och anställningsform har en påverkan på hur medarbetare upplever de 

olika faktorerna. Det finns indikationer som tyder på att de olika faktorerna kan ha haft en 

påverkan till att medarbetarna valt att lämna organisationen. Resultatet visar även att de 

som slutar frivilligt uttrycker ett större missnöje till alla faktorer förutom lön än de som 

slutar ofrivilligt.  

 

Nyckelord: Avslut, anställning, motivationsfaktorer, hygienfaktorer 
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Inledning 
Dagens arbetsmarknad är under ständig utveckling då samhället förändras, i och med detta 

måste organisationer anpassa sina verksamheter efter förändringarna. Det krävs att 

organisationer har strategier som ofta går emot de anställdas intressen för att hantera 

konsekvenserna. Det medför osäkerhet för de anställda genom outsourcing, nedskärning och 

avsked (Naus m.fl., 2007). Fokus ligger i många fall på att attrahera rätt kompetens, förvalta 

och utveckla den samt ta tillvara på den när medarbetare lämnar. När medarbetare avslutar 

sin anställning, som även kan benämnas som avslutsprocess, är arbetsgivaren mer fokuserad 

på att fylla luckan när någon slutar istället för att ta reda på varför medarbetare faktiskt 

lämnar (Nilsson m.fl., 2011).   

 

Att avsluta en anställning är en process som i arbetslivet är ofrånkomlig, förr eller senare 

kommer alla medarbetare att sluta. Det finns olika vägar ur en organisation, medarbetare kan 

både avsluta sin anställning frivilligt och ofrivilligt. Trots detta är området förvånansvärt 

outforskat. En arbetsgivare har mycket att vinna på en bra utformad avslutsprocess, därför 

bör detta område få ta större plats hos organisationer. Ur ett långsiktigt perspektiv skulle det 

kunna medföra att arbetsgivaren skulle kunna behålla produktivitet och engagemang hos de 

medarbetare som väljer att stanna på arbetsplatsen. Samma grunder som attraherar en 

medarbetare till anställning kanske också kan göra att medarbetare väljer att lämna en 

organisation. Informationen som erhålls från de som väljer att avsluta sin anställning kan 

hjälpa organisationen. Fördelen är att se samband i varför medarbetare slutar och därmed 

kunna arbeta med det interna kvalitetsarbetet samt förbättra och utveckla verksamheten. 

Enligt Svartbeck Lilja (2016) är avslutet lyckat när båda parter har en tydlig insikt av 

anledningen till avslutet samt att de anser sig kunna dra lärdom av processen.  

 

Arbetsmarknaden är i dagsläget rörlig och innebär att medarbetare oftare byter arbete. När 

medarbetare väljer att avsluta sin anställning kan deras erfarenheter och synpunkter vara av 

stort värde för arbetsgivaren. Genom att besvara en avgångsenkät får arbetsgivaren ta del av 

denna information. Syftet med avgångsenkäten är att fånga upp medarbetarnas positiva och 

negativa upplevelser inom olika områden under dennes anställningstid. Fördelar med att 

samla in denna typ av information är att den som ger informationen inte har något att förlora 

på att delge den, om svaren är anonyma (Svartbeck Lilja, 2016).  
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Alla människor känner olika inför arbetet, två medarbetare med samma anställning kan ha 

helt olika uppfattningar om arbetet, medarbetarna är de som kan verksamheten bäst. Genom 

att ta tillvara på varför medarbetare slutar ges organisationen en möjlighet att förbättras. 

Informationen om orsaker till avslut kan hjälpa organisationen behålla kompetenta 

medarbetare genom att förebygga samma missnöje som finns hos de som slutar. Det här 

arbetet avser att studera vilken uppfattning medarbetare som lämnar organisationen har kring 

olika faktorer på arbetsplatsen, vilket kommer undersökas med hjälp av data från Swedavia. 

Bakgrund 

Swedavia är ett statligt ägt företag som äger tio flygplatser i Sverige, de tre största är Arlanda, 

Landvetter och Bromma medan Malmö, Umeå, Luleå, Åre/Östersund, Kiruna, Ronneby och 

Visby är mindre till storleken. Företagets uppgift är att driva och utveckla flygplatserna samt 

skapa den tillgänglighet som Sverige behöver (Swedavia, 2017).  

  

Nästan 42 miljoner resenärer reste till och från Swedavias flygplatser 2017. För att kunna 

vara ett attraktivt val för resenärer är Swedavia beroende av externa företag. Företagets 

affärsidé är följande “Vi ska tillsammans med partners skapa mervärde för våra kunder 

genom attraktiva flygplatser och tillgänglighet.” Swedavia outsourcar en stor del av 

verksamheten på sina flygplatser, men hyr även ut lokaler till butiker och restauranger. 

Swedavia har i dagsläget ungefär 3000 anställda (Swedavia, 2017). 

   

Swedavia skickar sedan 1 juni 2016 ut avgångsenkäter till alla medarbetare som avslutar sin 

anställning. Tidigare utfördes ett avslutningssamtal med chef eller HR, samtalen var 

ineffektiva då strukturen varierade eftersom alla chefer själva utförde samtalen. För att kunna 

ta tillvara på informationen och utveckla verksamheten utifrån medarbetarnas åsikter infördes 

avgångsenkäter, det ansågs vara ett bättre alternativ eftersom alla medarbetare får samma 

förutsättningar att svara. Möjligheten till samtal med HR-Business Partner kvarstår om de 

anställda önskar. Företaget menar att samtal med chef inte ska ersättas av enbart en enkät. 

Datamaterialet har sedan starten 2016 aldrig bearbetats, då företaget till en början hade 

svårigheter med en anonym hantering eftersom det var för lite data.   

 

De medarbetare som lämnat Swedavia har uttryckt olika åsikter om hur deras förväntningar 

har överensstämt från början till slutet av deras anställning. Det är sedan tidigare känt att de 

flesta som väljer att lämna Swedavia gör det för att de fått en annan anställning. Den 



 

3 
 

huvudsakliga anledningen att de byter arbetsgivare är att ledarskapet brister, dåliga 

möjligheter till personlig utveckling, lönen och arbetsmiljön. Det finns även dom som slutat 

på grund av annan anledning som exempelvis att de flyttar till annan ort. Det här har uttalats 

av en tidigare anställd om arbetsmiljöns brister:  

“Arbetstiderna är helt ohållbara, vi jobbar långa dagar där man under 

vissa perioder på året inte ens hinner pausa/äta under skiftet. Det sker 

förändring i schemat hela tiden vilket gör det är omöjligt att planera sitt liv 

utanför arbetet och tyvärr väldigt svårt att få ledigt. Det är dessutom en 

stor orättvisa på schemat beroende på vart du arbetar”.  

 
Citatet visar att det blir viktigt för Swedavia att se varför deras anställda avslutar sin 

anställning.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att analysera och beskriva hur medarbetare på Swedavia som avslutar 

sin anställning på olika sätt upplever arbetsförhållanden. De konkreta frågeställningarna är 

följande:  

- Hur upplever medarbetare som avslutar sin anställning faktorerna: ledarskap, lön, 

utvecklingsmöjligheter, samarbete, organisationskultur och arbetsuppgifter? 

- Vilka skillnader synliggörs i hur medarbetare som avslutar sin anställning upplever 

de olika faktorerna utifrån arbetsplats, position och anställningsform?  
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Tidigare forskning och teoretisk utgångspunkt 
 

Det här avsnittet fokuserar på tidigare forskning om avgångsprocesser och motivation. 

 

Avgångsprocess 

Till skillnad från processen att ansluta sig till en organisation har emellertid 

avgångsprocessen i stor utsträckning kommit att bli ett mer outforskat område (Klotz & 

Zimmerman, 2015). Författarna påtalar att organisationen måste ha förståelse för att det finns 

brister i avgångsprocesser. Därför är det viktigt att veta hur de anställda väljer att avsluta sina 

anställningar, det kan påverka prestationer och orsaker till avslut för övriga anställda i 

organisationen. Medarbetare kommunicerar information och åsikter om företaget, både 

internt och externt, det kallas “Word-of mouth” (Charbonnier-Voirin m.fl., 2017). Enligt 

Charbonnier-Voirin m.fl. (2017) är medarbetarna de bästa ambassadörerna när det kommer 

till employer branding. Medarbetarna är de som bestämmer hur trovärdig företagets bild av 

sig själva är. Att använda sig av befintliga medarbetare är ett effektivt verktyg i 

marknadsföringen för att attrahera nya medarbetare. Det ger potentiella kandidater mer 

tillförlitlig information om arbetsplatsen, dess värderingar och arbetsmiljö än om företaget 

förmedlar informationen. Även medarbetare som slutar sin anställning använder sig av 

”Word-of-mouth”. Beroende på vad de har för upplevelser av organisationen, kan deras 

information skada som såväl gynna organisationens rykte (Klotz & Zimmerman, 2015). 

