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Organisationer gör ofta stora investeringar i sina anställda. Att de 

frivilligt väljer att säga upp sig orsakar därför stora kostnader. Kunskap 

om vad som påverkar intention till uppsägning kan möjliggöra riktade 

insatser för att förhindra uppsägningar. Med syftet att undersöka vad 

som kan påverka intention till uppsägning skickades enkäter ut till 

anställda inom ett redovisningsföretag i Sverige under 2008 och 2009. 

Till studien kunde 403 personers svar användas. Resultatet visade att 

det fanns signifikant bivariata samband för organisationsengagemang, 

arbetstrivsel, autonomi och rollbelastning vid tidpunkt 1 och intention 

till uppsägning vid tidpunkt 2. En regressionsanalys påvisade att 

arbetstrivsel var den prediktor som i störst utsträckning förklarade 

intention till uppsägning samt att autonomi kunde bidra med ytterligare 

förklarad varians. Riktade insatser av organisationer vars syfte är att 

minska intention till uppsägning bland de anställda, bör således främst 

vara att skapa en hög arbetstrivsel inom organisationen. 

 

 

Att anställda säger upp sig från sina arbeten innebär stora kostnader för organisationer 

(Lambert & Hogan, 2009; Lambert & Paoline, 2010; Lum, Kervin, Clark, Reid, & Sirola, 

1998). Organisationer med hög personalomsättning får problem i form av både 

ekonomiska och psykologiska kostnader (Lambert, 2001). Dessa kostnader som kommer 

av uppsägningar drabbar organisationer både direkt och indirekt (Lambert & Paoline, 

2010). De direkta kostnaderna som följer av uppsägningar inkluderar rekrytering, där 

urvalsprocessen och introduktion av nyanställda ingår, övertidsersättningar till de 

kvarvarande anställda för att täcka upp för de som slutat samt ökade lönekostnader för 

administrativt arbete (Lambert & Hogan, 2009; Mitchell, Mackenzie, Styve, & Gover, 

2000). Hög personalomsättning kan göra så att arbetsvillkoren försämras, bland annat på 

grund av den höga andelen nyanställd personal som inte är lika erfaren och utbildad i 

arbetet som de som varit anställda en längre tid. Det leder till indirekta kostnader som till 

exempel att de senare kan bli överarbetade på grund av för hög arbetsbelastning, vilket 

skapar en minskad kvalitet på organisationens arbete (Lambert, 2001). Uppsägningar kan 

även medföra att organisationen blir ostabil och mindre effektiv i att nå sina mål. Det är 

inte ovanligt att det är de mest kvalificerade och högpresterande av de anställda som väljer 

att sluta med anledning av bättre arbetsmöjligheter inom andra organisationer (Lambert, 

2001). 

 

Organisationer gör investeringar i sina anställda i form av rekryteringsprocesser, 

utbildningsinsatser och löner. Att anställda frivilligt lämnar sin anställning gör att dessa 

investeringar inte blir nödvändiga och inte heller lönsamma, dessa uppsägningar är därför 

något organisationer vill undvika (Randsley de Moura, Abrams, Retter, Gunnarsdottir, & 

Ando, 2009). Det är viktigt att förstå vad som potentiellt kan skapa uppsägningar för att 

åtgärder ska kunna tas till för att minska problemet (Lambert & Paoline, 2010). Studier 

som syftar till att undersöka varför personer väljer att avsluta sina anställningar har därför
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blivit populära under de senaste 30 åren. Ett stort antal av dessa har undersökt 

arbetstrivselns och organisationsengagemangets kopplingar till att personer frivilligt 

avslutar sin anställning (Cotton & Tuttle, 1986; Griffeth, Hom, & Gaertner, 2000; Lum 

et al., 1998; Randsley de Moura et al., 2009; Tett & Meyer, 1993). 

 

Hur framgångsrik en organisation blir kan till stor del bero på de anställda. Att de frivilligt 

säger upp sig ger effekter som i stor omfattning skapar utmaningar för organisationen. 

Uppsägningar inom organisationer kan inte helt elimineras, de kan dock minskas. Att 

förstå vilka faktorer det är som skapar intention till uppsägning hos de anställda kan bidra 

till att organisationers ledningar kan arbeta för att möta de anställdas bekymmer. Insatser 

för att bemöta detta kan ske genom en förbättrad arbetsmiljö och insatser kring att öka 

organisationsengagemanget och arbetstrivseln. Indirekta effekter kan dock finnas för 

organisationsengagemang och arbetstrivsel genom faktorer inom arbetsmiljön (Lambert 

& Paoline, 2010). 

 

Intention till uppsägning 

Med intention till uppsägning menas en anställds önskan om att frivilligt lämna sin 

anställning (Lambert & Paoline, 2010). Vidare innebär intention till uppsägning den 

subjektiva sannolikheten att en anställd ska lämna sin organisation inom en viss tid (Zhao, 

Wayne, Glibkowski, & Bravo, 2007). Intention till uppsägning har visats vara en 

prediktor för faktisk uppsägning (Lambert, 2001; Lambert, 2006; Mitchell et al., 2000; 

Steele & Ovalle, 1984; Udechukwu, Harrington, Manyak, Segal, & Graham, 2007). 

 

Inom vissa organisationer har intention till uppsägning visats vara en bättre användbar 

prediktor för faktisk uppsägning än faktisk uppsägning. Data om faktiska uppsägningar 

kan enbart samlas in efter att de anställda har sagt upp sig, vilket även är ett tidskrävande 

projekt. Att studera intention till uppsägning och inte faktiskt uppsägning kan vara 

eftersträvansvärt då det kan ge information om varför de anställda beslutat sig för att 

lämna organisationen. Sådan information insamlas innan de anställda lämnat 

organisationen vilket möjliggör åtgärdsinsatser för att minska antalet faktiska 

uppsägningar (Udechukwu et al., 2007). 

