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Under de senaste decennierna har arbetslivet förändrats drastiskt, arbete har 

blivit mer flexibelt och nya anställningsformer har uppstått vilket har lett till 

ökad anställningsotrygghet. Syftet med denna studie var att undersöka om det 

finns ett signifikant negativt samband mellan arbetsklimatet med fokus på 

autonomi, feedback, lärande och kompetensutveckling och upplevd kvantitativ 

respektive kvalitativ anställningsotrygghet. Studien baseras på en longitudinell 

datainsamling som genomfördes på en revisionsbyrå med kontor runt om i 

Sverige (N=404). Resultatet av två multipla regressionsanalyser visade på ett 

signifikant negativt samband mellan autonomi och kvantitativ 

anställningsotrygghet. Den visade även på ett signifikant negativt samband 

mellan autonomi, feedback och lärande och kompetensutveckling och 

kvalitativ anställningsotrygghet. Inget signifikant samband erhålls mellan 

feedback, lärande och kompetensutveckling och kvantitativ 

anställningsotrygghet. Studien bidrar till en ökad förståelse om vikten av att 

anställda får möjlighet att påverka sin arbetssituation samt får återkoppling, 

utvecklingsmöjligheter och variation i arbetet för att lindra effekterna av ökad 

anställningsotrygghet.  

 

På senare tid har arbetslivet förändrats drastiskt. Under hösten 2008 drabbades världen och 

därmed Sverige av den största finanskrisen sedan 1930-talet och lågkonjunkturen som följde 

drabbade olika branscher olika hårt (Statistiska Centralbyrån, 2014). Även globaliseringen, 

det vill säga ökad internationell konkurrens och teknisk utveckling, har lett till att 

organisationer har behövt se över sina kostnadsstrukturer inklusive personalkostnader (Datta, 

Gutrie, Basuil, & Pandey, 2010). En konsekvens av lågkonjunkturen i kombination med ökad 

globalisering är att det har blivit nödvändigt för organisationer att genomföra 

personalminskningar, strukturförändringar och andra åtgärder i avsikt att organisationen ska 

kunna överleva (Cheng & Chan, 2008; Sverke & Hellgren, 2002; Sverke, Hellgren, & 

Näswall, 2002). Arbetslivet har blivit mer flexibelt och det har uppstått nya 

anställningsformer såsom olika typer av tillfälliga anställningar, exempelvis vikariat och 

uthyrning av personal via bemanningsföretag (Näswall, Hellgren, & Sverke, 2003). En 

konsekvens av dessa förändringar är att många anställda upplever känslor av osäkerhet om 

huruvida arbetet kommer fortsätta att existera, samt andra viktiga aspekter av arbetet. Detta 

kan leda till känsla av anställningsotrygghet hos individen (Cheng & Chan, 2008; Sverke & 

Hellgren, 2002). Tidigare studier har lyft fram anställningsotrygghet som en betydande 

arbetsrelaterad stressor (Cheng & Chan, 2008; De Witte, 1999; De Witte, et al., 2010) som 

kan ge större konsekvenser för individens hälsa och välbefinnande än ett faktiskt avskedande 

(Dekker & Schaufeli, 1995; Randquist, 2005). 1 
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Definition av anställningsotrygghet  

Anställningsotrygghet har definierats på olika sätt över tid. Greenhalgh och Rosenblatt 

(1984, s. 438) definierar anställningsotrygghet som en ”upplevd oförmåga att upprätthålla 

önskad kontinuitet i en hotad anställningssituation”. Sverke, Hellgren och Näswall (2002, s. 

243) beskriver anställningsotrygghet som en "subjektivt upplevd väntan på en grundläggande 

och ofrivillig händelse". Med det menas att två anställda i liknande arbetssituation kan 

uppleva graden av anställningsotrygghet på olika sätt, det vill säga att en anställd kan känna 

sig hotad och otrygg i sin anställning fast det egentligen inte finns några direkta hot mot den, 

medan en annan anställd som inom kort kommer att bli uppsagd inte alls upplever otrygghet 

i sin anställning (De Witte, 2005; Sverke et al., 2002). De Witte (2005, s. 1) definierar 

anställningsotrygghet som “de anställdas uppfattningar om potentiell ofrivillig arbetslöshet 

och den oro som är relaterad till det hotet”.  