 

Enligt Yap (2008) sker frivillig uppsägning när medarbetaren bestämmer sig för att 

fördelarna med att sluta väger tyngre än fördelarna med att stanna kvar på arbetsplatsen. När 

en medarbetare själv tar initiativ till att sluta innebär det en extra kostnad för arbetsgivaren i 

form av nyanställning, där också produktiviteten riskerar att minska innan den nyanställda 

lärt sig sitt nya arbete. En medarbetare avslutar hellre sin anställning på egen begäran än att 

bli uppsagd av sin arbetsgivare, för att själv kunna påverka utfallet. Yaps (2008) studie 

synliggör att frivilliga avslut först och främst berodde på bättre alternativ för medarbetaren 

och inte personliga skäl. Studien visar att det är mer sannolikt att medarbetare som under 

längre anställningstid har samlat på sig företagsspecifika kompetenser säger upp sig på egen 

begäran än de som varit anställda mindre än ett år. Dock visar studien även att medarbetare 

med anställningstid på mer än tio år inte är fullt lika benägna att sluta. Det är mer sannolikt 
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att högpresterande medarbetare slutar frivilligt, på grund av deras förmågor och effektivitet 

(Yap, 2008).   

Förlorad kompetens 

Personer som lämnar sitt arbete tar med sig kunskap och kompetens vilket kan vara en 

nackdel för företaget. Många organisationer har inte tid och pengar att kunna 

kompetensutveckla ny personal till samma nivå som den erfarenhet och kunskap som den 

som lämnar hade (Hewitt, 2008). Forskning visar att anställda som anser sig behandlats 

orättvist kommer att tillämpa ett mer destruktivt sätt vid avgång, exempelvis kritisera 

organisationen medan de som anser sig behandlats rättvist kommer att agera mer positivt 

genom att exempelvis hjälpa att lära upp sin ersättare (Klotz & Bolino, 2016). Det går inte att 

köpa livslång erfarenhet, problemet blir att kunskapen finns i medarbetarna i organisationen, 

deras minne, strategier och processer. Tyvärr upptäcker organisationen oftast detta först när 

kunskapen redan är förlorad (Hewitt, 2008).   

  

En hög personalomsättning får många negativa effekter för organisationens prestation och 

funktion. I och med det är det av stor vikt att identifiera samband mellan varför och vilka som 

slutar, framförallt frivilliga avgångar (Klotz & Bolino, 2016). När en värdefull medarbetare 

avslutar sin anställning finns en tendens att organisationen fokuserar mycket tid och resurser 

på uppsägningen och det tar bort effektivitet från det vanliga arbetet (Harris, 2000). Enligt 

Morrell m.fl. (2001) mäter ofta organisationer endast hur många medarbetare som avslutar 

sin anställning per år. De tittar alltså inte på orsakerna till vad som gör att de slutar som 

exempelvis missnöje, lön och ledarskapet. Ansvariga för resursplanering borde istället 

identifiera orsaker till varför medarbetare väljer att sluta. En enskild siffra av omsättning blir 

otillräcklig i den mån det behandlar alla som lämnar som en homogen grupp (Morrell m.fl., 

2001). Det är intressant för organisationen att förstå varför medarbetare väljer att avsluta sin 

anställning för att kunna förutse vilka faktorer som får en medarbetare att stanna eller lämna 

(Klotz & Bolino, 2016).  

Matchning mellan arbetsgivare och medarbetare 

Enligt Naus m.fl. (2007) är den traditionella bilden av medarbetare att de är lojala, går att lita 

på och utför arbetsuppgifterna korrekt utifrån anvisningar. I utbyte får de en säker 

anställning, kompetensutveckling, möjlighet att bli befordrade och stöd samt uppbackning av 

sina medarbetare. Detta har förändrats de senaste åren. Naus m.fl. (2007) tar upp att 
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organisationers strategier idag ofta går emot de anställdas intressen då det medför osäkerhet 

för de anställda genom outsourcing, nedskärning samt avsked. Detta eftersom många 

organisationer i dagsläget har plattare organisationsstruktur än tidigare samt behöver 

förändras oftare. Organisationer på arbetsmarknaden idag behöver vara flexibel för att kunna 

vara konkurrensmässiga. Ett tecken på medarbetarnas reaktion gentemot organisationens 

strategier är att flera medarbetare blir mer och mer frustrerade. Studier visar att medarbetare 

som lämnar sin anställning ofta gör detta på grund av att de tycker sig ha bidragit till 

organisationen men inte fått något i utbyte (Klotz & Bolino, 2016). Anledningar som gör att 

någon väljer att lämna sin tjänst är frånvaro av frihet och självständighet, hinder att stå upp 

för sina rättigheter och att fritt få uttrycka sina känslor och åsikter (Naus m.fl., 2007). Att 

säga upp sig från sitt arbete och inte engagera sig i linje med de förväntningarna som finns, 

kan ses som illojalitet mot organisation (Naus m.fl., 2007).  

Motivationsteorier 

Motivation är av betydande karaktär gällande medarbetarnas inträde i organisationen samt 

hur det påverkar dem på arbetsplatsen. Det kan också antas att det borde ha betydelse även 

vid avslut. Studien kommer att undersöka hur motivation kan skapa större förståelse till 

varför medarbetare avslutar sin anställning. För att förklara respondenternas upplevelser när 

de avslutat sin anställning kommer här nedan motivationsteorier att beskrivas. Den här typen 

av modeller förklarar hur attityder och handlingar kan förstås utifrån otillfredsställda behov 

(Aronsson m.fl., 2012).   

 

Motivation påvisar vikten av att medarbetare har en vilja att utföra ett arbete och ser en 

vinning i utförandet. Modellen AMO står för ability, motivation och opportunity (Boxall & 

Purcell, 2011). Den visar att motivation och vilja hos medarbetarna leder till en långvarig 

relation. Boxall och Purcell (2011) belyser att om rätt förutsättningar ges för medarbetaren 

kan prestationen förbättras. Något som är viktigt och kan påverka motivationen är att 

belöningen reflekterar den ansträngning som krävs för att utföra arbetet. Begreppet ability 

belyser att individen besitter den kunskap och kompetens som krävs för arbetet. Opportunity 

innebär att individen upplever att den får stöd och uppmuntran för att utföra sina 

arbetsuppgifter. Om en medarbetare ska prestera och känna sig tillfredsställd i sitt arbete är 

det av vikt att dessa tre delar uppfylls (Boxall och Purcell, 2011).  
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Herzberg tvåfaktorsmodell 

Herzberg m.fl., (1993) undersökte hur motivation kan påverka effektivt arbete, vilket 

tvåfaktorsteorin handlar om, teorin bygger på två grundläggande dimensioner; hygien- och 

motivationsfaktorer. Resultatet från studien bygger på medarbetares attityder till sina arbeten. 

I studien framkom det att när medarbetarna var som lyckligast på sina arbeten var det i många 

fall förknippat med utförandet av själva arbetsuppgifterna. När arbetarna kände missnöje på 

sitt arbete var det oftast inte på arbetsuppgifterna i sig utan berodde på olika händelser runt 

omkring själva arbetsuppgiften (Herzberg m.fl., 1993).  

 

Modellen beskriver faktorernas påverkan av arbetstillfredsställelse hos medarbetare. De 

faktorer som ansågs viktiga för att motivera individen benämner författarna som 

motivationsfaktorer. Hygienfaktorerna är relaterade till faktorerna som ligger utanför själva 

individen medan motivationsfaktorerna är knutna till individen själv. De olika 

motivationsfaktorerna är: 

 

- Prestation - kan vara att slutföra arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. 

- Bekräftelse - kan innefatta beröm och erkännande. Medarbetaren behöver känna 

uppskattning för sitt arbete.   

- Själva arbetet - tillfredsställande arbetsuppgifter som exempelvis varierande eller 

rutinmässigt arbete. 

- Ansvar - att få känna ansvar för sitt dagliga arbete. 

- Befordran - om medarbetaren har möjlighet till att avancera inom företaget. 

 

De olika hygienfaktorerna är: 

 

- Företagspolitik - företaget ska ha tydliga mål och visioner som är förankrade hos 

medarbetarna samt vilken status företaget har i samhället. 

- Ledning - det handlar framförallt om den närmaste chefens förmåga att leda och se 

behoven hos sina medarbetare. 

- Lön - den ekonomiska kompensationen ska vara rimlig för det utförda arbetet, men 

även i jämförelse med andra som utför samma arbetsuppgift. 

- Interpersonella relationer - Bra relationer ska finnas mellan samtliga arbetsplatser 

och de individerna arbetar med.  
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- Arbetsförhållanden - detta berör den faktiska arbetsplatsen och dess arbetsmiljö, 

men även om arbetsbelastning. 

- Utvecklingsmöjligheter - det handlar inte om personlig utveckling utan mer om 

själva händelsen, att individen får möjlighet till förändrade arbetsuppgifter vilket i sin 

tur påverkar möjligheten till mognad och att utvecklas.  

- Privata faktorer - hur arbetsprestationen påverkas av privatlivet. 

