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Organisationsförändringar, ökad flexibilitet och globalisering har lett 

till ett nytt arbetsliv med ökad anställningsotrygghet som drabbar 

individ och organisation. Få jämförelser finns mellan effekterna av 

oron inför att förlora sitt jobb (kvantitativ anställningsotrygghet) och 

oron inför att förlora viktiga aspekter med jobbet (kvalitativ 

anställningsotrygghet). Forskning har främst fokuserat på kvantitativ 

otrygghet. Studiens syfte var att undersöka kvantitativ och kvalitativ 

anställningsotrygghets samband med individers arbetsrelaterade 

attityder. Tjänstemän i Sverige (N=579) ingick i studien. Data från 

LETA-databasen (Näswall, Baraldi, Richter, Hellgren & Sverke, 

2006) analyserades via multipla hierarkiska regressionsanalyser. 

Svaga samband fanns mellan kvantitativ anställningsotrygghet och 

arbetsrelaterade attityderna arbetstillfredsställelse, engagemang, 

intention att byta jobb och rättvisa. Kvalitativ otrygghet uppvisade 

starka samband med de arbetsrelaterade attityderna. Mer kunskap om 

dimensionerna kan hjälpa oss hantera otrygghet, så att 

arbetsmarknaden kan fortsätta utvecklas utan bekostnad för individen 

och organisationens välmående. 

 

I takt med organisationsförändringar, fokus på ökad flexibilitet, globalisering och att 

informationsteknik utvecklas så förändras arbetslivet och sättet vi arbetar på (Allvin, 

Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006; Berglund & Schedin, 2009). 

Förändringarna under de senaste åren har gett upphov till nya arbetssätt och utmaningar 

och har också lett till en ökad otrygghet inför framtiden och vad som händer härnäst på 

arbetsmarknaden (Näswall, Hellgren & Sverke, 2003). Det nya föränderliga arbetslivet 

kan innebära förändringar i organisationer, och individerna riskerar att förlora jobbet 

eller viktiga aspekter med det. Detta kan i sin tur leda till ökad anställningsotrygghet, 

vilket drabbar både individ och organisation (Cheng & Chan, 2008). 

Anställningsotrygghet definieras som oron och otryggheten som individen kan uppleva 

när ofrivilliga förändringar sker, som för med sig att kontinuitet och säkerhet förändras 

(Sverke, Hellgren & Näswall, 2002). Idag kan anställningsotrygghet ses som ett större 

problem vilket också gör det betydligt viktigare att förstå hur problemet kan te sig. 

 

Forskning om hur anställningsotrygghet drabbar individ och organisation har kunnat 

visa på fysiska och psykiska negativa effekter såsom ökad stress för individen och ett 

minskat engagemang i organisationen (Sverke et al., 2002). Tidigare forskning har även 

gjort en distinktion av anställningsotrygghet och delat upp begreppet i kvantitativ och 

kvalitativ anställningsotrygghet. Kvantitativ anställningsotrygghet beskrivs som oro 
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inför att förlora sitt jobb medan kvalitativ anställningsotrygghet handlar om oro inför att 

förlora viktiga aspekter med arbetet (Hellgren, Sverke & Isaksson, 1999). 

Anställningsotrygghet är ett område som det finns mycket forskning på, medan 

skillnaderna mellan kvantitativ och kvalitativ anställningsotrygghet inte är lika 

utforskade. Dessutom fokuserar mycket av tidigare forskning på konsekvenserna av att 

oroa sig inför att förlora jobbet (kvantitativ anställningsotrygghet), medan kvalitativ 

anställningsotrygghet endast har studerats i ett fåtal studier (De Witte et al., 2010). På 

en föränderlig arbetsmarknad där organisationerna ständigt strävar efter att optimera är 

det av stor vikt att ha kunskap om effekterna av kvantitativ och kvalitativ 

anställningsotrygghet och därmed närmare veta hur organisationen kan förbättras. Det 

krävs fortfarande mer forskning kring de negativa effekterna av kvantitativ och 

kvalitativ anställningsotrygghet för att de negativa konsekvenserna ska kunna 

förebyggas och hanteras. Följande studie är avsedd att komplettera forskning på detta 

område, och undersöka kvantitativ och kvalitativ anställningsotrygghets samband med 

individers arbetsrelaterade attityder. 

 

Definition av anställningsotrygghet 

Den oförutsägbara ekonomiska situationen och arbetsmarknaden i världen medför 

konsekvenser för anställda och organisationer vilket kan resultera i en osäkerhet inför 

framtiden och anställningen, så kallad anställningsotrygghet. Anställningsotrygghet har 

definierats på olika sätt. I metaanalysen av Sverke et al. (2002) beskrivs att de flesta 

forskares definitioner av anställningsotrygghet har gemensamt att anställningsotrygghet 

handlar om oron och osäkerheten inför att förlora sitt jobb, och att detta skiljer sig från 

att faktiskt förlora arbetet. Att förlora sitt arbete beskrivs som direkt, medan den dagliga 

osäkerheten inför att förlora arbetet medför osäkerhet inför framtiden. Vidare skriver 

Sverke et al. (2002) att det även finns en multidimensionell definition av 

anställningsotrygghet. Den multidimensionella definitionen innefattar, enligt Sverke et 

al. (2002), både hot mot själva anställningen och hot mot viktiga aspekter av arbetet, 

samt en maktlöshet att hantera dessa hot. Viktiga aspekter av arbetet kan exempelvis 

vara sämre anställningsvillkor och karriärmöjligheter. 

 

Anställningsotrygghet definieras vanligen som den otrygghet som uppstår när 

grundläggande och ofrivilliga förändringar sker i den organisation man arbetar i, då 

kontinuitet och säkerhet förändras (Cheng & Chan, 2008; Heaney, Israel & House, 

1994; Sverke et al., 2002). Otryggheten kan antingen gälla osäkerhet kring om man får 

behålla sitt jobb eller förlust av värdefulla aspekter av arbetet såsom exempelvis 

försämrade arbetsvillkor, försämrad löneutveckling eller försämrade sociala relationer. 