 

När det handlar om definition av anställningsotrygghet beskriver de flesta forskarna 

anställningsotrygghet som individens oro att förlora sitt jobb (De Witte, 1999), vilket skiljer 

sig enligt Sverke et al. (2002) från själva avskedandet. Då avskedande är en snabb händelse 

och individen får en ny roll som arbetslös, kommer den att kunna hantera situationen utifrån 

denna nya roll. Anställningsotrygghet är däremot en mer långvarig process där individen 

känner ovisshet om framtiden samt att dennes roll/identitet försämras. Individen får då svårt 

att hitta specifika hanteringsstrategier som denne kan använda och detta kommer att ledda 

till ännu större negativa konsekvenser för individen än vad en direkt avskedande skulle göra 

(Näswall et al., 2003).   

 

Vidare skriver Sverke et al. (2002) i sin metaanalys att det finns en multidimensionell 

definition av anställningsotrygghet, som är uppdelad i följande två dimensioner: kvantitativ 

och kvalitativ anställningsotrygghet. Den kvantitativa anställningsotryggheten avser hot mot 

själva anställningen. Den kvalitativa anställningsotryggheten innebär hot mot viktiga 

aspekter av arbete och individens oförmåga att motverka dessa hot (De Witte et al., 2010; 

Greenhalgh & Rosenblatt, 1984; Hellgren, Sverke, & Isaksson, 1999). Med viktiga aspekter 

av arbete menas bland annat förändrat arbetsinnehåll, att den anställde kan bli omplacerad 

till sämre arbetsvillkor och eventuellt få lägre lön, samt minskade förmåner (Näswall et al., 

2003; Randquist, 2005). 

 

Konsekvenser av kvantitativ och kvalitativ anställningsotrygghet 

Det är viktigt att studera anställningsotrygghet eftersom den medför många negativa 

konsekvenser för både individen och organisationen. I en metaanalys genomförd av Sverke 

och kollegor (2002) har det kartlagts följande konsekvenser av anställningsotrygghet; direkta 

och långsiktiga konsekvenser för individen samt direkta och långsiktiga konsekvenser för 

organisationen. Direkta faktorer för individen som kan vara minskad arbetstrivsel och 

arbetsinlevelse. Oro för att förlora sitt jobb kan även ha indirekta konsekvenser på den 

anställdes familj och fritid. På lång sikt kan anställningsotryggheten leda till försämrad 

psykisk och fysisk hälsa och även öka risken för utbrändhet. Metaanalysen har dock endast 

visat en liten effektstyrka i fråga om fysisk hälsa. 

 

Vad gäller direkta konsekvenser för organisationen kan det vara att engagemang i 

organisationen samt tillit för organisationen minskar med ökad anställningsotrygghet (Sverke 

et al. 2002). Detta kan anses som ett brott mot det psykologiska kontraktet mellan den 
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anställde och organisationen. Med det psykologiska kontraktet menas en typ av outtalat 

kontrakt om ömsesidiga åtaganden mellan arbetsgivaren och arbetstagaren (Näswall et al., 

2003). Det kan vara att den anställde förväntar sig förmåner i utbyte mot sin lojalitet till 

organisationen. Dessa förväntade förmåner kan vara i form av exempelvis snabb 

karriärutveckling eller löneförhöjning. När dessa förväntningar inte uppfylls uppfattas det 

som ett brott mot det psykologiska kontraktet. Detta kan väcka starka känslor av ilska och 

besvikelse hos den anställde. Dessa känslor kan komma att skada parternas relation och ge 

negativa konsekvenser för organisationen. Den anställde kanske slutar anstränga sig och 

slutar att ge ”det lilla extra” som tidigare haft betydelse för organisationen. Individen 

upplever en trygg anställning som en del av dennes psykologiska kontrakt och om individen 

känner osäkerhet och hot om uppsägning så har det psykologiska kontraktet brutits (Näswall 

et al., 2003). 