- Status - här handlar det bara om positionen en medarbetare har som kan påverka 

status som att ha en sekreterare eller tjänstebil.  

- Anställningstrygghet - att individen känner att hen har en trygg anställningsform.  

 

De som förknippas med tillfredsställelse på arbetet är Herzbergs hygienfaktorer, medan de 

som förknippas med arbetstillfredsställelse benämns som motivationsfaktorer (Herzberg 

m.fl., 1993). Båda faktorerna måste tillfredsställas hos medarbetaren då det framförallt är 

motivationsfaktorerna som skapar arbetstillfredsställelse och förändringar hos medarbetarna.   

 

Om hygienfaktorerna inte uppfyller medarbetares krav medför det upplevt missnöje. 

Komplexiteten är att även om hygienfaktorerna uppfylls behöver inte det inte innebära att 

medarbetarna är nöjda men heller inte missnöjda. Genom att uppfylla medarbetares krav på 

hygienfaktorerna förebyggs missnöje och improduktivitet. I den utsträckning 

motivationsfaktorer finns skapar de arbetstillfredsställelse, men inte vantrivsel om de inte 

finns. Det räcker inte att endast uppfylla hygienfaktorerna för att uppnå en hög motivation 

hos medarbetarna, utan motivationsfaktorerna måste också tas med i beaktningen för att nå en 

hög arbetstillfredsställelse (Herzberg m.fl., 1993). 

 

Sammanfattningsvis visar forskning att det är viktigt att studera varför medarbetare väljer att 

lämna arbetsgivaren för att kunna förstå och förhindra att fler lämnar av samma anledning. 

Forskning visar även att medarbetare slutar på grund av bättre möjligheter hos en annan 

arbetsgivare. Det medför extra kostnader och förlorad kompetens för arbetsgivaren. För att 

förstå frivilliga avslut och dess bakomliggande orsaker kommer Herzbergs hygien- och 

motivationsfaktorerna vara till hjälp. För att kunna behålla fler medarbetare är det viktigt att 

förstå vad en medarbetare behöver för att känna arbetstillfredsställelse. I resultatet kommer 

följande faktorer från avgångsenkäten att studeras: ledarskap, lön, samarbete, 

utvecklingsmöjligheter, organisationskultur och arbetsuppgifter i förhållande till Herzbergs 

tvåfaktorsteori.   



 

9 
 

Metod 
 

I följande avsnitt förklaras studiens genomförande, det beskrivs med hjälp av urval, 

förklaring av valda variabler, hur datamaterialet har bearbetats samt den valda 

analysmetoden. Avslutningsvis presenteras reliabilitet och validitet samt etiska 

ställningstaganden.   

 

 

Studien hade för avsikt att öka kunskapen om upplevelserna hos medarbetare som avslutar 

sin anställning. Utifrån en befintlig enkät som tidigare anställda på Swedavia fått möjlighet 

att fylla i. Enkätens syfte var att undersöka vad respondenterna ansåg om organisationen. 

Med utgångspunkt av Herzbergs m.fl. (1993) tvåfaktorsmodell undersöker denna studie hur 

motivation även kan användas för att förstå varför medarbetare lämnar organisationen. 

Urval 

Denna studie bygger på sekundärt datamaterial insamlat under perioden januari 2017 till 

februari 2018. Swedavia skickade ut enkäten till alla tillsvidareanställda som avslutar sin 

anställning på egen begäran. Alla visstidsanställda vars anställning omfattar 6 månader eller 

mer får också enkäten, oavsett om de väljer att avsluta sin anställning eller om anställningen 

löper ut. Övriga medarbetare vars anställning avslutas av annan anledning får däremot inte 

avgångsenkäten. Enkäten har skickats till 326 individer och är därmed ett totalurval. Därmed 

fanns ett bortfall på 118 individer samt en svarsfrekvens på 64 procent (Bryman, 2011). Alla 

frågor utom dem med fritextsvar har varit tvingande.  

Variabler 

Studien undersökte huruvida respondenterna upplevde ett antal hygien- och 

motivationsfaktorer samt om upplevelsen varierar med ett antal bakgrundsfaktorer. I tabell 1 

beskrivs beroende och oberoende variabler, variabelvärden samt hur många som lämnat sin 

anställning. De beroende variablerna har kopplats till Herzbergs tvåfaktormodell för att kunna 

se om motivation kan vara en faktor att ta hänsyn till även i avslutprocessen. Arbetsplats var 

intressant att studera för att ta reda på om det geografiska läget kunde påverka 

respondenternas valmöjligheter utifrån konkurrens från andra arbetsgivare. Det var också 

relevant då olika arbetsplatser har olika kultur och ledarskap. Att studera position var av vikt 

för att se om eventuell hierarkisk betydelse hade en påverkan i förhållande till de beroende 
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variablerna. Slutligen var också anställningsformen relevant då många av de med 

visstidsanställning egentligen inte valde att avsluta sin anställning eftersom deras avtal löpt 

ut. Därför var det intressant att se om deras åsikter skiljde sig från de med 

tillsvidareanställning. 

 

För att se ytterligare upplevelser studerades om missnöje kunde vara en orsak till avslut 

studeras frivilliga och ofrivilliga avslut. Att studera dessa avslut i förhållande till graden av 

missnöje var intressant, för att se om det skilde sig åt mellan de som gått till en annan 

anställning och de slutat på grund av att deras tidsbegränsade anställning löpt ut. Det antogs 

att de ofrivilliga, som slutat på grund av att deras tidsbegränsade anställning löpt ut, inte 

slutade frivilligt utan för att de var tvungna och därmed kanske inte var lika missnöjda till 

olika faktorer som de som slutade frivilligt, alltså de som valt att gå till en annan anställning.  

 

Tabell 1. De beroende och oberoende variablerna samt deras variabelvärde och antal avgångar utifrån 

varje grupp. 

Variabeltyp Fråga/Faktor Variabelvärde 

(1-Dåligt, 5-Mycket bra) 

Antal avgångar 

Beroende:  Ledarskap 1–5  

 Lön 1–5  

 Utvecklingsmöjligheter 1–5  

 Samarbete 1–5  

 Organisationskultur 1–5  

 Arbetsuppgifter 1–5  

Oberoende: Arbetsplats: Arlanda Airport 82 

  Bromma Airport 34 

  Landvetter Airport 37 

  Koncernfunktion 24 

  Malmö Airport 13 

  Umeå Airport 10 

  Övriga 8 

 Position: Ledare 18 

  Medarbetare 190 

 Anställningsform:  Tillsvidareanställning 138 
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  Visstidsanställning 70 

 Form av avslut: Frivilliga avslut 117 

  Ofrivilliga avslut 54 

Bearbetning 

Avgångsenkätens svar var sammanställt i två Excelfiler, en för tillsvidareanställda och en för 

visstidsanställda. Dessa filer sammanställdes och överfördes till statistikprogrammet SPSS. 

Respondenterna har svarat utifrån skalan 1–5, där 1 var dåligt och 5 var mycket bra. För att få 

ett mer överskådligt resultat och eftersom några kategorier innehöll få observationer valdes 

dessa att summeras i en tregradig skala (Djurfeldt m.fl., 2018). Svarsalternativen 1–2 

benämndes som dåligt, svarsalternativet 3 benämndes som varken bra eller dåligt och 

svarsalternativen 4–5 benämndes som bra. Kategorin varken bra eller dåligt har bedömts som 

neutral.  

 

Till en början studerades faktorerna med hjälp av frekvenstabeller för att kunna utläsa de 

generella tendenserna. Sedan utfördes korstabeller där de oberoende variablerna: arbetsplats, 

position och anställningsform ställdes mot de variabler som respondenterna kunde svara 

utifrån skalan 1–5, i korstabellerna presenterades de i den tregradiga skalan. De beroende 

variablerna var arbetsuppgifter, möjlighet till utveckling, samarbete, ledarskap, lön och 

organisationskultur. Korstabellerna gjordes för att hitta skillnader mellan grupper i 

datamaterialet. Då fyra av tio arbetsplatser; Kiruna, Ronneby, Luleå och Åre/Östersund, hade 

få respondenter beslutades att slå samman dessa till kategorin övriga arbetsplatser. 

Arbetsplatsen Visby hade ingen som avslutat sin anställning och är därför inte medräknad.   

 

Korstabeller gjordes även utifrån frivilliga och ofrivilliga avslut, de ställdes i förhållande till 

de beroende variablerna. Graden av missnöje undersöktes, i och med det användes endast 

svarskategorin dålig, för att kunna utläsa i vilken grad de var missnöjda.  

Analysmetod 

Syftet med studien var att analysera och beskriva hur medarbetare på Swedavia som avslutar 

sin anställning på olika sätt upplever arbetsförhållanden. Den kvantitativa forskningen 

fokuserar på att förklara, genom statistik och kvantifierbarhet (Bryman, 2011). Här var ett 

sådant förhållningssätt lämpligt eftersom studien grundat sig på redan befintligt datamaterial. 
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Enligt Eliasson (2013) kan det medföra vissa nackdelar att använda sig av redan befintliga 

data. I vissa fall kan det betyda att sekundärdata samlats in för att undersöka ett annat 

ändamål än det ursprungliga syftet var. Eftersom denna studie gjorts på uppdrag av Swedavia 

nyttjas datan i samma syfte som ursprungstanken.  