Trots att individen vet att hon får behålla sitt jobb så kan upplevelsen om försämrade 

karriärmöjligheter, sämre anställningsförmåner eller miljö vara nog för att individen ska 

drabbas av anställningsotrygghet. Anställningsotrygghet beskrivs också som individens 

subjektiva upplevelse, vilket betyder att två individer i samma situation kan uppleva 

olika grad av anställningsotrygghet eftersom de kan tolka situationen olika (Sverke et 
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al., 2002). I linje med den multidimensionella definitionen av anställningsotrygghet kan 

också anställningsotrygghet delas in i två dimensioner: kvantitativ och kvalitativ 

anställningsotrygghet. Den kvantitativa anställningsotryggheten beskrivs som hotet att 

förlora sin anställning, medan den kvalitativa beskrivs som hotet att förlora viktiga 

aspekter av arbetet, såsom karriärmöjligheter eller förmåner (Hellgren et al., 1999; 

Greenhalgh & Rosenblatt, 1984; De Witte et al., 2010). Oron inför att förlora viktiga 

aspekter med arbetet är inte lika utforskad som den kvantitativa. De få studier som tagit 

upp den kvalitativa delen av anställningsotrygghet har även skilda meningar angående 

om otryggheten har ett samband med sämre välmående. Några studier stödjer att det 

finns ett samband mellan kvalitativ anställningsotrygghet och missnöje hos individen 

(Ashford et al., 1989; Hellgren et al., 1999; Nelson, Cooper & Jackson, 1995). 

 

Konsekvenser av kvantitativ och kvalitativ anställningsotrygghet 

Den allmänna uppfattningen i samhället och hos organisationer kan vara att det främst 

är den kvantitativa otryggheten som är en risk för individens och organisationens hälsa. 

De Witte et al. (2010) menar dock att både kvantitativ och kvalitativ 

anställningsotrygghet har nästan lika stor inverkan på negativa effekter såsom 

utbrändhet, psykisk stress och psykosomatiska besvär. Att kvantitativ otrygghet skulle 

ha större inverkan på individen och därigenom organisationen är inte bevisat, utan 

forskningen visar istället på att det specifika hotet har mindre tyngd, det vill säga om det 

handlar om kvantitativ eller kvalitativt hot. Utan mer centralt är istället att det faktiskt 

finns ett hot mot anställningen. Både kvantitativ och kvalitativ trygghet är viktig för 

individens välmående och dessa bör därför tas lika stor hänsyn till (De Witte et al., 

2010). Hellgren et al. (1999) har genomfört en av de få studier som fokuserat på 

skillnaderna mellan kvantitativ och kvalitativ otrygghet. De menar på att kvantitativ 

anställningsotrygghet kan ha ett starkt samband med sämre fysisk hälsa såsom stress 

och sämre välmående. Medan kvalitativ anställningsotrygghet kan vara mer kopplat till 

arbetsrelaterade aspekter såsom attityd till organisationen eller arbetstrivsel (Hellgren et 

al., 1999). De Witte et al. (2010) förklarar det som att förväntan att förlora sitt arbete har 

konsekvenser för ens liv utanför arbetet. Hot mot kvalitativa aspekter av arbetet kan 

istället påverka huvudsakligen arbetslivet. Samma forskare understryker även att både 

kvantitativ och kvalitativ anställningsotrygghet är lika starka utlösande faktorer, och 

därför bör båda dimensionerna tas hänsyn till (De Witte et al., 2010).  

 

I metaanalysen av Cheng och Chan (2008) fokuseras det på den kvantitativa 

dimensionen av anställningsotrygghet. Anställningsotrygghet framställs som en stressor, 

en utlösande stressfaktor, som kan orsaka mental och fysisk ohälsa samt negativa 

arbetsrelaterade reaktioner. Deras resultat tyder på att anställningsotrygghet har ett 

negativt samband med arbetstillfredsställelse, engagemang i organisationen, 

psykologisk hälsa, arbetsprestation, tillit till organisationen och delaktighet i arbetet. Ett 

positivt samband mellan anställningsotrygghet och intention att byta jobb tydde 

resultaten också på. Sverke et al. framför i sin metaanalys (2002) att det behövs en 
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enighet i hur anställningsotrygghet ska definieras. De anser att man bör använda en 

multidimensionell definition för anställningsotrygghet där hänsyn tas till både 

kvantitativ och kvalitativ anställningsotrygghet. Deras resultat tyder på att 

anställningsotrygghet har negativa konsekvenser för arbetsattityder, attityder gentemot 

organisationen, individens hälsa och beteende. Merparten av resultatet i metaanalysen 

av Sverke et al. (2002) bygger på studier som inte gjort någon åtskillnad mellan 

kvantitativ och kvalitativ anställningsotrygghet. Det vill säga, de flesta studier som har 

ingått i metaanalysen har definierat anställningsotrygghet som oro inför att förlora 

arbetet, och har därför inte undersökt den kvalitativa aspekten av anställningsotrygghet. 

 

Det psykologiska kontraktet. En teori som kan användas för att belysa de negativa 

konsekvenserna av kvantitativ och kvalitativ anställningsotrygghet är det psykologiska 

kontraktet (Näswall et al., 2003). Enligt teorin om det psykologiska kontraktet finns 

underförstådda regler mellan människor som har någon relation till varandra (Rousseau, 

1989). Exempelvis mellan människor i en familj, grupp eller på en arbetsplats. I 

arbetsrelaterade sammanhang kan teorin handla om tilliten mellan anställd och 

arbetsgivare, samt uppfattningen hos vardera parten om löften om ömsesidiga 

skyldigheter och konsekvenser (Näswall et al., 2003). Det innebär exempelvis att den 

anställde kan tolka det som att om hon arbetar mer än vad som framgår i det formella 

kontraktet så kommer arbetsgivaren att garantera vissa förmåner, exempelvis snabb 

karriärutveckling. Det kan råda skilda meningar mellan parterna vad de kan förvänta sig 

av varandra eftersom det psykologiska kontraktet inte är någonting som diskuteras 

mellan parterna. Kontraktet grundas istället på uppfattningen att den ena parten har 

lovat vissa positiva konsekvenser i utbyte mot ett visst beteende. När både arbetstagare 

och arbetsgivare är nöjda med vad de får i jämförelse med vad de ger finns ett giltigt 

psykologiskt kontrakt (Näswall et al., 2003).  

 

Det psykologiska kontraktet kan däremot anses som brutet exempelvis om arbetstagaren 

upplever att arbetsgivaren inte uppfyller de förväntningar som funnits. Kontraktbrott 

kan medföra starka känslor av ilska och besvikelse från individen gentemot den part hon 

anser har brutit kontraktet (Näswall et al., 2003). Konsekvenser av kontraktsbrott kan 

bland andra vara sämre relation mellan arbetstagare och arbetsgivare, att arbetstagaren 

slutar göra det ”lilla extra” samt att tilliten till arbetsgivaren minskar. Om individen 

anser att en trygg anställning är en del av det psykologiska kontraktet kan 

anställningsotrygghet därför beskrivas som ett brott mot det psykologiska kontraktet 

(Näswall et al., 2003). 