 

Intention om att avsluta sin anställning har alltså visats vara en prediktor för faktisk 

uppsägning. Det är dock inte en så pass stark prediktor att det kan ses som ett självklart 

mått eller den enda prediktorn för att anställda väljer att avsluta sina anställning, enligt 

Tett och Meyer (1993). Intention till uppsägning hör samman med faktisk uppsägning då 

intentionen är ett steg i hur beslutandet om att stanna eller inte faktiskt blir (Mobley, 

Horner, & Hollingsworth, 1978). Att undersöka intention till uppsägning kan vara 

intressant oavsett om faktisk uppsägning uppstår eller inte, med hänseende av att personer 

som har dessa intentioner ofta är mindre benägna att bidra meningsfullt till organisationen 

än de som har intentionen att stanna kvar (Lambert, 2011, refererat i Matz, Wells, Minor, 

& Angel, 2012). 

 

Organisationsengagemang 

En låg grad av organisationsengagemang har visats ha samband med att anställda faktiskt 

avslutar sin anställning (Lambert, 2001; Udechukwu et al., 2007). Likväl har brist på 

organisationsengagemang visats vara en bidragande faktor till att personer har intentioner 

om att säga upp sig (Randsley de Moura et al., 2009; Tett & Meyer, 1993). Signifikant 
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effekt har visats för organisationsengagemangets samband till intention till uppsägning. 

Vid ett ökat organisationsengagemang minskade intentionen till att avsluta sin anställning 

(Lambert & Paoline, 2010; Udechukwu et al., 2007). 

  

Organisationsengagemang kan uppdelas i tre underbegrepp, dessa är affektivt 

organisationsengagemang, normativt organisationsengagemang och 

organisationsengagemang på grund av bristande möjligheter (Carmeli, 2005). 

Beskrivningen av organisationsengagemanget som uppdelat i dessa tre delar utvecklades 

av Meyer, Allen, och Smith (1993). Enligt Carmeli (2005) innebär den affektiva delen 

det emotionella band, identifieringen och involveringen anställda har gentemot sin 

organisation, vilket kan uppstå både före och efter individen tagit anställning. Meyer et 

al. (1993) beskrev det som den affektiva bindningen till organisationen. Normativt 

organisationsengagemang innebär de skyldigheter anställda upplever gentemot sin 

organisation (Carmeli, 2005). Vidare beskrev Meyer et al. (1993) det normativa 

organisationsengagemanget som de individuella värderingarnas samstämmighet med 

organisationens, samt plikten att ställa upp för den. Organisationsengagemang genom 

bristande möjligheter innebar enligt författarna att inga andra möjliga alternativ finns eller 

att individen är beroende av lönen organisationen ger. Carmeli (2005) förklarade det 

genom de kostnader som tillkommer för individen vid lämnande av organisationen. 

 

Både affektivt och normativt organisationsengagemang har visats ha negativt samband 

till intention till uppsägning (Meyer et al., 1993). Även organisationsengagemang genom 

bristande möjligheter har visats ha samband med intention till uppsägning, dock inte i lika 

hög grad som ovan nämnda delar. Det affektiva och normativa 

organisationsengagemanget är alltså av större vikt än organisationsengagemang genom 

bristande möjligheter, när det gäller sambandet till intention till uppsägning. Anställda 

med lågt affektivt och normativt organisationsengagemang har visats ha högre intentioner 

om att säga upp sig än anställda med högt affektivt och normativt 

organisationsengagemang (Carmeli, 2005; Udechukwu et al., 2007). 

 

I flertalet studier är det den affektiva delen av organisationsengagemanget som använts 

(Aronsson et al., 2012). Den affektiva delen av organisationsengagemang är dessutom 

den del som tidigare visats ha starkast samband till intention till uppsägning (Meyer, 

Stanley, Herscovitch, & Topolnytsky, 2002). Det är även den del som anses vara grunden 

i begreppet (Aronsson et al., 2012). Med anledning av detta kommer således den affektiva 

delen av organisationsengagemanget användas i följande studie. 

 

Arbetstrivsel 

En låg grad av arbetstrivsel har också visats ha samband med uppsägningar (Farrell & 

Rusbult, 1981; Garner, Hunter, Godley, & Godley, 2012; Lambert, 2001; Lambert, 

Hogan, & Barton, 2002; Udechukwu et al., 2007). Flertalet studier har dessutom påvisat 

att arbetstrivsel är en stark prediktor för uppsägning (George & Jones, 1996; Griffeth et 

al., 2000; Hellman, 1997; Udechukwu et al., 2007). 

 

Brist på arbetstrivsel har liksom organisationsengagemang även visats vara en bidragande 

faktor till att anställda har intentioner om att säga upp sig (Randsley de Moura et al., 2009; 

Tett & Meyer, 1993). Arbetstrivsel har visats ha signifikant effekt för påverkan på 

intentionen till uppsägning då en ökad arbetstrivsel gett effekt i form av en minskad lust 
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att vilja avsluta sin anställning (Lambert & Paoline, 2010; Udechukwu et al., 2007). 

Likväl uppstår effekter när arbetstrivseln minskar, då intentionen till att säga upp sig har 

visats öka (Udechukwu et al., 2007). Arbetstrivsel används ofta som prediktor för 

intentionen till uppsägning och har i flera studier dessutom visats vara den variabel som 

starkast förklarar intention till uppsägning (Eby, Freeman, Rush, & Lance, 1999; Mitchell 

et al., 2000). 

 

Arbetstrivsel rör ofta problem kring att anställda inte behandlas rättvist och inte ges 

möjlighet till bättre alternativ (Eby et al., 1999). Arbetstrivsel innebär hur nöjd en anställd 

anser sig vara med sitt arbete. Om individen upplever välbehag och ett positivt 

emotionellt tillstånd med anledning av den uppskattning och tillfredsställelse som ges 

genom arbetet, anses individen ha en hög nivå av arbetstrivsel. Dessutom beror 

arbetstrivseln på vad individen har för förväntningar på arbetet och vad det faktiskt ger. 