 

Angreppssättet har varit statistisk analys där resultatet hanterades genom att söka statistiska 

mönster mellan två fenomen. Med hjälp av statistiska mått görs bivariata fördelningar för att 

beskriva samband mellan variabler (Hellevik, 1987). För att analysera resultatet användes 

korstabell för att visa samband mellan kvalitativa variabler. Utifrån en korstabell kan 

korrelation och samband mellan två variabler studeras samt hur de påverkar varandra 

(Djurfeldt m.fl., 2018). Korstabellerna kompletterades med sambandsmåttet Cramers V 

eftersom detta mått kan användas för alla tabellstorlekar. Måttet kan variera från 0 till 1, där 0 

indikerar att det inte finns något samband, medan 1 visar på ett perfekt samband (Djurfeldt 

m.fl., 2018).  

 

Bryman (2011) skriver att den kvantitativa metoden möjliggör i större utsträckning att 

resultatet av studien går att generalisera till en population. Denna studie studerade en specifik 

organisation, vilket gör att en diskussion inte behöver föras om en generalisering av resultatet 

till en hel population. 

 

I avslutningsenkäten återfanns fyra frågor med fritextsvar. Hantering av dessa inspirerades av 

tematisering. Inledningsvis genomlästes alla kommentarer för att sedan koda de mest 

framträdande i teman. Genom att tematisera eftersöks upprepade mönster av mening som 

återfinns i datamaterialet (Braun & Clark, 2006). Utgångspunkten var det som uppenbart 

uttrycktes och det lades inte någon värdering i underliggande mening. Utifrån de 

återkommande mönstren i koderna gjordes teman utifrån de beroende variablerna. 

Reliabilitet och validitet  

Enligt Eliasson (2013) handlar validitet om att undersökningen verkligen mäter det som den 

hade för avsikt att mäta. Enkäten besvarades av dem som avslutat sin anställning. Det går inte 

med säkerhet att utläsa att det är orsakerna till varför de avslutat sin anställning. Svaren från 

enkäten kan vara en indikation på orsaker till att medarbetare väljer att lämna. Validiteten 

sjunker i och med att studien grundar sig på sekundärdata och att frågorna inte är formulerade 

specifikt efter den här undersökningen. Dock belyser frågorna faktorer i Herzbergs 
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tvåfaktorsteori och kan ses som grundläggande faktorer för att medarbetare ska vara tillfreds 

med sitt arbete.  

 

Reliabilitet handlar om hur pålitligt ett resultat är, om undersökningen kan ge samma resultat 

om studien upprepas under likartade förhållanden (Eliasson, 2013). Ungefär en tredjedel av 

de som fick enkäten valde att inte svara, detta utgör ett relativt stort bortfall. Detta medför att 

studiens reliabilitet minskar då det måste tas i beaktning i förhållande till studiens resultat. 

Enkäten innehöll tydliga frågor dock var svarsalternativen etiketter svåra att tyda eftersom de 

benämndes som dåligt och som mycket bra. Hade bara skalan 1–5 funnits utan etiketter, vore 

det tydligare eftersom de är varandras motsatser. Det kan ha gjort att respondenterna hade 

svårt att skatta värdena efter skalan. Det hade varit att föredra att ha motsats till varandra som 

exempelvis dåligt och bra.  

Etiska ställningstaganden 

I denna studie har hänsyn tagits till fyra forskningsetiska huvudkrav; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, u.å). Studien 

är grundad på redan insamlat datamaterial, vilket gör att informationskravet inte har kunnat 

säkerställas. Respondenterna har fått information av organisationen att svara på enkäten med 

vetskapen om att informationen ska användas. Problematiken har varit att de inte kunnat 

informeras om studiens syfte. Eftersom att datamaterialet varit avkodat har de som deltagit 

inte kunnat lämna sitt samtycke till studien. Dock har Swedavia gett samtycke för användning 

av materialet vilket gör att samtyckeskravet ändå kan anses som tillgodosett. 

 

Det avkodade materialet gjorde att inga respondenter kunnat identifieras. Kvale och 

Brinkmann (2014) menar att all data som kan identifiera respondenter ska skyddas med 

anonymitet och bara behandlas av studiens utförare, utifrån detta uppfylldes 

konfidentialitetskravet. I studien presenteras respondenterna utifrån arbetsplats, position och 

anställningsform. Det går dock inte att utläsa dessa i förhållande till varandra eftersom de 

presenteras separat. Efter genomförd studie raderas datamaterialet för att inte kunna användas 

i annat syfte. Resultatet lämnades till Swedavia i och med det uppfylls nyttjandekravet.  
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Resultat och analys 
 

Resultatet redovisas utifrån Herzbergs tvåfaktorteori och visar skillnader i faktorer med 

utgångspunkt i arbetsplats, position samt anställningsform. Studiens resultat redogörs i 

förhållande till tidigare forskning och teoretisk utgångspunkt. 

 

 

Ur datamaterialet går det att urskilja olika upplevelser som ligger bakom respondenternas 

motiv att avsluta sin anställning. De flesta som väljer att avsluta sin anställning gör det 

eftersom de har fått en annan anställning. I och med det lämnar medarbetare sin nuvarande 

arbetsgivare och arbetssituation för en ny arbetsgivare, ofta i hopp om att det ska bli bättre. 

När fördelarna med att sluta väger över fördelarna för att stanna, visar forskning på att 

medarbetare väljer att sluta (Yap, 2008). 

Hygienfaktorer 

För att en medarbetare ska känna sig tillfredsställd på arbetet finns det en del faktorer som 

måste uppfyllas. Om inte medarbetarnas krav uppfylls kan det leda till missnöje. Men genom 

att tillgodose deras krav kan missnöje förebyggas (Herzberg m.fl., 1993). 

Ledarskap 

En hygienfaktor i Herzbergs modell är ledarskap, som handlar om att en chef ska kunna se 

behov hos sina medarbetare och få alla att sträva mot samma mål. Överlag är respondenterna 

nöjda med ledarskapet (figur 1).  

 

Figur 1. Generell uppfattning om ledarskapet i procent. Värde 1 är dåligt och värde 5 är mycket bra. 
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Även om många generellt är nöjda är spridningen stor. Fortsättningsvis kommer det studeras 

om uppfattningen systematiskt skiljer sig åt mellan olika arbetsplatser, position och 

anställningsform. Arbetsplatserna Arlanda Airport, Bromma Airport och Landvetter Airport 

benämns som de större arbetsplatserna med hänsyn till antalet anställda. Malmö Airport, 

Umeå Airport och kategorin övriga arbetsplatser benämns som de mindre arbetsplatserna. 

Position innefattas av ledare samt medarbetare och anställningsform av tillsvidare och 

visstidsanställda. Utifrån arbetsplats upplever respondenterna ledarskapet olika (figur 2). Den 

mest utmärkande arbetsplatsen är Malmö Airport där 77 procent värderar det som bra medan 

Landvetter Airport och koncernfunktionen har uttryckt ett missnöje. De flesta på Umeå 

Airport är neutrala i sin åsikt om ledarskapet. 

 

Figur 2. Ledarskap utifrån arbetsplats i procent. Cramers V = 0,282.  

 

Anställningsform verkar ha en påverkan på upplevelsen om ledarskapet. I figur 3 återfinns 

väsentliga skillnader mellan vad visstidsanställda och tillsvidareanställda anser om 

ledarskapet. Tillsvidareanställda upplever att ledarskapet är dåligt, medan majoriteten av de 

med visstidsanställning tycker att ledarskapet är bra. Positionen visar på små skillnader (figur 

3), fler medarbetare än ledare upplever att det är bra, men det är ändå en stor del av 

medarbetarna som tycker att det är dåligt. Ledarna förhåller sig mer neutral i frågan. 

 

En tidigare anställd uttrycker sin åsikt gällande ledarskapet: “Jag väljer att lämna ett 

fantastiskt jobb jag har pga. att jag inte har något förtroende för arbetsledningen. Detta på 

grund av många omorganisationer och bristande kunskap om vad avdelningen utför för 

arbete”. Det här bekräftar att det inte behöver vara själva jobbet i sig, utan en faktor som 

ledarskap som kan bidra till att en anställd slutar. 
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Figur 3. Ledarskap utifrån position respektive anställningsform i procent. Cramers V = 0,054 på position och 

på anställningsform = 0,289. 