 

Konsekvenser för arbetsrelaterade attityder. Arbetsrelaterade attityder är ett 

övergripande begrepp för att förklara en individs inställning till sitt arbete. Enligt 

Näswall, Hellgren och Sverke (2003) kan upplevelsen av anställningsotrygghet påverka 

en individs attityd till arbetet och organisationen, speciellt om hon anser att det är 

organisationen som är ansvarig för upplevelsen av stress och otrygghet (Näswall et al., 
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2003). Arbetsrelaterade attityder handlar om flera olika aspekter. Exempel på dessa kan 

vara arbetstrivsel, tillfredsställelse, engagemang, intention att byta jobb och rättvisa. 

Följande text kommer därför att presentera tidigare forskning av samband mellan 

arbetsrelaterade attityder och anställningsotrygghet, med fokus på 

arbetstillfredsställelse, engagemang, intention att byta jobb samt rättvisa. 

 

Det råder skilda uppfattningar om sambandet mellan anställningsotrygghet och 

arbetstillfredsställelse (job satisfaction). Otryggheten inför att förlora sitt arbete, den 

kvantitativa anställningsotryggheten, har i flera tidigare studier visat ha ett samband 

med sämre välmående (De Witte, 1999; 2005; Sverke et al., 2002) och missnöje med 

sitt arbete (Ashford, Lee & Bobko, 1989). Kvantitativ otrygghet kan även vara relaterat 

till missnöje med livet (Lim, 1996), depression, ångest (Roskies, Louis-Guerin & 

Fournier 1993), fysiska symptom (Siegrist, Peter, Junge, Cremer & Seidel, 1990) och 

stress överlag (De Witte, 1999). De Witte et al. (2010) skriver att otryggheten kanske 

inte bara har ett samband med ett sämre välmående på arbetet utan att det också kan 

påverka den allmänna upplevelsen av välmående. Studier tyder även på att det kan 

finnas ett samband mellan minskad tillfredsställelse och kvalitativ anställningsotrygghet 

(De Witte et al., 2010; Hellgren et al., 1999). Psykosomatiska besvär, depression och 

ångest som negativa konsekvenser av kvalitativ otrygghet stöds också av tidigare 

forskning (Kuhnert, Sims & Lahey, 1989, refererat i De Witte et al., 2010). Studier som 

har jämfört de två dimensionerna av anställningsotrygghet har funnit att sambandet 

mellan kvalitativ anställningsotrygghet och välmående är svagt (Hellgren et al., 1999) 

eller icke signifikant (Hellgren et al., 1999). Hellgren et al. (1999) skriver att hot mot 

viktiga aspekter med arbetet kan påverka individens inställning till arbetet, såsom 

tillfredsställelsen. Medan andra studier inte funnit något signifikant samband mellan 

arbetstillfredsställelse och anställningsotrygghet (Hollenbeck & Williams, 1986; Zikiye 

& Zikiye, 1992, refererat i Sverk et al, 2002). Sverke et al. (2002) menar att detta kan 

bero på att forskare använt sig av olika mått för anställningsotrygghet. 

 

I Sverke, Näswall och Hellgrens meta-analys (2002) påvisas att individens engagemang 

(commitment) kan ha ett samband med anställningsotrygghet. Cheng och Chans meta-

analys (2008) stödjer detta och skriver att anställningsotrygghet kan ha ett negativt 

samband med engagemang. Finegold, Mohrman och Spreitzer (2002) menar att 

anställningsotrygghet kan ha större inverkan på individens engagemang samt intention 

att byta jobb hos äldre medarbetare än hos yngre (Finegold, Mohrman & Spreitzer, 

2002). Studierna visar dock inte på de två dimensionerna av anställningsotrygghet, samt 

om det finns någon skillnad mellan dem. 

 

När en individ väljer att säga upp sig kan organisationen förlora viktig kompetens 

(Sverke et al., 2002). En mer långsiktig konsekvens av anställningsotrygghet kan vara 

individers intention att byta jobb (turnover intention), och studier har visat på ett 

negativt samband mellan anställningsotrygghet och intention att byta jobb (Cheng & 
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Chan, 2008; Sverke et al., 2002). Både Ashford, Lee och Bobko (1989) och Davy, 

Kinicki och Scheck (1997) menar att det kan finnas ett samband mellan kvalitativ 

anställningsotrygghet och intention att byta jobb. Rättvisa (overall justice) handlar bland 

annat om att personalminskningar ska drabba personalen rättvist, att rätt personer 

stannar kvar i organisationen, att chefer inte får fortsatt höga löner och bonusar under 

nedskärningar och att nedskärningar genomförs på ett rättvist sätt.  Dessa är saker som 

kan påverka om medarbetare upplever sig bli rättvist behandlade (De Witte et al., 2010). 

Näswall et al. (2003) skriver att under omorganiseringar och nedskärningar så vinner 

organisationen på att framstå som rättvis både för de individer som blir kvar och för de 

som får gå (Näswall et al., 2003). Den forskning som har studerat sambandet mellan 

anställningsotrygghet och rättvisa har framförallt koncentrerat sig på orsakssambandet 

angående hur rättvisa påverkar upplevelsen av anställningsotrygghet (De Witte et al., 

2010). Hellgren och Sverke (2001) menar att mer forskning om rättvisa och 

anställningsotrygghet behövs för att undersöka hur de förhåller sig till varandra 

(Hellgren & Sverke, 2001). Om anställningsotrygghet påverkar upplevesen av rättvisa 

är föga studerat. 

 

Studiens syfte 

Eftersom forskning om anställningsotrygghet främst fokuserat på oron inför att förlora 

jobbet vet vi avsevärt mer om kvantitativ otrygghet än kvalitativ otrygghet. Det behövs 

mer forskning om effekterna av både kvantitativ och kvalitativ otrygghet, och denna 

studie hoppas kunna komplettera forskningsområdet. Syftet med föreliggande studie är 

att undersöka kvantitativ och kvalitativ anställningsotrygghets samband med individers 

arbetsrelaterade attityder. Hypoteserna är följande:  

 

Hypotes 1: Kvantitativ anställningsotrygghet är negativt relaterat till 

arbetstillfredsställelse (H1a), engagemang (H1b) och rättvisa (H1c). 

Kvantitativ anställningsotrygghet är positivt relaterat till intention att byta 

jobb (H1d). 

 

Hypotes 2: Kvalitativ anställningsotrygghet är negativt relaterat till 

arbetstillfredsställelse (H2a), engagemang (H2b) och rättvisa (H2c). 

Kvalitativ anställningsotrygghet är positivt relaterat till med intention att 

byta jobb (H2d). 

 

För att inte överskatta betydelsen av anställningsotrygghet kommer det i studien även 

att kontrolleras för variabler som kan hänga ihop med de arbetsrelaterade attityderna. 

De bakgrundsvariabler som kontrolleras för är: kön, ålder, utbildning, boende med 

partner/gift, barn boende hemma samt om undersökningsdeltagarna är heltidsanställda. 