 

Långsiktiga konsekvenser för organisationen kan exempelvis vara minskad prestation. 

Däremot har metaanalysen av Sverke et al. (2002) visat att i vissa fall kan prestationen öka i 

de organisationer där beslut om uppsägning ges och det beror på att den anställdes 

individuella prestation ökar i och med rädslan att förlora arbetet (Sverke et al., 2002). En 

annan konsekvens kan vara att med ökad anställningsotrygghet är anställda mer benägna att 

lämna organisationen och säga upp sig. Det gäller i första hand de anställda som har goda 

kompetenser och kvalifikationer. Frånvaro på arbetsplatsen ökar i takt med att den anställde 

slutar trivas på sitt arbete (Cheng & Chan, 2008; Näswall et al., 2003; Sverke et al., 2002).  

 

De flesta studier som ingår i Sverke et al. (2002) metaanalys har inte gjort någon skillnad på 

de två dimensionerna av anställningsotrygghet. Anställningsotrygghet definieras som oro att 

förlora arbete, det vill säga den kvantitativa anställningsotryggheten, varvid den kvalitativa 

aspekten av anställningsotryggheten inte undersöks. Även Cheng och Chan (2008) fokuserar 

sin metaanalys på den kvantitativa dimensionen av anställningsotrygghet. När det handlar 

om upplevd anställningsotrygghet fann de att individer med stor ekonomisk osäkerhet 

upplever större grad av otrygghet i sin anställning. Detta eftersom förlust av anställning kan 

medföra svårigheter att kunna hantera sina levnadskostnader. Anställningsotrygghet 

identifieras som en stressor, en utlösande stressfaktor, som kan orsaka både mental och fysisk 

ohälsa samt negativa arbetsrelaterade reaktioner. I resultaten framgick att 

anställningsotrygghet har ett negativt samband med bland annat arbetstillfredsställelse, 

psykologisk hälsa, arbetsprestation samt tillit till organisationen och delaktighet i arbetet 

(Cheng & Chan, 2008). Detta överensstämmer med en longitudinell studie utförd av Hellgren 

et al. (1999) som visar att kvantitativ anställningsotrygghet kan ha ett starkt samband med 

sämre fysisk hälsa såsom stress och sämre välmående. Hellgren och kollegor (1999) fann 

även ett samband mellan kvalitativ anställningsotrygghet och arbetsrelaterade aspekter 

såsom lägre arbetstrivsel. En studie av De Witte et al. (2010) antyder att bägge dimensioner 

av anställningsotrygghet har lika stor inverkan på de negativa hälsoeffekterna såsom psykisk 

stress och psykosomatiska besvär, dock visade studiens resultat att detta samband var relativt 

svag. Forskningen pekar på att det inte tycks finnas något stöd för att kvantitativ 

anställningsotrygghet skulle ha större inverkan på individen och därmed organisationen än 

den kvalitativa anställningsotryggheten, utan att det är faktumet att det finns ett hot mot 

anställningen som är själva problemet. Därför är det väsentligt att ta hänsyn till bägge 

aspekter av anställningsotrygghet, då dessa är lika viktiga arbetsrelaterade stressorer och 
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utgör ett hot mot individens välmående (De Witte et al., 2010). Med detta som utgångspunkt 

undersöks både kvantitativ och kvalitativ anställningsotrygghet i föreliggande studie. 

 

Faktorer som kan leda till anställningsotrygghet 

Med tanke på de många negativa konsekvenserna av anställningsotrygghet är det relevant att 

undersöka möjliga faktorer som kan påverka hur anställningsotrygghet uppstår. Enligt en 

metaanalys av Keim, Landis, Pierce, och Earnest (2014) är ett fungerande arbetsklimat 

mycket viktigt för att mildra känslan av anställningsotrygghet. I en organisation där den 

anställde har kontroll, ansvar och skyldigheter samt en fungerande kommunikation upplever 

denne i mindre utsträckning anställningsotrygghet i arbetet (Keim et al., 2014). 