 

Generellt finns stora variationer i hur ledarskapet uppfattas. Det är viktigt att medarbetare 

upplever ett bra ledarskap, framför allt av sin närmaste chef och dennes förmåga att leda och 

se sina medarbetares behov (Herzberg m.fl., 1993). Det kan antas att ledarskapet faktiskt 

skiljer sig utifrån arbetsplats. Även Boxall och Purcell (2011) belyser att en viktig faktor för 

att en medarbetare ska känna sig tillfreds är att få en möjlighet, genom stöd och uppmuntran 

för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Stöd och uppmuntran kan även komma från kollegor 

men ansvaret ligger på ledaren. Beroende på arbetsplats upplevs ledarskapet olika. Det skulle 

kunna tyda på att ledarskapet inte fungerar lika bra på de olika arbetsplatserna. Bristerna i 

ledarskapet kan medföra missnöje och vara en bidragande faktor till att respondenterna valt 

att lämna organisationen.  

 

Position verkar inte påverka respondenternas uppfattning om ledarskapet. Men det finns 

däremot vissa skillnader utifrån vilken anställningsform medarbetarna har. En anledning till 

det kan vara att de visstidsanställda inte har arbetat lika länge och därmed inte är lika insatt i 

organisationen och dess ledarskap. 

Lön 

Herzberg m.fl. (1993) menar att lön är en viktig faktor för medarbetare, som kan påverka 

medarbetaren att känna missnöje på arbetsplatsen. Eftersom det är av vikt att den belöning 

som medarbetarna får reflekterar deras ansträngning som krävs för att utföra arbetet. Figur 4 

visar att flest respondenter svarar neutralt i hur de upplever lönen. Endast 1 procent av 

respondenterna värderar den som mycket bra. Det kan vara en indikation på att lönen inte 

uppfyller medarbetarnas krav. 
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Figur 4. Generell uppfattning om lön i procent. Värde 1 är dåligt och värde 5 är mycket bra. 

 

När lönen ses utifrån arbetsplats finns variationer mellan vad medarbetarna anser om denna 

(figur 5). Hela 59 procent av respondenterna på Bromma Airport upplever att lönen är dålig 

medan hälften av respondenterna i koncernfunktionen har angivit att de upplever lönen som 

bra. Överlag är de mindre arbetsplatserna till mesta del neutrala i sin uppfattning, Malmö 

Airport utmärker sig i större utsträckning har fler som är positivt inställda till lönen. 

 

Figur 5. Lön utifrån arbetsplats i procent. Cramers V = 0,202. 

 

Likaså kan det utläsas att positionen har en påverkan på lönen. Det finns stora variationer 

mellan ledare och medarbetares uppfattning om lön (figur 6). Majoriteten av ledarna anser att 

lönen är bra medan medarbetarna oftare tycker lönen är dålig. En stor andel har en neutral 

uppfattning. Däremot är det ingen väsentlig skillnad utifrån anställningsformerna (figur 6). 

Tillsvidareanställda uttrycker till större andel att lönen är bra än de visstidsanställda, men 

skillnaderna är marginella. 

 

En tidigare anställd som upplever sin lön som låg uttrycker det genom: “Lönerna på min 

avdelning ligger långt under marknaden i övrigt, borde inte vara så. Eftersom kraven är lika 
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höga och t.o.m. högre på flygplatsen i övrigt”. Citatet bekräftar det statistiska resultatet, att 

respondenterna på det hela taget anser att lönen är dålig. 

 

Figur 6. Lön utifrån position respektive anställningsform i procent. Cramers V = 0,126 på position och på 

anställningsform = 0,048. 

 

Lönen är en faktor som ska vara en rimlig kompensation för arbetet som medarbetarna utför 

(Herzberg m.fl., 1993). Överlag anser medarbetarna att lönen inte är bra. Utifrån arbetsplats 

utmärker sig koncernfunktionen jämfört med de andra. Det skulle kunna bero på att 

koncernfunktionen innefattar tjänster inom HR, ekonomi, IT samt juridik. Det är tjänster som 

generellt kräver utbildning och därmed genererar högre lön. Även position visar på 

skillnader, vilket skulle kunna förklaras med att ledarna har en högre position än 

medarbetarna som kräver mer ansvar. Däremot kan en medarbetare ha en hög position utan 

att vara ledare. Det är svårt att säga om ledarna har bättre lön än medarbetarna i förhållande 

till deras position, men något gör att de bedömer sin lön bättre. Boxall och Purcell (2011) tar 

upp att det är viktigt att belöningen medarbetarna får reflekterar den ansträngning som krävs 

för att utföra själva arbetsuppgiften. Uppenbarligen upplever medarbetarna att deras 

ansträngning inte matchar lönen, eftersom resultatet visar på ett missnöje. De anser att de 

förtjänar högre lön. Ledarna och de högre tjänsterna anser sig ha bra lön i högre utsträckning 

än andra grupper. Det kan antas att oavsett position jämför sig respondenterna med liknande 

roller på andra företag men ändå upplever medarbetarna sig ha en sämre lön. Det kan visa på 

en tendens till skillnader i arbetsgrupper eftersom att de upplever lönen olika utifrån sina 

positioner. Förmodligen ligger ledarna bättre eller lika i lön i förhållande till andra företag 

medan medarbetarna upplever att de kan få bättre lön någon annanstans.  
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Utvecklingsmöjligheter 

Att ha möjlighet till utveckling på arbetsplatsen, kan påverka medarbetarna positivt. Att inte 

ha utvecklingsmöjligheter bör ses som något som kan leda till missnöje och medföra att 

medarbetarna blir omotiverade och därmed vantrivs. Figur 7 visar på att respondenterna har 

olika uppfattningar kring hur de upplever sina utvecklingsmöjligheter. 

 

Figur 7. Generell uppfattning om utvecklingsmöjligheter i procent. Värde 1 är dåligt och värde 5 är mycket bra. 

 

Utifrån arbetsplats ses stora skillnader, de mindre arbetsplatserna har skattat 

utvecklingsmöjligheterna som mest fördelaktiga, även koncernfunktionen ser positivt på detta 

(figur 8). De större arbetsplatserna har en större variation i sina svar, de upplever överlag att 

de inte har utvecklingsmöjligheter, men skillnaderna är marginella. Arlanda Airport är den 

arbetsplats som har fler som uppskattar att de har bra utvecklingsmöjligheter.  

 

Figur 8. Utvecklingsmöjligheter utifrån arbetsplats i procent. Cramers V = 0,153. 

 

Det finns även väsentliga skillnader beroende på anställningsform (figur 9). Visstidsanställda 

upplever till större utsträckning goda utvecklingsmöjligheter, medan de som är 

tillsvidareanställda anser sig ha dåliga förutsättningar att utvecklas. Flertalet av 
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respondenterna bedömer utvecklingsmöjligheter som goda oberoende av position (figur 9). 

Andelen respondenter som skattat att de har dåliga möjligheter till utveckling skiljer sig 

däremot inte markant åt mellan ledare och medarbetare. 

 

Figur 9. Utvecklingsmöjligheter utifrån position respektive anställningsform i procent. Cramers V = 0,013 på 

position och på anställningsform = 0,170. 

 

Utvecklingsmöjligheter är en av de faktorer som Herzberg m.fl., (1993) beskriver som ett 

krav som måste uppfyllas för att en medarbetare inte ska vara missnöjd på arbetsplatsen. De 

bör få möjlighet till förändrade arbetsuppgifter för att kunna utvecklas. Utifrån arbetsplats 

kan det antas att arbetsplatsens storlek har betydelse för hur medarbetare värderar sina 

utvecklingsmöjligheter. En anledning till detta kan vara att på mindre arbetsplatser är det 

färre medarbetare, vilket i sin tur kan leda till att de synliggörs istället för att bli en i 

mängden. Samtidigt borde det finnas fler utvecklingsmöjligheter på större arbetsplatser, 

vilket går emot vad resultatet visar. Även anställningsformen påverkar uppfattningen om 

utvecklingsmöjligheterna. Det skulle kunna bero på att de visstidsanställda inte arbetat lika 

länge som de som är tillsvidareanställda och inte varit i behov av vidare utveckling ännu. Det 

är enligt Boxall och Purcell (2011) viktigt att medarbetaren erbjuds möjlighet till utveckling 

genom stöd och uppmuntran. 

Samarbete 

Samarbete innebär att det ska finnas funktionella relationer mellan kollegor på en arbetsplats 

för att de ska kunna ha en bra kommunikation. Dåligt samarbete på arbetsplatsen kan vara en 

bidragande faktor till missnöje. I figur 10 framgår det att majoriteten av respondenterna har 

skattat samarbetet som bra, trots detta resultat visar figuren på en spridning. 
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Figur 10.  Generell uppfattning om samarbete i antal. Värde 1 är dåligt och värde 5 är mycket bra. 

 

Utifrån arbetsplats framgår det att det finns några arbetsplatser som är eniga i sina åsikter 

medan andra har mer variation i sina svar (figur 11). Malmö Airport har bedömt samarbetet 

som bra (92 %). Även Bromma Airport och Arlanda Airport har en stor andel som upplever 

samarbetet som bra. Storleken på arbetsplatsen verkar inte ha någon betydelse när det 

kommer till vad respondenterna anser om samarbete. Koncernfunktionen och Umeå Airport 

är de enda arbetsplatserna som anser att samarbetet i större utsträckning är dåligt. 