Forskning tyder på att kvinnliga anställda upplever högre arbetstillfredsställelse än män 

(Lambert, Hogan, Barton & Lubbock, 2010). Även ett samband mellan engagemang 

och ålder har forskning kunnat tyda på. Där yngre medarbetare är mer engagerade än 
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äldre (Larsen, Marnburg & Øgaard, 2012). Det råder skilda meningar om sambandet 

mellan arbetstillfredsställelse och utbildningsnivå. Några forskare menar på att dessa 

har ett positivt samband (Quinn & Mandilovitch, 1975) medan andra menar att 

sambandet mellan dem är negativt (Clark & Oswald, 1996). Det kommer även att 

kontrolleras för faktorerna kontroll, krav och stöd i arbetsklimatet. Detta med anledning 

av att forskning har visat på att dessa variabler har betydelse för en individs välmående 

och inställning (Karasek & Theorell, 1990). 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare och procedur 

Data som har använts i denna studie samlades in inom ramen för projektet ”Otrygga 

anställningar ur ett könsperspektiv” (Näswall et al., 2010). Dessa data kombinerades 

också med data från ett tidigare projekt ”The salaried employee in the modern working 

life: threats and challenges” (Näswall, Baraldi, Richter, Hellgren, & Sverke, 2006), och 

utgör stommen i databasen Longitudinell datainsamling om tjänstemäns arbetsmiljö 

(LETA-databasen) som gjorts tillgänglig även för uppsatser (Näswall, Baraldi, Richter, 

Hellgren & Sverke, 2006). I LETA-projektet fokuserade urvalet på stora tjänsteföretag. 

4 organisationer valdes ut och kontaktades, varav redovisningsbyrån som min studie 

handlar om är en av dessa organisationer (Näswall et al., 2010). Föreliggande studie 

bygger på rådata från sample 2, mättillfälle 6, i LETA-databasen, och insamlingen av 

data avslutades under hösten 2009 (Näswall et al., 2010). Datainsamling inleddes med 

att en enkät skickades till undersökningsdeltagarna. Med enkäten medföljde ett brev 

från organisationen samt ett brev från forskningsgruppen. Brevet från 

forskningsgruppen innehöll en beskrivning av studien, instruktioner om hur deltagarna 

ska fylla i frågeformuläret samt information om konfidentialitet och hur data kommer 

att behandlas. Efter två veckor skickades ett vykort till deltagarna som inte besvarat 

frågeformuläret med en påminnelse. Ytterligare en påminnelse samt ett nytt 

frågeformulär skickades ut igen till de som inte svarat, ungefär en månad efter första 

påminnelsen. 

 

Undersökningsdeltagarna i studien arbetade på ett redovisningsföretag som arbetar mot 

organisationer och mindre företag. Redovisningsföretaget hjälper sina klienter med 

finansiella råd och reklam. Företaget verkar över hela Sverige och har huvudkontor i 

Stockholm. Medarbetare i hela organisationen har deltagit i studien, och den 

demografiska spridningen bland undersökningsdeltagarna är stor. För att delta i studien 

erhöll undersökningsdeltagarna ersättning i form av en biobiljett, vilket var ett initiativ 

från organisationens sida. I studien deltog alla som vid mättillfället var anställda i 

organisationen. Enkäten delades ut till 806 personer varav 579 svarade, vilket ger en 

svarsfrekvens på 72 %. Medelåldern för deltagarna i studien var 42 år, varav 62 % av de 

som deltog i studien var kvinnor. Andel undersökningsdeltagare med 

universitetsutbildning var 71 % och 81 % av undersökningsdeltagarna bodde med en 
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Tabell 1  

Medelvärden, standardavvikelser, reliabilitetsestimat (Cronbachs alfa) och korrelation mellan skalor 

 

 

 

M 

 

SA 

 

α 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

1. Kvantitativ 

anställningsotrygghet 

1,92 1,05 0,95 1         

2. Kvalitativ 

anställningsotrygghet 

2,52 0,95 0,78 0,53** 1        

3. Kontroll 3,78 0,73 0,81 -0,43** -0,56** 1       

4. Krav 3,30 0,87 0,73 0,01 0,16** -0,12** 1      

5. Stöd 3,4 1,14 0,94 -0,16** -0,42** 0,37** -0,23** 1     

6. Tillfredställelse 3,80 0,90 0,89 -0,27** -0,63*** 0,48** -0,27** 0,56** 1    

7. Engagemang 3,07 0,74 0,68 -0,15** -0,42** 0,33** -0,04 0,39** 0,59** 1   

8. Intention att byta jobb 1,81 0,96 0,83 0,27** 0,60** -0,41** 0,24** -0,51** -0,78** 0,51** 1  

9. Rättvisa 3,51 0,91 0,88 -0,30** -0,61** 0,46** -0,23** 0,58** 0,66** 0,54** 0,60** 1 

             

Not: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.
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partner/var gifta. Andel undersökningsdeltagare som hade hemmaboende barn under 12 

år var 54 % och 78 % av deltagarna var heltidsanställda. Tabell 1 redovisar 

medelvärden, standardavvikelser, reliabilitetsestimat samt korrelationer mellan alla i 

studienxingåendexvariabler. 

 

Mätinstrument 

De mått som tillämpades i studien användes för att studera kvantitativ och kvalitativ 

anställningsotrygghet, och eventuella bakomliggande variabler som kan förklara 

effekterna av anställningsotrygghet. Via faktoranalyser (principal axis) prövades 

respektive skalas mätegenskaper för att kontrollera att frågorna inom en skala mätte 

samma sak. Samtliga skalor laddade högt för en faktor, det vill säga skalorna mätte 

endast en egenskap och inte flera samtidigt. I samtliga analyser användes en alfanivå på 

5%.  

 

Anställningsotrygghet. Kvantitativ anställningsotrygghet mättes via en skala som är 

utformad av Hellgren et al. (1999) och fångar oron inför att förlora sitt jobb. Den 

innehöll flera frågor, såsom ”Jag oroar mig över att jag kommer att behöva sluta på mitt 

arbete innan jag själv vill”. Svarsalternativen för alla mått som användes i studien var 

enligt en skala från 1 (håller inte med) till 5 (håller med), om inget annat nämns. Höga 

poäng på denna skala representerar en stark antydan av det som mäts. Måttet hade hög 

reliabilitet (Cronbachs alfa = 0,95). Kvalitativ anställningsotrygghet handlar om oron 

inför att förlora viktiga aspekter med arbetet, och mättes genom en skala utvecklad av 

Hellgren et al. (1999). Den innehöll frågor såsom ”Jag är orolig över mina 

karriärmöjligheter inom organisationen”. En av frågorna som ställdes hade en omvänd 

svarsskala, 1 (håller med) och 5 (håller inte med). Vid analysen vändes dessa värden så 

att de kunde mätas på samma sätt som de andra frågorna. Måttet hade hög reliabilitet (α 

= 0,78). 