Arbetsklimatet är på sätt och vis avgörande för hur individen upplever sin arbetssituation. 

Det är delvis arbetsgivarens ansvar att skapa förutsättningar för goda arbetsförhållanden och 

ett positivt och öppet arbetsklimat för sina anställda. Det är också de anställdas ansvar att ta 

tillvara på de möjligheter som arbetsgivaren erbjuder. Det är således kombinationen av 

ansträngningar från arbetsgivare och arbetstagare som leder till ett gott arbetsklimat 

(arbetsmiljöverket, 2015).   

 

Arbetsklimat är ett komplext och svårdefinierbart begrepp. Det kan ibland kallas för 

psykosocial arbetsmiljö och är en del av det större begreppet arbetsmiljö. Mer vardagligt kan 

arbetsklimatet uttryckas som ”anda”, ”atmosfär” och ”samarbetsklimat”. Begreppet handlar 

om social interaktion mellan de anställda och chefer, samarbete och kommunikation, samt 

hur den anställde upplever kvalitet i det sociala samspelet (Sandberg, 2004). Hackman och 

Oldham (1976) utvecklade en teori som komplement till Herzbergs tvåfaktorteori om 

arbetstrivsel och motivation som tog hänsyn till de individuella skillnader i hur anställda 

påverkas av centrala faktorer i arbetsklimatet, då de ansåg att Herzbergs tvåfaktorteori var 

alltför förenklad och att den inte tog hänsyn till skillnad mellan olika individers behov i 

arbete. Teorin fokuserade på interaktionen mellan arbetsfaktorer, psykologiska faktorer samt 

det personliga och arbetsrelaterade utfallet.  

 

Hackman och Oldham (1976) delade in arbetsfaktorerna i fem huvuddimensioner: skill 

variety (variationen i arbetsuppgifterna), task identity (individens möjlighet att se helheten 

med arbetsuppgiften), task significance (arbetsuppgiftens betydelse), autonomi och 

feedback. Dessa påverkade de psykologiska faktorerna som delades upp i: upplevd 

meningsfullhet, ansvar för arbetets utfall och kunskap om resultatet av individens handlingar 

i arbetet. De psykologiska faktorerna påverkade i sin tur utfallet i arbete, som delades upp i: 

motivation, kvalitet i arbetsprestation, arbetstrivsel samt närvaro på jobbet. Hackman och 

Oldham (1976) adderade även individens behov av personlig utveckling som en ny faktor 

som författarna tror påverkar hur väl dessa variabler interagerar med varandra. I denna studie 

undersöktes följande arbetsklimatsfaktorer: autonomi, feedback, samt lärande och 

kompetensutveckling. Dessa tre variabler valdes därför att än finns det brister på studier som 

belyser hur dessa tillsammans påverkar känslan av anställningsotrygghet. Nedan följer en 

beskrivning av dessa tre faktorer i förhållande till upplevd anställningsotrygghet. 

 

Autonomi 

Med autonomi avses möjligheten till att individen själv får bestämma och påverka över hur 

den vill lägga upp sitt eget arbete, vad som ska göras, när det ska göras och hur det ska göras, 

det vill säga kontroll över det egna arbetet (Hackman & Oldham, 1975). I Karaseks (1979) 
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krav - kontroll modell beskrivs kontroll som ett beslutsutrymme som är individens möjlighet 

att själv fatta beslut om sitt eget arbete. Detta består dels av påverkansmöjlighet som i sin tur 

består av autonomi över de egna arbetsuppgifterna samt deltagande i beslutsfattandet. 