 

Figur 11. Samarbete utifrån arbetsplats i procent. Cramers V = 0,241. 

 

Även position och anställningsform verkar ha en påverkan i hur respondenterna upplever 

samarbetet. Det framgår att medarbetarna i större utsträckning bedömer samarbetet som bra, 

än vad ledarna gör (figur 12). Intressant är att ledarna har en jämn fördelning mellan de som 

tycker samarbetet är bra och de som anser det dåligt. Anställningsformen verkar inte ha 

någon större negativ inverkan på samarbetet (figur 12). Oberoende av anställningsform 

bedöms samarbetet som bra. De som har en tillsvidareanställning har en jämnare fördelning i 

svarsalternativen. 
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En tidigare anställd uttrycker att på dennes arbetsplats verkar samarbetet fungerat bra. “Inom 

mitt egna skift är samarbetet väldigt bra, men när ett projekt ska delas med de andra skiften 

blir det bara pannkaka”. Detta citat visar på att samarbetet berör många delar och inte bara 

den egna arbetsplatsen. 

 

Figur 12. Samarbete utifrån position respektive anställningsform i procent. Cramers V = 0,121 på position och 

på anställningsform = 0,283. 

 

Forskning visar på att bra relationer mellan olika parter är en viktig faktor för att nå 

tillfredsställelse (Herzberg m.fl., 1993). Arbetsplatsen verkar ha betydelse för hur samarbetet 

upplevs. Det visar på att beroende på arbetsplats fungerar samarbetet bättre eller sämre. Även 

position visar på skillnader, medarbetarna skattar att samarbetet är bra medan ledarna har lika 

stora delar som tycker att det är bra som dåligt. Att ledarna är mer kritiska skulle kunna 

grunda sig i att dessa har en större överblick av samarbetet samt ser dess 

förbättringspotential. En chef ser både sina medarbetare och hur deras samarbete fungerar 

men även utifrån sin egen position. 

Organisationskultur 

Organisationskultur innefattas av många olika delar. Det kan vara normer och värderingar 

som gör medarbetarna medvetna om vad organisationen står för. Även stämningen på 

arbetsplatsen och hur de anställda beter sig innefattas av detta. Organisationskulturen är något 

som kan påverka en arbetsplats genom att medföra trivsel eller missnöje på en arbetsplats. 

Figur 13 visar att det är skillnader i hur respondenterna upplever organisationskulturen. En 

övervägande del har skattat den lågt. 
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Figur 13. Generell uppfattning om organisationskulturen i procent. Värde 1 är dåligt och värde 5 är mycket 

bra. 

 

Utifrån arbetsplats framgår det att de flesta arbetsplatserna upplever organisationskulturen 

som dålig. Utmärkande i figur 14 är Malmö Airport, de är enda arbetsplatsen som har en 

större andel som skattat organisationskulturen som bra. De har även en stor andel neutrala 

observationer i frågan, även Arlanda Airport förhåller sig neutralt. Överlag när det kommer 

till de små arbetsplatserna uppleves organisationskulturen som dålig, även koncernfunktionen 

förhåller sig negativt. Utifrån de större arbetsplatserna kan utläsas att även de upplever en 

dålig organisationskulturen, dock finns vissa skillnader.  

 

Figur 14. Organisationskultur utifrån arbetsplatserna i procent. Cramers V = 0,178. 

 

Position verkar inte ha någon påverkan i hur organisationskulturen upplevs (figur 15). 

Oavsett om de är ledare eller medarbetare upplevs den ofta som dålig. Det finns dock en 

femtedel som tycker det är bra. Anställningsformen verkar ha en påverkan på hur de upplever 

organisationskulturen (figur 15). De som har en tillsvidareanställning upplever en dålig 

organisationskultur, medan de visstidsanställda har många som förhåller sig neutrala i frågan. 

Det återfinns även en stor variation mellan svarsfördelningen hos de med visstidsanställning. 
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En tidigare anställd uttrycker “Swedavia är ett hierarkiskt företag där alla beslut skall trattas 

till chefsnivåer som har svårt att omsätta behov till praktisk verklighet. I synnerhet avseende 

ledarskapsfrågor och operativa processer”. Citatet tyder på att det finns brister i 

organisationskulturen, vilket kan leda till missnöje. 

 

Figur 15. Organisationskultur utifrån position respektive anställningsform i procent. Cramers V = 0,003 på 

position och på anställningsform = 0,225. 

 

Organisationers mål och värderingar måste vara väl förankrade hos medarbetarna för att de 

ska veta vad organisationen står för (Herzberg m.fl., 1993). Resultatet visar att 

organisationskulturen uppfattas olika beroende på arbetsplats. Trots försök att förmedla en vi-

känsla i hela organisationen verkar det inte nå ut till varje enskild arbetsplats. Det geografiska 

läget kan ha en betydelse eftersom de kan befinna sig långt ifrån huvudkontoret. En 

problematik är att samla medarbetare från olika arbetsplatser på samma ställe samt att 

kommunikationen i huvudsak måste ske digitalt. Det kan vara en bidragande faktor till att 

organisationskulturen upplevs som dålig. Även anställningsformen har betydelse, då det finns 

väsentliga skillnader (figur 15). Tillsvidareanställda är mer negativ till kulturen, vilket 

betyder att de inte uppskattar kulturen som den är i nuläget. Den negativa inställningen tyder 

på att det skulle behövas en förändring. De visstidsanställda är mer oenig i sin upplevelse 

kring organisationskulturen, vilket skulle kunna bero på var de arbetar, då resultatet visar att 

arbetsplats har en betydelse. 

Motivationsfaktorer 

Det räcker inte att endast uppfylla hygienfaktorerna utan arbetsgivaren bör också ta hänsyn 

till motivationsfaktorer, för att medarbetarna ska känna sig arbetstillfredsställda. När 

medarbetare är arbetstillfredsställda går det att se en förändring, som att produktiviteten ökar. 
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En sådan förändring uppnås endast när både hygienfaktorer och motivationsfaktorer är 

uppfyllda. 

Arbetsuppgifter 

En central motivationsfaktor är arbetsuppgifter. De flesta uppskattar sina arbetsuppgifter som 

relativt bra (figur 16). Om arbetsuppgifterna uppfyller de anställdas krav kan det medföra att 

de presterar bättre på arbetsplatsen. Det skulle i sin tur kunna bidra till arbetstillfredsställelse. 

 

Figur 16. Generell uppfattning av arbetsuppgifter i procent. Värde 1 är dåligt och värde 5 är mycket bra. 

 

Den specifika arbetsplatsen verkar inte ha någon påverkan på hur respondenterna upplever 

arbetsuppgifterna (figur 17). Oavsett arbetsplats upplevs arbetsuppgifterna som bra. Umeå 

Airport är den enda arbetsplatsen som har lika många som förhåller sig neutrala till frågan 

genom att ha svarat varken bra eller dåligt, medan den andra delen upplever arbetsuppgifterna 

som bra. 

 

Figur 17. Arbetsuppgifter utifrån arbetsplats i procent. Cramers V = 0,166. 
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Oavsett position och anställningsform värderas arbetsuppgifterna som bra (figur 18). Det är 

fler medarbetare som tycker sämre om arbetsuppgifterna än ledare, dock är det minimala 

skillnader. Anställningsform har en liten påverkan då figur 18 visar att tillsvidareanställda är 

mindre tillfreds med arbetsuppgifterna än visstidsanställda, dock är det även här marginella 

skillnader.  

 

Figur 18. Arbetsuppgifter utifrån position respektive anställningsform i procent. Cramers V = 0,039 på position 

och på anställningsform = 0,157. 

 

Motivationsfaktorerna är de som bidrar till att respondenterna skulle kunna känna 

arbetstillfredsställelse om samtidigt hygienfaktorerna är uppfyllda (Herzberg m.fl., 1993). 

Det betyder att om arbetsuppgifterna uppfyller deras krav kan det leda till 

arbetstillfredsställelse. Eftersom det handlar om personliga preferenser, är det svårt att 

uppfylla allas krav, dock verkar organisationen uppfylla respondenternas krav. Resultatet 

visar att arbetsuppgifterna är den faktor som troligtvis inte skulle vara en orsak till att 

respondenterna slutar, eftersom de överlag verkar uppleva sina arbetsuppgifter som bra.   