Sammanfattningsvis kan sägas att arbetstrivsel är en positiv emotion eller en positiv 

affektiv känsla som fås genom antingen hela eller delar av arbetet (Locke, 1976). 

Arbetstrivsel har även beskrivits som en subjektiv, individuell känsla hos individer, 

vilken reflekterar huruvida individens behov tillfredsställs utav ett visst arbete. Vilka 

delar av arbetet som är relevanta för arbetstrivseln varierar därför mellan olika individer 

(Lambert et al., 2002). 

 

Komponenter inom arbetstrivselbegreppet som tidigare visat att anställda fått en ökad 

benägenhet att avsluta sin anställning består av en låg grad av erkännande för de 

anställdas arbete, otillräckliga löner, bristande karriärmöjligheter, en låg grad av kreativt 

ansvar samt konflikter kring den anställdes respektive organisationens moral och 

värderingar (Udechukwu et al., 2007). Genom att de anställda ges ökat ansvar, variation 

i sina arbetsuppgifter, befogenheter och rättvis behandling, kan de affektiva reaktionerna 

gentemot organisationen öka, vilket gör att organisationen förbättras och att uppsägningar 

kan undvikas (Eby et al., 1999). Ett skiljande bör göras mellan affektivt 

organisationsengagemang och arbetstrivsel då arbetstrivseln rör affekten inför det 

specifika jobbet och inte gentemot organisationen (Locke, 1976; Meyer et al., 1993). 

 

Att koppla organisationsengagemang och arbetstrivsel till de kostnader som uppstår 

genom uppsägningar är viktigt eftersom det ger organisationer en logisk grund för att 

genomföra insatser som syftar till att förbättra kvaliteten i arbetet (Eby et al., 1999). 

Anställdas arbetstrivsel och organisationsengagemang kan uppnå högre nivåer om 

arbetsmiljön förbättras (Matz et al., 2012). 

 

Psykologiskt klimat 

Meyer och Allen (1997) har hävdat att arbetsmiljö är en av de faktorer som påverkar till 

uppsägningar. Intention till uppsägning är en vanlig respons av negativa aspekter ur 

arbetet och arbetsmiljön är därför en viktig faktor för intention till uppsägning (Lum et 

al., 1998). Organisationers arbetsmiljö påverkar olika anställda på olika sätt, olika 

individer får olika upplevelser av samma miljö, vissa individer gynnas av en given 

arbetsmiljö medan andra hindras av densamma. De individuella upplevelserna av 

arbetsmiljön innebär arbetsklimatet. Psykologiskt klimat är en av de modeller som kan 

förklara arbetsklimatet (Aronsson et al., 2012). 
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Psykologiskt klimat innebär följaktligen den upplevda arbetssituationen, dessa 

upplevelser uppstår i interaktion mellan individen och omgivningen (James et al., 2008; 

James & James, 1989). Enligt James och James (1989) består det psykologiska klimatet 

av fyra kategorier, dessa är rollkaraktäristika, jobbkaraktäristika, 

arbetsgruppkaraktäristika och ledarskapskaraktäristika. Rollkaraktäristika innefattar 

målklarhet (t.ex. role ambiguity), rollkonflikt (t.ex. role conflict), rollbelastning (t.ex. role 

overload), konflikter (t.ex. subunit conflict), brist på organisationsidentifikation (t.ex. 

lack of organizational identification) och brist på omsorg och medvetenhet från ledningen 

(t.ex. lack of management concern and awareness). Jobbkaraktäristika innefattar 

utveckling och variation (t.ex. job challenge and variety), autonomi (t.ex. job autonomy) 

och arbetets betydelse (t.ex. job importance). Vidare innefattar arbetsgruppkaraktäristika 

arbetsgruppens samarbete (t.ex. work-group cooperation), vänskaplighet och värme (t.ex. 

work-group friendliness and warmth) och ansvar för effektiviteten (t.ex. responsibility for 

effectiveness). Slutligen är ledarskapskaraktäristika en del av det psykologiska klimatet 

vilket innefattar ledarens tillit och stöd (t.ex. leader trust and support), ledarens 

underlättande för att nå mål (t.ex. leader goal facilitation), ledarens underlättande för 

interaktion (t.ex. leader interaction facilitation), psykologiskt inflytande (t.ex. 

psychological influence) och hierarkiskt inflytande (t.ex. hierarchical influence). 

 

Autonomi och rollbelastning är faktorer inom det psykologiska klimatet och således även 

inom arbetsmiljön som i tidigare studier visats ha samband till att anställda avslutar sina 

anställningar (Garner & Hunter, 2013; Jurik & Winn, 1987). De har även visats ha 

samband till intention till uppsägning (Jensen, Patel, & Messersmith, 2013; Jurik & Winn, 

1987). De delar av det psykologiska klimatet som föreliggande studie ämnat undersöka 

är begränsat till autonomi och rollbelastning. 

 

Autonomi 

Graden av autonomi är en av de faktorer som har visats ha samband till uppsägningar 

samt intention till uppsägning (Jurik & Winn, 1987). Garner et al. (2012) visade att graden 

av autonomi påverkar faktisk uppsägning då en högre grad av autonomi minskar risken 

för att de anställda avslutar sin anställning. 

 

Autonomi innebär den grad till vilken anställda har inflytande över upplägget av sitt 

arbete, över vilka metoder som ska användas och över vilka beslut som tas för 

arbetsproceduren (Hackman & Lawler, 1971). Författarna lyfte även att det rör 

möjligheten till självständigt tänkande och agerande samt friheten att själv kunna välja 

vad som ska göras på arbetet. Det är till den subjektiva upplevelsen av autonomi som 

syftas när det gäller vilka attityder och beteenden som följer av graden av autonomi. Det 

är alltså inte den objektiva graden av autonomi som är avgörande för de affekter anställda 

får gentemot arbetet. Vidare har författarna hävdat att en låg grad av autonomi 

kännetecknas av att de anställda inte upplever någon form av personligt ansvar över sina 

arbetsaktiviteter eller för det arbete de utför. 