Karasek (1979) menar att psykisk ansträngning och otillfredsställelse i arbetet är ett resultat 

av höga krav och låg kontroll inom arbetet och över arbetets uppgifter. Krav avser 

psykologiska stressorer i arbetssituationen som till exempel stora arbetsuppgifter och 

tidspress. Genom att öka de anställdas arbetskontroll kommer den mentala ansträngningen 

att minska utan att arbetskravet påverkas. Med andra ord är det samma krav på 

arbetsprestationen men hur arbetsuppgifterna kan utföras bestäms mer av den anställde själv 

(Karasek, 1979; Karasek & Theorell, 1990).  

 

Näswall et al. (2003) anser att anställningsotrygghet är ett sorts psykologiskt krav eftersom 

individens oro över sin anställning leder till stress som är ett arbetsrelaterat krav. Studier har 

visat att kontroll kan dämpa känslan av anställningsotrygghet och av andra negativa 

konsekvenser (Barling & Kelloway, 1996; Schreurs, van Emmerik, Notelaers, & De Witte 

2010). I Barling och Kelloways (1996) studie har det undersökts effekten av arbetskontroll 

på anställningsotrygghet och som förebyggande av andra negativa konsekvenser bland 

gruvarbetare i Sydafrika. Forskarna fann ett samband mellan anställningsotrygghet och 

fysisk ohälsa genom att högt blodtryck minskar vid hög arbetskontroll. Schreurs et al. (2010) 

argumenterar att höga krav skapar en påfrestning på arbetet men endast när arbetskravet är 

högt och arbetskontrollen är låg. Vidare fann forskarna att arbetskontroll hade ett negativt 

samband med anställningsotrygghet och de anställdas ohälsa. 

 

Feedback 

Feedback är mycket viktigt för att öka prestation, engagemang och delaktighet hos de 

anställda i en organisation. Dessutom är det viktigt för motivationen hos de anställda (Woods 

& West 2010). Hackman och Oldham (1975) delade in feedback i olika typer: exempelvis 

feedback från arbetet i sig och feedback från agenter såsom chefer, ledare och medarbetare. 

Feedback från arbetet i sig handlar om den direkta och tydliga återkoppling som den anställde 

får genom resultatet på utförandet av sina arbetsuppgifter. När en anställd utför sina 

arbetsuppgifter enligt förväntat resultat och med effektivitet får denne en direkt återkoppling. 

Feedback från agenter brukar räknas som en kompletterande dimension av feedback, det kan 

hjälpa i att förstå ett arbete och de anställdas reaktioner till det. Feedback från agenter handlar 

om den återkoppling som den anställde får från exempelvis chefer, ledare och medarbetare 

om hur bra eller dåligt den utförde arbetsuppgifterna, och om hur det går allmänt på arbetet 

(Hackman & Oldham, 1975). Som anställd är det viktigt att veta om man är på rätt väg till 

målet, att veta vad som behövs förbättras. Det är viktigt att feedback är konstruktiv, det vill 

säga att den ges på rätt sätt och vid rätt tillfälle. Exempelvis, att inte vänta för länge med att 

ge återkoppling, att det helst ges direkt efter utfört arbete och även göra det kontinuerligt. 

Feedback bör först och främst vara arbetsrelaterad. Med det menas att återkoppling inte ska 

handla om individens personliga egenskaper om detta inte är nödvändigt för utförandet av 

arbetet. Att ge dålig feedback kan vara mindre effektiv än att inte ge någon feedback alls 

(Woods & West 2010).  

 

Keim et al. (2014) beskriver i sin metaanalys två förhållanden som kan öka känslan av 

anställningsotrygghet hos individen: roll-tvetydighet och rollkonflikter.  Roll-tvetydighet 

uppstår när individen inte får tydlig information om vilket ansvar den har och vad den 
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behöver göra för att klara sin del av målet för arbetet (Sawyer, 1992). Rollkonflikt är den 

osäkerhet som uppstår när den anställde upplever krav från olika källor (Ameen, Jackson, 