 

Det är viktigt att varje medarbetare får ett bra avslut oavsett orsak till avslut. Medarbetare 

som slutar använder sig ofta av word-of-mouth, det vill säga att de pratar om sin tidigare 

arbetsgivare (Charbonnier-Voirin m.fl., 2017). För att det inte ska skada arbetsgivarens rykte 

är det viktigt att försöka få varje medarbetare att lämna organisationen med ett positivt 

intryck, trots tidigare upplevelser. Resultatet visar på att respondenterna är missnöjda med 

olika faktorer och att arbetsplats, position och anställningsform har en påverkan. Om 

medarbetare lämnar arbetsplatsen med ett negativt intryck, som många av respondenterna i 

denna studie gör, kommer de troligtvis säga dåliga saker om organisationen. Vilket i sin tur 

kan leda till att organisationen får ett dåligt rykte och det därmed kan bli svårare att attrahera 

ny personal. Vid avslut är det mycket fokus från arbetsgivarens sida att tillsätta en 
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efterträdare. Hewitt (2008) menar att arbetsgivaren upptäcker ofta den förlorade kompetensen 

försent, eftersom oavsett efterträdare kommer kompetensen inte vara densamma. En liknande 

diskussion förs av Harris (2000) då han menar att effektiviteten från arbetet försummas i och 

med nyanställning. En ny medarbetare kan sällan ersätta de egenskaper som den tidigare 

medarbetaren hade, trots likvärdig kompetens. Vid sådana tillfällen är det värdefullt för 

arbetsgivaren om medarbetare som valt att lämna är behjälplig vid att lära upp den nya 

medarbetaren (Klotz & Bolino, 2016). I och med denna problematik blir det viktigt för 

arbetsgivare att ta del av informationen om orsakerna till att medarbetare väljer att lämna en 

organisation.  

Grad av missnöje 

Om arbetsgivaren vet vilka faktorer som är motiverande för sina medarbetare kan dessa 

faktorer förstärkas för att skapa arbetstillfredsställelse. Genom att uppfylla medarbetarnas 

krav gällande hygienfaktorerna kan arbetsgivaren förebygga missnöje (Herzberg m.fl., 1993).  

 

Sammanfattningsvis har studiens resultat behandlats för att besvara frågeställningarna; hur 

medarbetare som avslutar sin anställning upplever faktorerna; ledarskap, lön, 

utvecklingsmöjligheter, samarbete, organisationskultur och arbetsuppgifter samt synliggöra 

skillnader i upplevelser utifrån arbetsplats, position och anställningsform.  

Det går inte att uttala sig om att de slutar på grund av missnöje, men genom att titta på grad 

av missnöje för frivilliga och ofrivilliga avslut kan utläsas att de som slutar frivilligt är 

missnöjda med de olika faktorerna. I figur 19 innefattas frivilliga av de som slutar för att de 

har fått en annan anställning, och ofrivilliga är de som har slutat på grund av att deras 

tidsbegränsade anställning löpt ut. Sammanställningen av figuren baseras endast på andelen 

”dåligt” som är värde 1–2, på respektive faktor. Figuren har tagits med för att ge en 

övergripande bild av graden av missnöje, då missnöje kan vara en orsak till avslut. Det kan 

antas att de respondenter som slutar för att deras tidsbegränsade anställning löpt ut gör det 

ofrivilligt, eftersom de inte har något val. Det indikerar att det trots allt är dessa faktorer som 

skulle kunna vara viktiga orsaker till att respondenterna avslutar sin anställning, eftersom de 

som slutat frivilligt i större utsträckning har i högre grad skattat ”dåligt” på respektive 

hygien- och motivationsfaktorerna.  
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Figur 19. Grad av missnöje utifrån de som avslutat sin anställning frivilligt eller ofrivilligt, i procent.  

 

Många av respondenterna lämnar på grund av att deras tidsbegränsade anställning har löpt ut. 

Även om det är något som respondenter vet om sedan tidigare kan det bli felvinklat att se det 

som att de lämnat frivilligt. Forskning visar att det är vanligt att organisationer endast mäter 

hur många som lämnar organisationen per år, samt behandlar dessa som lämnat som en 

homogen grupp (Morell m.fl., 2001). I och med detta blir det viktigt för organisationer att ta 

hänsyn till att alla som lämnar kanske inte gör det frivilligt samt att studiens resultat (figur 

19) visar på att de som slutar ofrivilligt inte upplever de olika faktorerna som de som lämnar 

frivilligt. De är inte missnöjda i lika stor grad. För en organisation är det intressant att urskilja 

om det finns organisatoriska förklaringar till varför medarbetare lämnar. För att lokalisera 

vart de behöver lägga resurser.   
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Diskussion 
 

I följande avsnitt diskuteras olika reflektioner kring studien och på vilket sätt denna studie 

har bidragit till vidare forskning samt en diskussion kring den valda metoden.  

 

 

Studien har indikerat på att de som avslutat sin anställning är missnöjd med en del av 

faktorerna, vilket kan vara orsaker till att de faktiskt lämnat sin anställning. Missnöje är något 

som påverkar medarbetare negativt och medför att de inte känner samma glädje för att gå till 

arbetet. Det i sin tur skulle kunna leda till att de börjar söka efter annat arbete, för att byta 

arbetsgivare med förhoppning om att det ska kännas bättre. Det som vid nyanställning 

attraherar en medarbetare till organisationen kan också vara faktorer som kan påverka en 

medarbetare till att avsluta sin anställning. Det är viktigt att förväntningarna på arbetsgivaren 

överensstämmer under hela anställningstiden. Det blir av extra vikt att arbetsgivare bör ta 

hänsyn till förväntningarna hos de befintliga medarbetarna vid organisationsförändringar som 

medför andra förutsättningar för medarbetarna. Arbetsgivare bör veta vilka förutsättningar 

som erbjuds till medarbetarna och hur dessa överensstämmer med organisationsstrukturen. 

Om organisationen är platt eller hierarkiskt utformad bör utvecklingsmöjligheterna utformas 

därefter. Det är till viss del rimligt att förstå organisationen utifrån resultatet då det 

framförallt systematiskt skiljer sig åt mellan de olika arbetsplatserna. Resultatet visar att 

arbetsplats, position och anställningsform har betydelse för hur respondenterna skattat kring 

de studerade faktorerna.  

 

Upplevelserna utifrån de olika arbetsplatser kan möjligtvis förklaras genom att de ansvarar 

för sin egen verksamhet och är av varierande storlek. Trots koncerngemensamma projekt kan 

det vara svårt att skapa enhetlighet som når fram till alla inom organisationen. En bidragande 

faktor av verksamheternas olika storlek kan medföra att de mindre arbetsplatserna känner sig 

åsidosatta. Ett argument skulle kunna vara att pengarna läggs på de större verksamheterna 

först. För att medarbetarna ska tycka det är motiverande att arbeta måste de känna att de 

vågar satsa även på de mindre verksamheterna. Om inte arbetsgivaren satsar på 

medarbetarna, blir det svårt för dem att känna sig motiverade att satsa på organisationen. 

Medarbetarna investerar sin karriär och sitt liv i arbetet, varav de behöver känna 

uppskattning. 
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Position visar att det finns en hierarkisk betydelse. Beroende på om de är ledare eller 

medarbetare måste de förhålla sig annorlunda till faktorerna. En ledare har ett större ansvar 

än vad en medarbetare har. Det kan ses som positivt då det är önskvärt att en ledare har ett 

mer kritiskt förhållningssätt till exempelvis samarbete, eftersom det är deras ansvar att se och 

hantera den här typen av problematik.  

 

Resultatet visar att anställningsform påverkar hur respondenterna skattar de olika faktorerna. 

En visstidsanställd som slutat på grund av att anställningen löpt ut kan ha en förhoppning om 

fortsatt arbete hos arbetsgivaren. Det skulle kunna medföra att de inte vill vara negativa då 

deras anställningsform är mer osäker. Eftersom att de skulle kunna bli återställda efter de 

varit hemma under en tid. I och med detta finns en möjlighet att de visstidsanställda inte 

lämnar på grund av missnöje i lika stor utsträckning som det som lämnar frivilligt eftersom 

att deras anställning har löpt ut. Endast lönen är den faktor som de visstidsanställda är lika 

negativt inställda till som de med tillsvidareanställning. En tolkning av det kan vara att 

anställda med samma typ av arbete får samma lön oavsett anställningsform.   

 

Många medarbetare väljer att avsluta sin anställning för att de fått en ny anställning hos en 

annan arbetsgivare. Det kan bero på att de fått andra möjligheter eller att de söker sig bort på 

grund av missnöje. Naus m.fl. (2007) tar även upp att medarbetare som lämnar sin tjänst gör 

det i första hand på grund av frånvaro av självständighet, svårt att stå upp för sina rättigheter 

och frihet att uttrycka sina åsikter. Det visar på att det även finns andra faktorer än det den 

här studien har undersökt, som kan vara viktiga att ta hänsyn till för att arbetsgivare ska få 

medarbetare att vara arbetstillfredsställda. Förutom de organisatoriska perspektiven måste 

också individperspektiven tas i beaktning och utforskas mer för att kunna säga om det är 

något som kan påverka medarbetare till att avsluta sin anställning. 