 

Tidigare studier har visat att anställda som upplever sig ha en hög grad av autonomi är 

mer effektiva, har bättre kvalitet i sitt arbete och är bättre på att uppnå organisationens 

mål, än anställda med en låg grad av autonomi. Anställda som inte är angelägna om 

självständighet i arbetet eller inte har kapaciteten att hantera komplexa arbetsfrågor, 
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skulle dock bli ineffektiva och inte trivas med ett arbete som möjliggjorde för en hög 

känsla av autonomi (Hackman & Lawler, 1971). 

 

Rollbelastning 

Psykologiskt klimat har tidigare visats predicera uppsägningar, varav rollbelastning var 

en av de faktorer inom begreppet som hade signifikant bivariat samband till faktisk 

uppsägning (Garner & Hunter, 2013). Rollbelastning har även visats ha signifikant 

samband med intention till uppsägning (Jensen et al., 2013). Med rollbelastning menas 

huruvida de anställda upplever att de har för mycket att göra på sitt arbete, att orimliga 

krav ställs, att de anställda behöver arbeta under orimlig tidspress och att de inte klarar 

av att genomföra alla sina arbetsuppgifter. Olika upplevelser av rollbelastning kan 

förklaras genom exempelvis chefers ledarskapsstil (Jensen et al., 2013). 

 

Ovan nämnda studier som påvisat samband mellan autonomi och intention till uppsägning 

samt rollbelastning och intention till uppsägning har grundats i data insamlade vid ett 

tillfälle (Jensen et al., 2013; Jurik & Winn, 1987). Genom att i föreliggande studie 

använda longitudinella data ges möjligheten att kunna styrka riktningen i de eventuella 

samband som framkommer. 

 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka huruvida organisationsengagemang och 

arbetstrivsel vid tidpunkt 1 kunde förklara intention till uppsägning vid tidpunkt 2, samt 

om autonomi och rollbelastning vid tidpunkt 1 ytterligare kunde förklara detta. 

 

Hypotes 1a: Det finns ett negativt samband mellan organisationsengagemang vid tidpunkt 

1 och intention till uppsägning vid tidpunkt 2. 

 

Hypotes 1b: Det finns ett negativt samband mellan arbetstrivsel vid tidpunkt 1 och 

intention till uppsägning vid tidpunkt 2. 

 

Hypotes 1c: Det finns ett negativt samband mellan autonomi vid tidpunkt 1 och intention 

till uppsägning vid tidpunkt 2. 

 

Hypotes 1d: Det finns ett positivt samband mellan rollbelastning vid tidpunkt 1 och 

intention till uppsägning vid tidpunkt 2. 

 

Hypotes 2: Autonomi och rollbelastning vid tidpunkt 1 ger ytterligare förklaring till 

intention till uppsägning vid tidpunkt 2, utöver organisationsengagemangets och 

arbetstrivselns betydelse. 

 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

Data insamlades under åren 2008 (tidpunkt 1) och 2009 (tidpunkt 2), från ett 

redovisningsföretag i Sverige. Urvalet bestod av företagets samtliga anställda på olika 

orter i Sverige. Företaget hade inte genomfört någon större organisationsförändring före 

dessa datainsamlingstillfällen. Insamlingen gjordes i samband med forskningsprojektet 
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”Otrygga anställningar ur ett könsperspektiv” av Näswall, Låstad, Vetting, Larsson, 

Richter, och Sverke (2010). En enkät skickades ut till de anställda inom företaget. Vid 

det första mättillfället skickades enkäten ut till 782 personer varav 567 svar kunde 

användas, svarsfrekvensen var således 73 %. Vid det andra mättillfället skickades enkäten 

ut till 806 personer varav 579 svar kunde användas, svarsfrekvensen för detta tillfälle 

uppgick till 72 %. Den longitudinella svarsfrekvensen uppgick till 84 %. Det effektiva 

urvalet i studien var 403 personer, dessa undersökningsdeltagare svarade vid båda 

mättillfällena. Bortfallet berodde på att vissa undersökningsdeltagare inte svarat på 

samtliga frågor. 

 

Medelåldern för undersökningsdeltagarna var 41,91 år med en standardavvikelse på 

11,17. Den genomsnittliga anställningstiden inom organisationen uppgick till 6,58 år med 

en standardavvikelse på 6,92. Av studiens undersökningsdeltagare var 62 % kvinnor och 

72 % av deltagarna hade akademisk utbildning. 

 

Material 

För skalorna som mätte de olika variablerna användes en Likert-skala som gick mellan 1 

(stämmer inte alls) till 5 (stämmer helt), där en högre poäng gav ett högre värde på 

variablerna. Samtliga skalor har tidigare validerats. Med undantag av skalan för 

organisationsengagemang har skalorna tidigare visats ha god reliabilitet genom 

Cronbach’s alpha (Näswall et al., 2010). 