Pasewark & Strawser, 1995, refererat i Keim et al., 2014). Uppfattningen om tvetydighet 

påverkas av feedback menar Sawyer (1992). Feedback från andra (chefer, ledare och 

medarbetare) är viktigt för att den anställde ska få en tydlig bild över sina mål och dess 

ansvar. Det är även viktigt för den anställde att få en klarhet om hur den ska uppnå och/eller 

möta dessa mål (process). Även feedback från uppgiften i sig har en indirekt påverkan på 

målklarhet men detta endast av effekt på klarhet i processen av en uppgifts färdigställande 

(Sawyer, 1992). De anställda med hög roll-tvetydighet och rollkonflikt är osäkra på vilka 

deras arbetsuppgifter är och på hur de ska utföra dessa. Detta blir en stressfaktor eftersom 

den anställde får svårt att uppfylla sin del av de psykologiska kontrakten och därför känner 

brist på kontroll över framtiden (Keim et al., 2014). Vidare skriver Keim och kollegor (2014) 

i sin metaanalys att flera studier har visat på samband mellan roll-tvetydighet, rollkonflikt 

och anställningsotrygghet.  

 

Lärande och kompetensutveckling 

Lärande, kompetens och kompetensutveckling är komplexa begrepp med en rad olika 

definitioner i litteratur och forskning. Rönnqvist (2001) definierar lärande som varaktiga 

förändringar av en individs förmåga. Det är en process som sker i en kontext, exempelvis på 

en arbetsplats eller i en skola. Lärande kan delas upp i formellt, icke-formellt och informellt. 

Formellt lärande sker i specifika miljöer och är en planerad aktivitet, exempelvis 

personalutbildning eller föreläsningar. Med icke-formellt lärande menas lärande genom 

exempelvis självstudier. Det informella lärandet är däremot mer spontant och sker vid 

utförandet av arbetsuppgifter och vid samspel med arbetskollegor, det vill säga det lärande 

som sker i det dagliga arbetet (Rönnqvist, 2001). 

 

Den mest använda definitionen av kompetens formulerades av Ellström (1992). Han 

definierar kompetens som en individs handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, 

situation eller kontext. Närmare bestämt en förmåga att framgångsrikt utföra vissa specifika 

aktiviteter och uppgifter. Ellströms (1992) definition av begreppet kompetensutveckling är 

också det mest citerade. Med kompetensutveckling avses de åtgärder vars syfte är att öka 

individers potentiella handlingsförmåga i relation till en specifik uppgift, situation eller 

kontext. Det vill säga de olika åtgärder som förbättrar individens kompetenser, en process 

under vilken individen tar till sig nya kunskaper. Det finns två sätt för företag att försörja sig 

med rätt kompetens. Antingen kan företag rekrytera nya anställda eller utbilda de redan 

anställda. Det är avgörande för en organisations framgång att satsa på de anställdas 

kompetensutveckling för att kunna konkurrera med andra företag och anpassa sig till den 

rådande marknadssituationen. Kompetensutveckling är om inte minst lika viktig för 

arbetstagaren för att trygga sin anställning. Ibland kan den anställdes arbetsuppgifter 

förändras på grund av en förändrad marknad och då är det betydelsefullt att företag erbjuder 

möjlighet till kompetensutveckling. Om den anställde inte besitter de kompetenser som krävs 

för att utföra sina nya arbetsuppgifter kan denne i vissa fall bli uppsagd på grund av 

arbetsbrist (Rönnmar, 2001). Om däremot en arbetsgivare investerar i den anställdes 

kompetensutveckling och skapar bra förutsättningar för lärande på arbetsplatsen kan det 

således betyda att arbetsgivaren önskar att den anställde stannar kvar på företaget och 

tillämpar sina nya kompetenser i arbetet. Att utveckla sin kompetens skulle troligtvis kunna 

hjälpa den anställde att minska känslan av anställningsotrygghet.  
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De flesta företag idag betonar vikten av att anställda ständigt lär och utvecklas. 