 

Arbetsrelaterade attityder 

Arbetstillfredsställelse (job satisfaction) uppskattades via en skala utvecklad av 

Hellgren, Sjöberg, och Sverke (1997), baserad på Brayfield och Rothe (1951). Detta 

index innehöll frågor som exempelvis ”Jag gillar att vara på mitt jobb” och handlar om 

huruvida individen är nöjd med sitt arbete. Reliabiliteten i detta mått var högt (α = 

0,89). Engagemang (affective organizational commitment) mättes via en kort version av 

en skala som utvecklats av Allen och Meyer (1990) för att mäta känslomässigt 

engagemang i organisationen. Måttet innehöll frågor som ”Jag gillar att diskutera min 

organisation med personer utanför den” och reliabiliteten (Cronbachs alfa) var 0,68. 

Skalan för intention att byta jobb (turnover intention) skapades av Sjöberg och Sverke 

(2000) och beskriver undersökningsdeltagarens intention att lämna sin nuvarande 

position. Den innehöll frågor som exempelvis ”Jag känner att jag kan lämna det här 

jobbet”. Måttet hade hög reliabilitet (α = 0,83). van der Vliet och Hellgren (2002) 

utvecklade skalan för rättvisa (overall justice), som mäter den generella upplevelsen av 
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att bli rättvist behandlad av arbetsgivaren. Måttet innehöll frågor såsom ”Jag upplever 

att min arbetsgivare behandlar mig rättvist” och reliabiliteten var hög (α = 0,88). 

 

Arbetsklimat 

De faktorer i arbetsklimatet som mättes var kontroll, krav och stöd. Måttet för att 

uppskatta kontroll (job autonomy) utvecklades av Sverke och Sjöberg (1994), baserat på 

Hackman och Oldham (1975) och Walsh, Taber och Beehr (1980), och speglar i den 

utsträckning undersökningsdeltagaren har kontroll och kan påverka hur arbetet utförs. 

Frågor som ”Jag tar själv beslut över hur jag ska organisera mitt arbete” användes och 

hade hög reliabilitet (α = 0,81). Krav (role overload) handlar om 

undersökningsdeltagarens känsla av att ha för mycket att göra och för lite tid. Skalan 

som användes för att mäta detta var utvecklad av Beehr, Walsh, och Taber (1976), och 

innehöll frågor som ”Jag har för mycket att göra på jobbet”. En av frågorna som ställdes 

hade en omvänd svarsskala, 1 (håller med) och 5 (håller inte med), och dessa värden 

justerades i analysen för att beräkningen skulle bli korrekt. Måttet hade hög reliabilitet 

(α = 0,73). Stöd (social support) mättes via en skala utvecklad av Caplan, Cobb, French, 

Harrison och Pinneau (1975) och handlar om individens stöd från organisationen. 

Frågor som exempelvis ” När jag stöter på problem på jobbet kan jag alltid fråga min 

chef om råd” ingick i indexet och måttet hade hög reliabilitet, Cronbachs alfa = 0,94. 

 

Bakgrundsvariabler 

De bakgrundsvariabler som kontrollerades för var kön (1 = kvinna, 0 = man), ålder (i 

år), universitetsutbildning (1 = universitetsutbildning, 0 = ingen universitetsutbildning), 

boende med partner/gift(1 = partner/gift, 0 = har inte partner/gift), hemmaboende barn 

under 12 år (1 = har barn under 12 år hemmaboende, 0 = har inte barn under 12 år 

hemmaboende) samt om undersökningsdeltagaren var heltidsanställd eller ej (1 = heltid, 

0 = deltid). 

 

Analys 

Hypoteserna testades genom hierarkiska multipla regressionsanalyser. Varje beroende 

variabel testades var för sig (arbetstillfredsställelse, engagemang, intention att byta jobb 

och rättvisa). Variablerna lades in i olika steg och på så sätt kunde kvantitativ och 

kvalitativ anställningsotrygghets effekt för arbetstillfredsställelse, engagemang, 

intention att byta jobb och rättvisa studeras, då kontrollvariablernas effekt redan tagits 

hänsyn till. I det första steget fördes bakgrundsvariablerna (kön, ålder, 

universitetsutbildning, boende med partner/gift, barn, heltidsanställd) in, och i andra 

steget introducerades variabler om arbetsklimatet (kontroll, krav och stöd). I sista steget 

fördes kvantitativ och kvalitativ anställningsotrygghet in i analysen. 
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Resul tat  

 

I följande text redovisas för resultaten från de hierarkiska regressionsanalyserna. Tabell 

2 visar de standardiserade regressionskoefficienterna från det sista steget i respektive 

hierarkisk regressionsanalys. 

 

Arbetstillfredsställelse 

I steg 1 förklarade bakgrundsvariablerna 2 procent av variationen av 

arbetstillfredsställelse. Ingen av de enskilda variablerna var signifikant relaterade till 

arbetstillfredsställelse. Gällande arbetsklimat, som fördes in i det andra steget, höjdes 

andelen förklarad varians med 40 procentenheter. Krav var negativt relaterat till 

tillfredsställelse medan kontroll och socialt stöd visade positiva samband. I det tredje 

och sista steget bidrog anställningsotrygghet med att förklara ytterligare 11 

procentenheter av variationen i arbetstillfredsställelse. Det fanns ett stark negativt 

samband mellan tillfredsställelse och kvalitativ anställningsotrygghet, medan kvantitativ 

anställningsotrygghet var orelaterat till graden av arbetstillfredsställelse. Modellen 

förklarade totalt 53 % av variationen i arbetstillfredsställelse. 

 

Engagemang 

Vid variabeln engagemang förklarade bakgrundsvariablerna (steg 1) 3 procent av 

variationen och ingen av bakgrundsvariablerna var signifikant relaterade till 

engagemang. I det andra steget höjde arbetsklimat andelen förklarad varians med 19 

procentenheter. Krav och kontroll var positivt relaterat till engagemang, och socialt stöd 

hade ett positivt samband med engagemang. Anställningsotrygghet, som fördes in i sista 

steget, bidrog till att förklara ytterligare 8 procentenheter av variationen i engagemang. 

Totalt förklarades 30 procent av variationen i engagemang i modellen.  