 

Prediktorer 

För att mäta organisationsengagemang användes en kortversion av en skala av Allen och 

Meyer (1990), som mätte affektivt engagemang gentemot organisationen. Skalan bestod 

av fyra påståenden varav ett löd: ”Jag har en stark känsla av samhörighet med den 

organisation jag arbetar för”. Arbetstrivsel mättes genom tre påståenden som ämnade 

mäta trivseln på arbetet. Skalan utvecklades av Hellgren, Sjöberg, och Sverke (1997) 

utifrån en skala av Brayfield och Rothe (1951). Ett exempel på ett av påståenden var: ”Jag 

känner tillfredsställelse med mitt arbete”. Autonomi mättes genom fyra påståenden från 

en skala bearbetad av Sverke och Sjöberg (1994) utefter skalor av Hackman och Oldham 

(1975) samt Walsh, Taber, och Beehr (1980). Skalan mätte graden av autonomi och 

inflytande över hur arbetet genomförs, genom exempelvis påståendet: ”Jag har tillräckligt 

stort inflytande i mitt arbete”. För att mäta rollbelastning användes två skalor, kvantitativ 

rollbelastning som bestod av tre påståenden utvecklade av Beehr, Walsh, och Taber 

(1976) samt kvalitativ rollbelastning som bestod av fyra påståenden utvecklade av 

Sverke, Hellgren, och Öhrming (1999). Kvantitativ rollbelastning mätte känslan av att ha 

för mycket att göra på för kort tid. Exempel på ett av påståendena var: ”Jag har ofta för 

mycket att göra på arbetet”. Kvalitativ rollbelastning mätte känslan av att arbetet är för 

svårt eller krävande, ett av påståendena löd: ”Det ställs orimliga krav på mig i mitt 

arbete”. I föreliggande studie användes både skalan för kvantitativ rollbelastning och 

skalan för kvalitativ rollbelastning som en gemensam skala för rollbelastning, detta för 

att få en heltäckande mätning av den totala rollbelastningen. 

 

Utfallsvariabel 

Intention till uppsägning mättes med en skala utvecklad av Sjöberg och Sverke (2000). 

Skalan innehöll tre påståenden och mätte styrkan i de svarandes intentioner att lämna sin 
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nuvarande anställning. Ett av påståendena var: “Jag känner för att säga upp mig från min 

nuvarande anställning”. 

 

Kontrollvariabler 

Personers demografi i form av ålder, anställningstid inom organisationen, kön och 

utbildningsnivå hänger samman med vilka anställda som säger upp sig (Lambert, 2001; 

Lambert & Paoline, 2010). Detta sker genom organisationsengagemang, arbetstrivsel och 

intention till uppsägning (Lambert, 2001). 

 

Intention till uppsägning har visats ha samband till ålder och anställningstid inom 

organisationen. Tidigare studier har visat att med en ökad ålder eller anställningstid inom 

organisationen har intentionen till uppsägning och sökandet efter alternativa anställningar 

minskat (Lambert & Paoline, 2010; Udechukwu et al., 2007). Likväl fann Mitchell et al. 

(2000) att ålder hade samband med intention till uppsägning i denna riktning. Dock 

visades i deras studie att anställningstid inom organisationen hade samband med intention 

till uppsägning i motsatt riktning, det vill säga att personer med högre ålder hade större 

intentioner om att avsluta sin anställning än vad yngre personer hade. 

 

Generellt har personer som varit anställda inom en organisation under en längre tid skapat 

ett starkare band till organisationen än vad personer som varit anställda en kortare tid har 

gjort. De med längre anställningstid har även i större utsträckning än de med kortare 

anställningstid fått positioner de är nöjda med. Flertalet av de effekter en längre 

anställningstid har för de anställdas intention till uppsägning går genom 

organisationsengagemang och arbetstrivsel. En längre anställningstid inom 

organisationen ger en ökad grad av både organisationsengagemang och arbetstrivsel och 

ger därav även en minskad intention till uppsägning (Lambert, 2001). I föreliggande 

studie har såväl ålder som anställningstid inom organisationen kodats i det faktiska antal 

år som var aktuellt för undersökningsdeltagarnas ålder och anställningstid inom 

organisationen. 

 

Tidigare forskning har visat att kvinnor i större utsträckning än män hade högre 

intentioner om uppsägning (Mitchell et al., 2000). Män når generellt mer tillfredställande 

roller och får högre status än kvinnor inom organisationer, vilket kan vara en anledning 

till att intentionen till uppsägning skiljer sig åt mellan könen (Eagly, Karau, & Makhijani, 

1995; Irving, Coleman, & Cooper, 1997; Timberlake, 2005). I föreliggande studie har 

kvinnor kodats med 1 och män har kodats med 2. 

 

Det har även visats i tidigare studier att utbildningsnivå hänger samman med att frivilligt 

avsluta sin anställning, detta genom att personer med en högre utbildning har mindre 

benägenhet att frivillig avsluta sin anställning än de med lägre utbildning (Garner et al., 

2012). Andra studier har visat att intentionen till uppsägning har samband med 

utbildningsnivå på så vis att en högre utbildningsnivå ger en ökad intention till att avsluta 

sin anställning. En tänkbar anledning till det skulle kunna vara att högutbildade har större 

möjlighet än lågutbildade att få andra arbeten (Lambert & Paoline, 2010; Lum et al., 1998; 

Mitchell et al., 2000). I föreliggande studie har icke akademisk utbildning kodats till 1 

medan akademisk utbildning har kodats till 2. 
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Procedur 

Undersökningsdeltagarna mottog vid båda mättillfällena en enkät som var postad till dem 

med brev. Utskicken innehöll information, dels om syftet med studien och hur formuläret 

skulle ifyllas, och dels om konfidentiell behandling, databearbetning och att det var 

frivilligt att delta. Till de personer som inte svarat på enkäten skickades ett vykort ut som 

påminnelse efter två veckor. Ytterligare en påminnelse utgick till de som inte besvarat 

enkäten en månad senare, vilken innehöll en ny enkät. Vid den andra insamlingen utgicks 

även en tredje påminnelse efter ytterligare två och en halv vecka. De som slutat på 

företaget uteslöts från båda mätningarna och de som tagit anställning mellan de båda 

tillfällena deltog vid tillfälle två. Vid första mättillfället medföljde ett presentkort på en 

pocketbok och vid det andra mättillfället skickades en skraplott till deltagarna som tack 

för deras medverkan, dessa gåvor bekostades av företaget. 