 

Det finns säkerligen flertalet medarbetare som inte har för avsikt att lämna även om de inte 

får sina grundläggande krav uppfyllda. Undersökningen visar dock att det finns indikationer 

på att om en medarbetare inte får sina grundläggande krav uppfyllda av arbetsgivaren kan den 

komma att söka sig till nya utmaningar hos andra arbetsgivare. Det visar också att även om 

vissa av de faktorerna som Herzberg benämner som motivationsfaktor är uppfyllda räcker 

inte det för att stanna. Då resultatet visar att majoriteten av respondenterna tycker mycket om 

arbetsuppgifterna, trots detta har de avslutat sin anställning. För att kunna få motiverade och 

engagerade medarbetare måste arbetsgivare först ta hänsyn till de grundläggande 
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byggstenarna i organisationen för att sedan kunna lägga fokus på att uppnå motivation hos 

medarbetarna. Hos endast en av de studerade faktorerna, arbetsuppgifter, återfinns en skattad 

nöjdhet oavsett arbetsplats, position och anställningsform. De övriga faktorerna har ett mer 

varierat resultat vilket tyder på att missnöje finns hos de som lämnat organisationen. Det är 

något som organisationer borde ta i beaktande och se vikten av, med den informationen kan 

de förebygga och förhindra missnöjet som finns på arbetsplatsen.  

 

Slutsatser 

Avslutningsvis kan följande slutsatser dras för att besvara studiens syfte och frågeställningar.  

Arbetsplatser har en betydelse i hur medarbetarna upplever ledarskap, lön, 

utvecklingsmöjligheter, samarbete, organisationskultur. Position har en betydelse i hur de 

bedömer samarbetet och lönen. Medan anställningsformen visar på att de med 

visstidsanställning förhåller sig mer positivt till de olika faktorerna i förhållande till de med 

tillsvidareanställning. Arbetsuppgifterna verkar inte ha någon betydande påverkan till att 

medarbetare avslutar sin anställning. Däremot finns indikationer på att övriga faktorer kan ha 

en betydelse när det kommer till avslut. Det är vanligt att arbetsgivare samlar in information 

om orsaker till avslut trots att området är förvånansvärt outforskat. Studiens bidrag till 

forskning är att öka kunskapen att det är viktigt att ta hänsyn till faktorerna; arbetsplats, 

position och anställningsform. Sammanfattningen av missnöje visar på betydelsen av att inte 

behandla alla som lämnar som en homogen grupp, då det skiljer sig mellan frivilliga och 

ofrivilliga avslut. Vidare studier inom området skulle kunna undersöka och jämföra fler 

organisationer, inom olika branscher. Där även kön och ålder kan studeras för att se 

eventuella skillnader.  

Metoddiskussion 

Studien grundar sig på redan befintligt datamaterial, en enkät som alla medarbetare som 

avslutat sin anställning på Swedavia fått möjlighet att fylla i, i samband med uppsägning på 

egen begäran. Enligt Eliasson (2013) kan studier gjorda på sekundärdata medföra vissa 

nackdelar, då datamaterialet kan ha samlats in för att undersöka ett annat ändamål än det 

denna studie har för avsikt att undersöka. Hon menar att datamaterialet i dessa fall kan 

förvrängas eller sätta gränser över vilka analyser som kan göras. I denna undersökning har en 

tydlig kommunikation mellan de olika parterna förts för att undvika det. Eftersom 

datamaterialet grundar sig på information från tidigare anställda och därmed tar lång tid att 
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samla in var det i det här fallet tvunget att använda sekundärdata som underlag för att kunna 

genomföra studien. Enkäten hade däremot utformats annorlunda om den hade framställts 

specifikt för denna undersökning. Från ett arbetsgivarperspektiv är enkäten bra utformad, 

informationen som är relevant för arbetsgivaren finns att tillgå. Utifrån ett 

forskningsperspektiv vore det intressant att kunna se skillnader i ålder och kön, för att kunna 

se om det har någon betydelse i upplevelsen. Även en tydligare inriktning på att enkäten 

undersöker bakomliggande orsaker till att respondenterna väljer att sluta och inte bara åsikter 

kring de olika frågorna vore önskvärt.  

 

Enkätens utformning är diskuterbar då skattningsskalorna är intervallskalor från 1–5 där 1 

benämns som dåligt och 5 som mycket bra, samt att det finns ett mittenalternativ utan etikett. 

Forskning visar att etiketter, ord på skalstegen förbättrar mätningen då det hjälper 

respondenten att förstå skalans innebörd (Persson, 2016). Dock kan mittenalternativet vara 

till nackdel då många svarar utefter detta trots att de har en åsikt, mittenalternativet kan antas 

vara neutral om den saknar etikett (Persson, 2016). Om ett sådant alternativ inte finns kan det 

tvinga de som faktiskt är neutrala till att ta ställning. Vissa saker förväntas respondenterna 

veta och då blir ett vet-ej svar onödigt (Persson, 2016). Som tidigare anställd borde det finnas 

en åsikt om faktorerna som enkäten tar upp, det kan antas att de som svarat mittenalternativet 

har gjort det på grund av låg motivation.  

 

Problematiken med att utgå ifrån Herzbergs tvåfaktorsteori var att koppla de olika faktorerna 

som enkäten frågade efter till hans kategorier utifrån hygien- och motivationsfaktorerna. 

Organisationen har endast ställt frågor som rör hygienfaktorerna bortsett från arbetsuppgifter 

som Herzberg menar hör till motivationsfaktorerna. Hygienfaktorerna är enligt Herzberg 

sådant som behövs för att inte uppleva missnöje på arbetsplatsen. Utifrån det skulle det kunna 

förklaras med att företag framför allt är intresserad att uppfylla de anställdas krav på dessa 

delar för att inte ha missnöje på arbetsplatsen.  

 

Det är svårt att dra slutsatser av vad som korrelerar med vad utan någon fördjupad 

uppföljning. Men resultatet har gett indikationer på vad som skulle kunna vara en bidragande 

faktor till att respondenterna avslutar sin anställning. För att minska bortfallet och få mer 

tillförlitliga resultat är det av vikt för arbetsgivaren att säkerställa att fler besvarar enkäten för 

att öka svarsfrekvensen. Det skulle kunna medföra att om arbetsgivaren har misslyckats att 
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behålla dem, ger det medarbetare en sista chans att få uttrycka sina åsikter. Synpunkter som 

arbetsgivaren sedan kan använda för det framtida kvalitetsarbetet. 

 

Studien hade kunnat kompletteras med intervjuer för att få en djupare förståelse till varför 

respondenterna avslutar sin anställning, för att förtydliga orsakerna till avslutet. Eftersom 

studien grundar sig på sekundärdata, hade kompletterade frågorna varit önskvärt. Studien 

blev begränsad i och med att enkäten inte var utformad efter studiens syfte. Problematiskt är 

dock att komma i kontakt med respondenterna eftersom de redan lämnat organisationen. Om 

en intervju genomförs i samband med att enkäten skickas ut, skulle arbetsgivare kunna följa 

orsakerna till avslut och samtidigt koppla det systematiskt till hela organisationen med hjälp 

av enkäten.  
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Bilaga 1 – Enkäten  
 

1. Anställning 
1.1 Vilken var din senaste arbetsplats på Swedavia? 

o Stockholm Arlanda Airport 

o Göteborg Landvetter Airport 

o Bromma Stockholm Airport 

o Kiruna Airport 

o Luleå Airport  

o Umeå Airport 

o Åre/Östersund Airport 

o Visby Airport 

o Ronneby Airport  

o Malmö Airport  

o Koncernfunktionen  

 

1.2 Vilken anställningsform hade du? 

o Tillsvidare 

o Tidsbegränsad anställning  

 

1.3 Vad var du anställd som?  

o Ledare 

o Medarbetare  

 

1.4 Hur länge har du arbetat på Swedavia?  

o Upp till 1 år 

o 1 till 5 år 

o 5 till 10 år 

o Längre än 10 år  

 

2. Orsak till avslut  
2.1 Jag lämnar Swedavia för att:  

▪ Jag har fått en annan anställning utanför Swedavia 

▪ Min tidsbegränsade anställning har löpt ut 

▪ Jag ska starta egen verksamhet  

▪ Jag blir pensionär  

▪ Jag ska studera 

▪ Annat 

 

2.2 Om du byter arbetsgivare, vilken är den huvudsakliga anledningen till detta?  

Fritext.  

 

3. Hur har du upplevt nedanstående områden under din anställning på 

Swedavia?  

Svarsalternativen har varit följande:  



 

 
 

 

1 2 3 4 5  

Dåligt 0 0 0 0 0 Mycket bra  

 

3.1 Arbetsuppgifter  

3.2 Möjlighet till utveckling  

3.3 Samarbete på arbetsplatsen  

3.4 Ledarskapet 

3.5 Lönen  

3.6 Organisationskulturen  

 

3.7 Skriv gärna en kommentar.  

Fritext.  

 

4. Swedavia som arbetsgivare 
Svarsalternativen har varit följande:  

1 2 3 4 5  

Dåligt 0 0 0 0 0 Mycket bra  

 

4.1 Hur har Swedavia motsvarat de förväntningar du hade på oss som arbetsgivare?   

4.2 Hur har du trivts på Swedavia?  

 

4.3 Vad har du uppskattat under din anställning på Swedavia? 

Fritext.  

 

4.4 Vad kan/behöver förbättras på Swedavia?  

Fritext.  

 

 

 

 

 