 

Intention att byta jobb 

Bakgrundsvariablerna i steg 1 förklarade 3 procent av variationen av intention att byta 

jobb, och även här var ingen av de enskilda variablerna signifikant relaterade till 

intention att byta jobb. Arbetsklimat, som fördes in i andra steget, höjde andelen 

förklarad varians med 32 procentenheter. Krav var positivt relaterat till intention att byta 

jobb. Kontroll var negativt relaterat till intention att byta jobb och socialt stöd var 

signifikant negativt relaterat. I det tredje steget bidrog anställningsotrygghet till att 

andelen förklarad varians höjdes med 14 procentenheter. Ett starkt positivt samband 

fanns mellan kvalitativ anställningsotrygghet och intention att byta jobb. Medan 

kvantitativ anställningsotrygghet uppvisade ett svagt, nästintill obefintligt, icke 

signifikant negativt samband med intention att byta jobb. Den totala procent av 

variationen för intention att byta jobb som modellen förklarade var 49 %. 
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Not: Endast det sista steget i regressionsanalyserna är redovisade. * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001

Tabell 2  

Sammanfattning av hierarkiska regressionsanalyser: Kvantitativ och kvalitativ anställningsotrygghet som prediktorer för arbetsrelaterade 

attityder med kontroll för arbetsklimat och bakgrundsvariabler (standardiserade regressionskoefficienter från det sista steget) 

    

 Tillfredsställelse Engagemang Intention att byta jobb Rättvisa 

Steg 1: Bakgrundsvariabler     

Kön (kvinna) 0,06 -0,07 -0,01 -0,03 

Ålder -0,00 -0,00 0,00 -0,01 

Utbildning (universitet) -0,04 0,06 -0,01 0,02 

Familjesituation (sammanboende) 0,08 -0,07 -0,02 0,05 

Barn (barn hemmaboende) 0,02 -0,02 -0,02 0,04 

Anställningsomfattning (heltid) 0,06 0,10 -0,12 0,08 

ΔR² 0,02 0,03 0,03 0,02 

Steg 2: Arbetsklimat     

Krav -0,12*** 0,06* 0,11** -0,09* 

Kontroll 0,18*** 0,13* -0,07* 0,11* 

Stöd 0,24*** 0,16***  -0,25*** 0,28*** 

ΔR² 0,40*** 0,19*** 0,32* 0,39* 

Steg 3: Anställningsotrygghet     

Kvalitativ anställningsotrygghet -0,43*** -0,25*** 0,47*** -0,41*** 

Kvantitativ anställningsotrygghet 0,06* 0,08* -0,03 0,00 

ΔR² 0,11*** 0,08*** 0,14* 0,13* 

R²adj total 0,53*** 0,30*** 0,49*** 0,54*** 
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Rättvisa 

Vid steg 1 förklarades 2 procent av variationen i rättvisa av bakgrundsvariablerna. Ingen 

av bakgrundsvariablerna var enskilt signifikant relaterade till rättvisa. I det andra steget, 

arbetsklimat, ökade andelen förklarad varians med 39 procentenheter. Krav var svagt 

negativt relaterat till rättvisa. Kontroll och socialt stöd uppvisade positivt samband med 

rättvisa. I det sista steget, anställningsotrygghet, förklarades ytterligare 13 

procentenheter av variationen i rättvisa. Kvalitativ anställningsotrygghet uppvisade ett 

starkt negativt samband, medan kvantitativ anställningsotrygghet var icke signifikant 

orelaterat till graden av arbetstillfredsställelse. Av variationen i rättvisa förklarades 

totalt 54 procent i modellen. 

Diskussion  

 

Anställningsotrygghet är ett fenomen som har uppstått de senaste decennierna som en 

konsekvens av ökad globalisering, omorganiseringar och ökad flexibilitet. Merparten av 

den forskning som genomförts om anställningsotrygghet har främst fokuserat på 

kvantitativ otrygghet, och har inte gjort någon åtskillnad mellan kvantitativ och 

kvalitativ otrygghet. Tidigare forskning har påvisat att kvantitativ anställningsotrygghet, 

oro inför att förlora jobbet, kan vara relaterat till sämre fysisk hälsa såsom stress och 

sämre välmående. Medan kvalitativ otrygghet, oro inför att förlora viktiga aspekter med 

jobbet, kan vara mer kopplat till arbetsrelaterade aspekter såsom attityd till 

organisationen eller arbetstrivsel (Hellgren et al., 1999). Idag kan anställningsotrygghet 

ses som ett större problem än tidigare, vilket också gör det betydligt viktigare att förstå 

hur problemet kan te sig. Studiens syfte var att undersöka kvantitativ och kvalitativ 

anställningsotrygghets samband med individers arbetsrelaterade attityder. De 

arbetsrelaterade attityder som fokuserades på var arbetstillfredsställelse, engagemang, 

intention att byta jobb och rättvisa. Det kontrollerades även för bakgrundsvariabler samt 

faktorer i arbetsklimatet.  

 

Resultaten stödjer inte H1a, H1b och H1c då kvantitativ anställningsotrygghet var 

mycket svagt positivt relaterat till arbetstillfredsställelse, engagemang samt inte hade 

något signifikant samband med rättvisa. Resultaten tyder även på att H1d inte stöds, 

eftersom sambandet mellan kvantitativ anställningsotrygghet och intention att byta jobb 

var icke signifikant. För kvalitativ anställningsotrygghet gick resultaten i linje med H2a, 

H2b och H2c. Arbetstillfredsställelse, engagemang och rättvisa var starkt negativt 

relaterade till kvalitativ anställningsotrygghet. Detta betyder att ju högre kvalitativ 

anställningsotrygghet som undersökningsdeltagarna upplever, desto mindre 

arbetstillfredsställelse, engagemang och upplevd rättvisa känner de. Resultaten stödjer 

även H2d eftersom kvalitativ anställningsotrygghet var starkt positivt relaterat till 

intention att byta jobb. Det vill säga, ju högre kvalitativ anställningsotrygghet som 

individen upplever desto större blir individens intention att byta jobb. 

Sammanfattningsvis, för kvantitativ anställningsotrygghet tyder resultaten på att 

otryggheten har mycket svag effekt för arbetstillfredsställelse, engagemang, intention att 
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byta jobb och rättvisa. Medan kvalitativ anställningsotrygghet kan ha stark inverkan på 

arbetstillfredsställelse, engagemang, intention att byta jobb och rättvisa. 

 

Arbetstillfredsställelse. Hollenbeck & Williams, (1986) och Zikiye & Zikiye 

presenterade (1992) (refererat i Sverke et al., 2002) att de inte funnit något samband 

mellan anställningsotrygghet och arbetstillfredsställelse. I föreliggande studie kunde 

dock, genom att bryta ned anställningsotrygghet i två dimensioner, vissa samband 

återfinnas. Medan den kvantitativa anställningsotryggheten endast hade svagt samband 

med tillfredsställelse, så kunde den kvalitativa dimensionen visa på starka samband med 

tillfredsställelse. Detta kan bero på att denna studie hanterar två dimensioner av 

anställningsotrygghet, vilket kan ge mer specifikt eller riktigt resultat än när man 

jämställer all anställningsotrygghet. Att hot mot viktiga aspekter av arbetet kan ha ett 

samband med individens inställnings till arbetet, såsom tillfredsställelse stöds av 

tidigare forskning (De Witte et al., 2010; Hellgren et al., 1999).  