 

Statistisk analys 

Analysen bestod av en korrelation mellan samtliga variabler för att kunna besvara hypotes 

1a-d, vilken innebar huruvida samband mellan prediktorerna och utfallsvariabeln kunde 

påvisas. Därefter bestod analysen av en stepwise regressionsanalys med intention till 

uppsägning som utfallsvariabel. Steg 1 innehöll de demografiska variablerna ålder, kön, 

utbildningsnivå och anställningstid inom organisationen. Steg 2 bestod av variablerna 

organisationsengagemang och arbetstrivsel som tidigare visats vara prediktorer för 

intention till uppsägning. Steg 3 innehöll variablerna autonomi och rollbelastning, detta 

för att eventuellt kunna finna ytterligare förklaring av utfallsvariabeln.  

 

 

Resul tat  

 

Cronbach’s alpha beräknades för samtliga skalor. Reliabiliteten anses vara god då 

Cronbach’s alpha uppnår en nivå över .70 (Nunnally, 1978). Samtliga variabler uppnådde 

detta kriterium med undantag av skalan för organisationsengagemang som knappt nådde 

upp till acceptabel nivå (Tabell 1). Korrelationerna i Tabell 1 visade att hypotes 1a-d 

kunde bekräftas. Signifikant negativt samband fanns för prediktorerna 

organisationsengagemang, arbetstrivsel samt autonomi vid tidpunkt 1 och intention till 

uppsägning vid tidpunkt 2. Signifikant positivt samband fanns mellan rollbelastning vid 

tidpunkt 1 och intention till uppsägning vid tidpunkt 2. 

 

I Tabell 1 visas även medelvärden och standardavvikelser för samtliga variabler. 

Prediktorerna organisationsengagemang, arbetstrivsel och autonomi visade relativt höga 

medelvärden och låga standardavvikelser vilket indikerar att de anställda upplevde en 

relativt hög nivå av dessa faktorer. Prediktorn rollbelastning låg på en medelnivå bland 

de anställda. Utfallsvariabeln intention till uppsägning hade tämligen lågt medelvärde och 

standardavvikelse, vilket indikerar att en majoritet av de anställda inte hade höga 

intentioner om uppsägning. Kontrollvariablerna ålder, kön och anställningstid inom 

organisationen vid tidpunkt 1 hade samtliga signifikant negativt samband till 

utfallsvariabeln intention till uppsägning vid tidpunkt 2, kontrollvariabeln 

utbildningsnivå vid tillfälle 1 visade dock inte något signifikant samband till 

utfallsvariabeln. 
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I Tabell 2 redovisas resultatet av regressionsanalysenen. Det justerade R2-värdet visade 

att kontrollvariablerna i steg 1 gav en förklarad varians för intention till uppsägning med 

3 %. Det var dock bara ålder som visade signifikant resultat i steg 1. I övriga steg var inte 

någon av kontrollvariablerna signifikant relaterade till intention till uppsägning. 

Prediktorerna organisationsengagemang och arbetstrivsel förklarade tillsammans med 

kontrollvariablerna 33 % av variansen för utfallsvariabeln intention till uppsägning. Det 

var dock enbart prediktorn arbetstrivsel som visade signifikant resultat i steg 2, vilket kan 

bero på att variablerna korrelerar med varandra och att arbetstrivsel således tar över för 

organisationsengagemangvariabeln. 

 

Hypotes 2 i studien innefattade att autonomi och rollbelastning vid tidpunkt 1 skulle ge 

ytterligare förklaring till intention till uppsägning vid tidpunkt 2, utöver 

organisationsengagemangets och arbetstrivselns betydelse. Den förklarade variansen, vid 

tillägg av autonomi och rollbelastning, för intention till uppsägning uppgick till 34 %. Det 

innebar en ökning av den förklarade variansen med 1 procentenhet. Arbetstrivsel och 

autonomi visade signifikant resultat vilket organisationsengagemang och rollbelastning 

inte gjorde, resultatet ger således delvis stöd åt hypotesen. 

 

Sammanfattningsvis visade enbart prediktorerna arbetstrivsel och autonomi vid tidpunkt 

1 signifikant resultat för utfallsvariabeln intention till uppsägning vid tidpunkt 2. Övriga 

prediktorer var inte signifikant relaterade till utfallsvariabeln i steg 3. Arbetstrivsel visade 

ett högre värde i steg 2 än i steg 3, och arbetstrivsel uppnådde ett högre värde än autonomi 

i steg 3. 
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     Tabell 1. Medelvärden, standardavvikelser, reliabilitet (Cronbach's alpha) och korrelationer (Pearson, two-tailed) för studiens variabler. 
 

 M s  1.kkk 2. 3. 4. 5.kkk 6.kkk 7.kkk 8. 9.  

 

Kontrollvariablerxtidpunktx1 

 

1. Ålder 

 

 

 

42.50 

 

 

 

11.06 

 

           

2. Köna 1.40 .49  .15**  

 

        

3. Utbildningsnivåb 1.71 .46  -.16** .27***         

 

4. Anställningstid inom 

xxorganisationen 

 

Prediktorer tidpunkt 1 

 

 

6.83 

 

6.92 

  

.44*** 

 

.17*** 

 

-.04 

       

5.,Organisationsengagemang 3.19 .69 .65 .07 .11* .12** .11* 

 

      

6. Arbetstrivsel 4.00 .80 .89 .18*** .07 .03 .07 .54*** 

 

     

7. Autonomi 3.88 .69 .82 .22*** .26*** .16** .21*** .34*** .52***  

 

   

8. Rollbelastning 

 

Utfallsvariabel tidpunkt 2 

 

2.72 .69 .78 -.13** -.03 .09* .00 -.05 -.44*** -.25***  

 

  

9. Intention till uppsägning 1.85 .99 .83 -.16*** -.12** -.02 -.12** -.37*** -.57*** -.41*** .28***   

     N = 403, *p < .05. **p < .01. ***p < .001. 
       aKvinnor = 1, män = 2. bIcke akademisk utbildning = 1, akademisk utbildning = 2.
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    Tabell 2. Regressionsanalys med utfallsvariabeln intention till uppsägning. Den             

xxstandardiserade regressionskoefficienter (ß) anges. 