Organisationer som tillämpar principer för organisatoriskt lärande kallas för lärande 

organisationer, vilket innebär att de kan anpassa sig till en föränderlig omvärld. De anställda 

utvecklas även kontinuerligt i syfte med att lösa uppgifter på bästa möjliga sätt och lär sig 

som helhet genom intern kompetensutveckling. Anställda i lärande organisationer har 

systemtänkande, de ser helheten och vart företaget är på väg och gör inte endast enstaka 

insatser i arbetet (Senge, 1995).  

 

Föreliggande studie 

Ett fungerande arbetsklimat är viktigt för att mildra negativa känslor av anställningsotrygghet 

(Keim et al. 2014). Tidigare forskning visar vikten av att de anställda får möjligheter att 

påverka sin egen arbetssituation (autonomi) för att bättre kunna hantera arbetsrelaterade krav 

och mildra känslan av anställningsotrygghet. Resultaten från dessa studier visar dessutom på 

vikten av att få återkoppling (feedback) som tydliggör de mål och ansvar som en anställd har, 

samt att stärka det psykologiska kontraktet. Även möjligheten till utveckling och variation i 

arbete (lärande och kompetensutveckling) är en viktig faktor genom att den anställde 

fortsätter stärka sina kompetenser. Syftet med denna studie var att undersöka om det finns ett 

negativt samband mellan arbetsklimat med fokus på autonomi, feedback samt lärande och 

kompetensutveckling och upplevd anställningsotrygghet. Följande hypoteser testades: 

 

Hypotes 1: Kvantitativ anställningsotrygghet har ett negativt samband med autonomi (H1a), 

feedback (H1b) samt lärande och kompetensutveckling (H1c) över tid. 

 

Hypotes 2: Kvalitativ anställningsotrygghet har ett negativt samband med: autonomi (H2a), 

feedback (H2b) samt lärande och kompetensutveckling (H2c) över tid. 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

Deltagarna var anställda på en revisionsbyrå som erbjuder både stora organisationer och små 

företag finansiell konsultation och rådgivning. Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm 

och kontor runt om i landet. Alla medarbetare i organisationen bjöds in till att delta i 

undersökningen. Vid tidpunkt 1 (T1) skickades enkäten ut till 782 undersökningsdeltagare 

och av dessa var det 567 som svarade. Svarsfrekvensen blev 73 %. Vid tidpunkt 2 (T2) 

skickades enkäten ut till 806 undersökningsdeltagare och av dessa var det 579 som svarade. 

Svarsfrekvensen blev 72 %. Antal undersökningsdeltagare som svarade på enkäten vid båda 

mättillfällena uppgick till 423 personer med en longitudinell svarsfrekvens på 74,6%. I denna 

studie var det 404 undersökningsdeltagare som kunde användas i analysen, då 19 av 

deltagarna undantogs från studien på grund av ofullständiga svar på de variabeln som ingick 

i studien. Den yngsta undersökningsdeltagaren var 21 år och den äldsta var 70 år med ett 

medelvärde på 42 år (s = 11,04), varav 62 % var kvinnor. Av undersökningsdeltagarna hade 

72 % akademisk utbildning (universitet/högskola). 

 

Material 

I denna studie användes följande demografiska variabler: ålder, kön och utbildning. Dessa 

variabler kan också ha en inverkan på hur individen upplever sin anställning och tolkar 

arbetssituationen den befinner sig i (Cheng & Chang, 2008). En metaanalys gjord av Keim 
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et al. pekar på att olika studier visar på olika resultat vad gäller vikten av åldern för 

anställningsotrygghet. Kinnunen och Nätti (1994) har visat på ett icke-signifikant samband 

mellan ålder och anställningsotrygghet. Roskies och Louis-Guerin (1990) har funnit att yngre 

anställda känner sig mer hotade eftersom de har varit anställda en kortare period och därför 

får gå först vid eventuella personalminskningar. Kanada liksom Sverige tillämpar 

senioritetsprincipen, lagen om anställningsskydd (Åhnberg, 2005). När det handlar om 

sambandet mellan kön och anställningsotrygghet är forskningen tvetydig. Johnson, Bobko 

och Hartenians studie (1992) visar att kvinnor upplever anställningsotrygghet i större 

utsträckning än män. Näswall et al. (2003) skriver däremot att män upplever större 

anställningsotrygghet på grund av deras traditionella roll som familjeförsörjare. De Witte 