 

Engagemang. Tidigare studier har funnit ett samband mellan anställningsotrygghet och 

engagemang (Cheng & Chan, 2008; Sverke et al., 2002), men inte gjort någon 

distinktion mellan kvantitativ och kvalitativ otrygghet. Medan föreliggande studies 

resultat endast tyder på att det är kvalitativ otrygghet som har ett starkt samband med 

engagemang. Dessa resultat kan bero på att tjänstemännen på redovisningsbyrån inte 

upplever att de är oroliga inför att förlora jobbet utan att det finns större hot mot viktiga 

aspekter av arbetet. Det är även dessa hot mot exempelvis löneförmåner och 

karriärmöjligheter som gör att tjänstemännens engagemang för organisationen minskar. 

Hellgren et al., (1999) går i samma linje och menar att kvalitativ otrygghet kan vara mer 

kopplat till arbetsrelaterade aspekter såsom attityd till organisationen eller arbetstrivsel. 

 

Intention att byta jobb. Då resultaten tyder på att det finns ett samband mellan kvalitativ 

anställningsotrygghet och intention att byta jobb går resultaten i linje med tidigare 

forskning (Ashford et al., 1989; Davy et al., 1997). Detta kan vara förödande för 

organisationen vid nedskärningar då de kan förlora viktig nyckelkompetens som kan 

behövas bland annat i omorganiseringen (Sverke et al., 2002). Forskning har även visat 

på att det finns ett negativt samband mellan anställningsotrygghet och intention att byta 

jobb (Cheng & Chan, 2008; Sverke et al., 2002) vilket endast till viss del stöds av 

föreliggande studies resultat. Det fanns inget signifikant samband mellan kvantitativ 

otrygghet och intention att byta jobb. 

 

Rättvisa. Rättvisa visade sig inte ha något signifikant samband med kvantitativ 

anställningsotrygghet. Medan kvalitativ otrygghet påvisade ett starkt positivt samband 

med rättvisa. Till skillnad från tidigare forskning som främst fokuserat på hur rättvisa 

påverkar upplevelsen av anställningsotrygghet, påvisar dessa resultat att det även kan 

finnas en omvänd kausalitet. Eftersom även anställningsotrygghet möjligtvis kan 

påverka individens upplevelse av rättvisa är det därför intressant att vidare undersöka 
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hur anställningsotrygghet och rättvisa förhåller sig till varandra, precis som Hellgren & 

Sverke (2001) skriver. 

 

Det psykologiska kontraktet. Studiens resultat stöds även av kontraktsteorin om det 

psykologiska kontraktet (Rousseau, 1989). Näswall et al. (2003) framför att kontraktet 

handlar om ömsesidig tillit mellan arbetstagare och arbetsgivare angående att ett visst 

beteende för med sig positiva konsekvenser. Om de förväntningar som finns inte 

uppfylls kan dock kontraktet anses brutet (Näswall et al., 2003). Anställningsotrygghet 

kan enligt Näswall et al. (2003) beskrivas som ett brott mot det psykologiska kontraktet, 

om individen förväntar sig en trygg anställning. Teorin framför inte om det handlar om 

kvantitativ eller kvalitativ anställningsotrygghet. Beroende på vilka förväntningar som 

arbetstagaren har på arbetsgivaren kan både dessa dimensioner antas vara aktuella. 

Såsom exempelvis om arbetstagaren förväntar sig en tillsvidareanställning utan 

uppsägninge inom en snar framtid är kvantitativ anställningsotrygghet ett brott mot 

kontraktet. Medan om hon förväntar sig vissa löneförmåner eller friskvård är det 

kvalitativ anställningsotrygghet som kan ge upphov till brutet psykologiskt kontrakt. 

Föreliggande studie uppvisade att oron inför att förlora viktiga aspekter hos arbetet kan 

leda till minskad arbetstillfredsställelse, engagemang och upplevd rättvisa. Enligt teorin 

skulle detta då kunna bero på att arbetstagaren anser att det psykologiska kontraktet med 

arbetsgivaren är brutet. Den minskade arbetstillfredsställelsen, engagemanget och 

upplevd rättvisa kan via ett brutet psykologiskt kontrakt enligt Näswall et al. (2003) 

leda till besvikelse och ilska gentemot den part som anses som ansvarig. Det kan tänkas 

att arbetstagaren även väljer att byta jobb om kontraktet anses som brutet. Vilket även 

stöds av resultatet i denna studie som har visat på ett starkt samband mellan kvalitativ 

otrygghet och intention att byta jobb. 

 

Kvantitativ och kvalitativ anställningsotrygghet. Trots att tidigare studier kunnat visa på 

ett samband mellan kvantitativ otrygghet och sämre välmående (De Witte, 1999; 2005; 

Sverke et al., 2002) går inte föreliggande studie i samma linje. För kvantitativ otrygghet 

var sambanden med arbetsrelaterade attityder mycket svaga. Undersökningsdeltagarna 

var inte oroliga inför att förlora sina jobb vid mättillfället, vilket kan bero på att det i 

redovisningsbranschen kanske inte var några omorganiseringar vid mättillfället.  

Däremot för den kvalitativa dimensionen så kunde starkare samband med 

arbetsrelaterade attityder påvisas. Dessa resultat stöds även av Ashford et al. (1989), 

Hellgren et al. (1999) och Nelson et al., (1995) som menar att kvalitativ otrygghet kan 

ha ett samband med missnöje. Föreliggande studies resultat skiljde sig även från en 

studie som endast funnit ett svagt eller icke signifikant samband mellan kvalitativ 

otrygghet och välmående (Hellgren et al., 1999). Samma forskare menar även att 

kvantitativ otrygghet kan ha ett starkt samband med sämre fysisk hälsa såsom stress och 

sämre välmående. Medan kvalitativ anställningsotrygghet kan vara mer kopplat till 

arbetsrelaterade aspekter såsom attityd till organisationen eller arbetstrivsel (Hellgren et 

al., 1999). Att de beroende variablerna i föreliggande studie var arbetsrelaterade snarare 
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än hälsorelaterade kan därför vara en anledning till att det endast kunde påvisas svaga 

samband mellan kvantitativ otrygghet och arbetsrelaterade attityder. En anledning till att 

tidigare studier inte kunnat visa på relation mellan kvalitativ otrygghet och välmående 

(Hellgren et al., 1999) kan enligt De Witte et al. (2010) bero på att forskare använt olika 

mått för kvalitativ anställningsotrygghet, och att denna dimension av 

anställningsotrygghet kan ha mätts felaktigt i vissa studier. De Witte et al. (2010) 

förklarar att kvantitativ otrygghet kan påverka individens liv utanför arbetet, medan hot 

mot viktiga aspekter med arbetet istället kan påverka huvudsakligen arbetslivet. Detta 

gör anställningsotrygghet till en organisatorisk fråga där det är viktigt att få mer 

kunskap om både kvantitativ och kvalitativ otrygghet för att veta hur man ska hantera 

detta. Att ha en multidimensionell definition av anställningsotrygghet, såsom Sverke et 

al. (2002) presenterar, skulle då hjälpa forskare och organisationer att specificera var 

riskerna för anställningsotrygghet kan finnas. 