 

                                                                      Intention till uppsägning tidpunkt 2 

     Steg 1 

 

Steg 2 

 

Steg 3 

 

Steg 1 

 

Ålder tidpunkt 1 

Kön tidpunkt 1 

Utbildningsnivå tidpunkt 1 

Anställningstid inom organisationen tidpunkt 1 

 

Steg 2 

 

Organisationsengagemang tidpunkt 1 

Arbetstrivsel tidpunkt 1 

 

Steg 3 

 

Autonomi tidpunkt 1 

Rollbelastning tidpunkt 1 

 

R2 (justerad) 

 

 

-.13* 

-.08 

-.02 

-.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.03** 

 

 

-.03 

-.06 

 .01 

-.06 

 

 

 

-.08 

-.51*** 

 

 

 

 

 

 

.33*** 

 

 

-.02 

-.04 

 .02 

-.04 

 

 

 

-.09 

-.42*** 

 

 

 

-.12* 

 .06 

 

.34* 

N = 403, *p < .05. **p < .01. ***p < .001.    
         aKvinnor = 1, män = 2. bIcke akademisk utbildning = 1, akademisk utbildning = 2. 

 

 

Diskussion  

 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka huruvida organisationsengagemang och 

arbetstrivsel vid tidpunkt 1 kunde förklara intention till uppsägning vid tidpunkt 2, samt 

om autonomi och rollbelastning vid tidpunkt 1 kunde ge ytterligare förklaring till 

intention till uppsägning vid tidpunkt 2. Resultatet gav stöd åt den första hypotesen 

(hypotes 1a-d) om att signifikant samband fanns mellan prediktorerna 

organisationsengagemang, arbetstrivsel, autonomi och rollbelastning vid tidpunkt 1 och 

utfallsvariabeln intention till uppsägning vid tidpunkt 2. Dessa samband går i linje med 

tidigare forskning, som dock inte använt longitudinella data (Jensen et al., 2013; Jurik & 

Winn, 1987; Lambert & Paoline, 2010; Udechukwu et al., 2007). 

 

Studiens andra hypotes fick delvis stöd då arbetstrivsel vid tidpunkt 1 var en signifikant 

prediktor för intention till uppsägning vid tidpunkt 2. Även autonomi vid tidpunkt 1 var 

en signifikant prediktor för intention till uppsägning vid tidpunkt 2 och gav således 

ytterligare förklaring till intention till uppsägning. Varken organisationsengagemang eller 

rollbelastning vid tidpunkt 1 kunde predicera intention till uppsägning vid tidpunkt 2 då 

dessa prediktorer inte var signifikanta, därav kan inte hypotesen ges fullt stöd. Den 

förklarade variansen, vid tillägg av autonomi och rollbelastning till övriga prediktorer, 
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för intention till uppsägning ökade med 1 procentenhet. Det var således en ytterst svag 

ökning av förklarad varians som delvis gav stöd åt hypotesen. 

 

I Tabell 2 visades att arbetstrivsel hade ett högre värde i steg 2 än i steg 3, vilket innebär 

att med hänsyn tagen till autonomin minskade arbetstrivselns betydelse för intention till 

uppsägning. Arbetstrivsel hade ett högre värde än autonomi, varför arbetstrivsel kan sägas 

vara den prediktor som var viktigast i förklaringen av utfallsvariabeln intention till 

uppsägning. Vidare visades att kontrollvariablerna inte förklarade utfallsvariabeln vilket 

innebär att de demografiska variablerna inte predicerade intention till uppsägning. 

Däremot är de studerade prediktorerna arbetstrivsel och autonomi av betydelse för 

utfallsvariabeln. 

 

En tänkbar orsak till att varken organisationsengagemang eller rollbelastning visade 

signifikant resultat i regressionsanalysen för intention till uppsägning, kan vara att 

studiens prediktorer korrelerar och därav tar ut varandra eller att de indirekt beror av 

varandra. Samtliga prediktorer med undantag av organisationsengagemang och 

rollbelastning korrelerade starkt och påvisade signifikant bivariata samband (Tabell 1). 

Att faktorer inom arbetsmiljön kan tänkas påverka organisationsengagemang och 

arbetstrivsel indirekt har även nämnts av Lambert och Paoline (2010). 

 

Vidare kan tänkas att graden av organisationsengagemang, arbetstrivsel, autonomi och 

rollbelastning är beroende av vilken yrkeskategori och organisation den anställde tillhör 

och att dessa faktorer är olika viktiga beroende på yrkeskategori och organisation. En 

alternativ förklaring till att resultatet av hypotes 2 enbart delvis stämde överens med 

tidigare forskning kan bero på att enbart en organisation undersökts i studien och att 

tidigare nämnd forskning undersökt andra yrkeskategorier och organisationer. Möjligen 

är en hög grad av autonomi viktigare än en låg grad av rollbelastning för 

undersökningspersonerna i föreliggande studie, varför autonomi och inte rollbelastning 

visade signifikans i förklaringen till intention till uppsägning. Generaliserbarheten 

sträcker sig således enbart till organisationer som är inriktade på redovisning, samt 

begränsas den till den svenska kontexten då även olika kulturer kan tänkas påverka 

resultaten. 

 

Att arbetstrivsel visades vara den viktigaste prediktorn för intention till uppsägning går i 

linje med tidigare forskning (Eby et al., 1999; Mitchell et al., 2000). 

Organisationsengagemang har tidigare visats ha signifikant effekt för påverkan på 

intention till uppsägning (Lambert & Paoline, 2010; Udechukwu et al., 2007). Studierna 

om organisationsengagemang och arbetstrivsel har dock inte haft en longitudinell design 

vilket kan förklara att organisationsengagemang i föreliggande studie påvisade 

signifikant bivariata samband med intention till uppsägning, men inte signifikans i 

förklarad varians för intention till uppsägning. 