 

I en ständigt föränderlig arbetsmarknad där anställningsotrygghet kan ge konsekvenser 

för individ och organisation blir det allt viktigare att ha mer kunskap om otryggheten för 

att kunna hantera den. För att arbetsmarknaden ska kunna fortsätta växa och utvecklas 

behöver organisationer ha kunskap om hur de ska hantera otryggheten. Detta för att 

undvika att otryggheten ger negativa konsekvenser för individen och organisationens 

välmående och framgång. Konsekvenser av att inte ta hänsyn till anställningsotrygghet 

kan vara att vissa organisationer slutar att utvecklas när individerna i organisationerna är 

otrygga och slutar att arbeta för organisationens bästa. Detta medför stopp i 

utvecklingen på arbetsmarknaden, och i samhället. En ökad otrygghet bland anställda 

medför en utbredd ohälsa i samhället. Om arbetsmarknaden och ekonomin fortsätter att 

vara föränderlig krävs ansträngning från organisationer för att ha ett välmående och 

framgångsrikt samhälle. 

 

De Witte et al. (2010) menar på att både kvantitativ och kvalitativ anställningsotrygghet 

är lika starka utlösande faktorer. Centralt är att det finns något slags hot mot 

anställningen, och vilket sorts hot det är har enligt De Witte et al. (2010) mindre tyngd. 

Därför bör både kvantitativ och kvalitativ otrygghet tas lika stor hänsyn till. En 

framgångsfaktor för organisationer kan vara att behandla förändringar i arbetsvillkor för 

arbetstagare på samma sätt som man behandlar uppsägningar eller avsked. Enligt De 

Witte et al. (2010) kan genom att ge individen stöd, ge rikligt med information om 

förändringarna samt att göra individen delaktig i förändringarna, organisationen ha 

fortsatt arbetstillfredsställda, engagerade och välmående arbetstagare i organisationen 

(De Witte et al., 2010). 

 

Metoddiskussion 

Vid självrapporterande data, såsom enkäter, finns en begränsning i att all data kommer 

från samma källa. Detta innebär att det endast finns ett mått och att detta enskilda mått 

kanske inte mäter exempelvis anställningsotrygghet. Bekräftelsen för man mäter det 
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som avses att mäta är inte lika stor som om flera mått hade använts. Självrapporterad 

data kanske bara mäter en del av den upplevda anställningsotryggheten. Vid 

självrapporterande data finns även en risk för att undersökningsdeltagarna inte svarar 

sanningsenligt för att de helt enkelt tror att de agerar på ett sätt medan de i verkligheten 

gör tvärt om. I enkäten användes även slutna frågor, vilket kan vara riskfyllt i och med 

att förutbestämda frågor och svarsalternativ påverkar vilka svar man får. Ovan nämnda 

är begränsningar hos studien som medföljer när man använder enkäter vid 

datainsamlingen. Trots detta är även studiens styrka att enkätundersökning användes, 

eftersom Näswall et al. (2010) på så sätt kunde nå ut till många undersökningsdeltagare 

och få stort undersökningsmaterial. Om exempelvis intervjumetod hade använts så 

kanske inte lika många undersökningsdeltagare hade kunnat medverka, på grund av 

tidsbrist. Det hade även varit svårare för forskarna att göra en riksomfattande 

undersökning på grund av det geografiska avståndet. 

 

Vid ett mättillfälle kan det vara svårt att se definitiva orsakssamband i data. Kausalitet, 

att exempelvis anställningsotrygghet påverkar individens upplevelse av 

arbetstillfredsställelse, är därför svårt att fastställa. För att orsaksriktning med större 

säkerhet ska kunna fastställas behöver miljö, och andra faktorer som kan påverka 

utfallet, kontrolleras. Vid empiriska studier är det väldigt svårt att kontrollera för alla de 

olika variabler som kan tänkas påverka exempelvis sambandet mellan 

anställningsotrygghet och arbetstillfredsställelse.   

 

Avgränsningen att grunda min studie på ett mättillfälle ledde till att regressionsanalyser 

användes för att predicera samband. Regressionsanalyserna bygger på teoretiska 

antaganden utifrån vissa prediktorer, vilket betyder att det kan finnas avvikelser från 

dessa antaganden i verkligheten. Genom att göra longitudinella studier skulle det med 

större säkerhet kunna utrönas ett temporärt samband mellan anställningsotrygghet och 

arbetstillfredsställelse, engagemang, intention att byta jobb och rättvisa. 

 

Studien speglar anställningsotryggheten hos tjänstemän vid ett redovisningsföretag som 

verkar i hela Sverige. Det kan tänkas att resultaten kan generaliseras till tjänstemän i 

olika sektorer i Sverige. Det kan spekuleras i att studiens resultat inte beror på att 

undersökningsdeltagarna i studien arbetar på en redovisningsbyrå. Utan snarare kan det 

faktum att undersökningsdeltagarna är tjänstemän, med den arbetsmiljö som denna 

yrkesgrupp har, ligga till grund för studien resultat. Generaliseringar till tjänstemän som 

arbetar i länder som har liknande välfärdssystem som Sverige har kan eventuellt också 

göras. I och med ett liknande skyddsnät som Sverige har, såsom exempelvis 

arbetslöshetsersättning, pension och sjukförsäkring, kan även tjänstemän i andra länder 

ha samma förutsättningar som svenska tjänstemän. Det kan då antas att dessa likheter i 

samhället gör att resultat går att generaliseras även till dessa grupper. I och med att 

studiens resultat i vissa avseenden även är i linje med tidigare forskning, exempelvis 
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sambandet mellan kvalitativ anställningsotrygghet och engagemang, gör att det finns en 

slags generaliserbarhet med studiens resultat (Sverke et al., 2002). 

 

Framtida forskning 

Anställningsotrygghet är ett vida studerat ämne, men mer forskning kring de två 

dimensionerna av anställningsotrygghet skulle öka förståelsen för hur organisationer 

kan motverka de negativa effekterna. Longitudinella studier där kvantitativ och 

kvalitativ anställningsotrygghet följs upp och jämförs är att föreslå. 
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