 

Likväl kan resultatet att autonomi, men inte rollbelastning, var en signifikant prediktor 

till intention till uppsägning bero på att de tidigare studierna inte använt longitudinella 

data (Jensen et al., 2013; Jurik & Winn, 1987). Det kan således ses som ett nytt fynd att 

autonomi till viss del förklarar variansen i intention till uppsägning när studien har en 

longitudinell design. 
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Sammantaget kan sägas att organisationer kan minska intentionen till uppsägning bland 

sina anställda genom att genomföra insatser för att höja de anställdas arbetstrivsel 

(Lambert & Paoline, 2010). Genom att minska intentionen till uppsägning kan även de 

faktiska uppsägningarna minska (Lambert, 2001; Tett & Meyer, 1993). Bidraget från 

föreliggande studie rör att riktade insatser av organisationer vars syfte är att minska 

intention till uppsägning, kan vara att skapa en hög arbetstrivsel bland de anställda samt 

till viss del även att skapa en hög grad av autonomi. Tilläggas ska att denna studie baserats 

i en svensk kontext bland anställda på ett redovisningsföretag, varför inga vidare 

generaliseringar kan göras. 

 

Tilläggas kan att uppsägningar möjligen inte enbart är negativt för organisationer. Det 

kan tänkas att mindre kunskapsintensiva organisationer kan dra nytta av uppsägningar då 

en ökad personalomsättning möjligen skulle kunna bidra med ökad motivation som kan 

tänkas finnas bland de nyanställda. En hög personalomsättning skulle även kunna tänkas 

bidra med att organisationer kontinuerligt får ny kunskap och nya idéer genom de 

nyanställningar som genomförs. 

 

Styrkor, begränsningar och framtida forskning 

Den longitudinella ansats som låg till grund för föreliggande studie ger indikationer på 

riktningen för de samband som påvisats (Spector, 1994). Det kan dock finnas 

bakomliggande orsaker som inte har studerats, som kan ha påverkat sambanden (Borg & 

Westerlund, 2006). Därför kan inte några slutgiltiga slutsatser om riktningen dras. 

Samtliga skalor som använts i studien är tidigare validerade och med undantag av skalan 

för organisationsengagemang uppvisade de även en god reliabilitet, vilket tyder på en 

pålitlighet i de mätinstrument som använts. 

 

Studiens svagheter innefattar begränsningen i att självrapporterade data använts, då 

enbart en mätmetod använts uppstår svårigheter i att veta om det är effekten av metoden 

eller de mätta variablerna som ligger till grund för de påvisade sambanden (Spector, 

1994). Även risken för att social önskvärdhet kan ha påverkat hur 

undersökningsdeltagarna har svarat uppstår i användandet av självrapporterade data. 

Enligt Pryor (1983) gör dock en god reliabilitet hos skalorna att risken för social 

önskvärdhet minskar. Vidare finns begränsningar i att undersökningspersonernas tillvaro 

och upplevelser kan förändrats under den tid som var mellan mättillfällena, varför ett helt 

pålitligt resultat inte kan antas. Taris och Kompier (2003) har lyft att studier som 

genomförts vid två mättillfällen inte är tillräckliga för att säkerställa att det är de 

undersökta variablerna som orsakat förändringarna över tid, då svårigheter kring att veta 

vad som hänt mellan mättillfällena kvarstår. En ytterligare svaghet ligger i att samtliga 

undersökningsdeltagare tillhörde samma organisation. Vilken yrkeskategori och typ av 

organisation som undersökts kan tänkas ha påverkat resultatet. 

 

Förslag på vidare forskning är att undersöka huruvida prediktorerna direkt eller indirekt 

påverkar intention till uppsägning, då organisationsengagemang och arbetstrivsel kan 

tänkas påverkas av faktorer inom arbetsmiljön såsom autonomi och rollbelastning. Vidare 

kan även andra aspekter ur det psykologiska klimatet, utöver autonomi och rollbelastning, 

studeras i relation till intention till uppsägning. Efter föreliggande studie föreslås även 

studier kring vilka faktorer inom organisationer som skapar arbetstrivsel och autonomi, 

för att därigenom kunna föreslå konkreta metoder och åtgärder för att kunna minska 
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intentionen till uppsägning. Jämförande studier mellan olika organisationer och 

yrkeskategorier vore även intressant för framtida forskning, detta för att urskilja 

eventuella skillnader i behovet av organisationsengagemang, arbetstrivsel, autonomi och 

rollbelastning, vilket i sin tur skulle kunna påverka intentionen till uppsägning. 

Ytterligare förslag till vidare forskning är att undersöka hur motiverade nyanställda 

respektive anställda med en längre anställningstid är, detta för att eventuellt kunna påvisa 

om personalomsättning även medför positiva aspekter till organisationer. 

 

Sammanfattningsvis bidrar föreliggande studie till kunskapen om vilka faktorer som kan 

orsaka intention till uppsägning, vilket kan vara användbart för organisationer som vill 

minska intentionen till uppsägning bland sina anställda. Kunskap om dessa faktorer kan 

leda till bättre riktade insatser av organisationer som önskar minska sin 

personalomsättning. De slutsatser som kan dras är att främst arbetstrivsel, men även till 

viss del autonomi påverkar intention till uppsägning bland anställda inom svenska 

redovisningsföretag. Detta genom att en ökad arbetstrivsel eller autonomi i föreliggande 

studie ledde till lägre intentioner om uppsägning. Det ena av de huvudsakliga fynden är 

att såväl organisationsengagemang och arbetstrivsel som autonomi och rollbelastning vid 

tidpunkt 1 samvarierade med intention till uppsägning vid tidpunkt 2, varav rollbelastning 

i en positiv riktning och de övriga i en negativ riktning. Det andra huvudfyndet är att 

arbetstrivsel är den prediktor som bäst förklarar intention till uppsägning, samt att vid 

tillägg av autonomi förklaras intention till uppsägning något ytterligare och 

arbetstrivselns betydelse minskar något. 
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