(1999) menar dock att kvinnor känner lika stark anställningsotrygghet som män om de 

upplever sig själva som familjeförsörjare. Andra studier påvisar ingen signifikant skillnad 

mellan kvinnor och män (Berntson, Näswall, & Sverke, 2010). När det gäller utbildning 

indikerar forskningen att högutbildade anställda med högkvalificerade jobb känner sig mer 

trygga (Hellgren och Sverke, 2003). Det finns dock även studier med motsatta resultat som 

säger att högutbildade personer drabbas lika hårt av organisatoriska förändringar på den 

otrygga arbetsmarknaden (Keim et al., 2014). 

 

Autonomi. 

Variabeln autonomi mättes vid tillfälle 1 (T1) med fyra frågor: Exempelvis ”jag kan själv 

bestämma över hur jag vill organisera mitt arbete” (Sverke & Sjöberg, 1994, baserad på 

Hackman & Oldham, 1975; och Walsh, Taber, & Beehr, 1980). Undersökningsdeltagarna 

fick skatta sig själva på en femgradig Likert-skala, 1 (instämmer inte alls) och 5 (instämmer 

helt), där hög siffra indikerar stor grad av autonomi. Cronbachs alpha var 0,83. 

 

Feedback. 

Variabeln feedback mättes vid tillfälle 1 (T1) med fyra frågor för att ta reda på i vilken 

utsträckning respondenterna får feedback av sina arbetsledare om hur väl de utförde sitt 

arbete (Hackman & Oldham, 1975). Exempelvis ”Min chef ger mig en ganska bra 

uppfattning om hur väl jag utför mitt arbete”. Undersökningsdeltagarna fick skatta sig själva 

på en Likert-skala, 1 (instämmer inte alls) och 5 (instämmer helt), där hög siffra indikerar 

god feedback från cheferna. Cronbachs alfa var 0,78. 

 

Lärande och kompetensutveckling. 

Variabeln lärande och kompetensutveckling mättes vid tillfälle 1 (T1) med en skala 

bestående av fyra frågor, utvecklad av Hellgren, Sjöberg och Sverke (1997) för att få en 

uppfattning om i vilken utsträckning arbetet bidrar till nya kunskaper och lärande. 

Exempelvis ”Jag lär mig konstant nya saker på arbetet”. Undersökningsdeltagarna fick 

skatta sig själva på en femgradig Likert-skala, 1 (instämmer inte alls) och 5 (instämmer helt), 

där hög siffra indikerar hög grad av lärande och kompetensutveckling i arbetet. Cronbachs 

alfa var 0,87. 

 

Kvantitativ anställningsotrygghet. 

Variabeln kvantitativ anställningsotrygghet mättes vid tillfälle 2 (T2). Skalan består av tre 

frågor som utvecklades av Hellgren, Sverke och Isaksson (1999) för att mäta den anställdes 

oro kring sin framtida anställning. Exempelvis ”jag är rädd att jag kommer att förlora mitt 

jobb”. Undersökningsdeltagarna fick skatta sig själva på en femgradig Likert-skala, 1 
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(instämmer inte alls) och 5 (instämmer helt), där hög siffra indikerar en stark känsla av 

kvantitativ anställningsotrygghet. Cronbachs alfa var 0,95. 

 

Kvalitativ anställningsotrygghet. 

Variabeln kvalitativ anställningsotrygghet mättes vid tillfälle 2 (T2). Skalan består av fyra 

frågor som utvecklades av Hellgren, Sverke och Isaksson (1999) och som mäter den 

anställdes rädsla att förlora värdefulla aspekter av arbetet. Exempelvis ”jag oroar mig över 

min framtida löneutveckling”. Undersökningsdeltagarna fick skatta sig själva på en 
femgradig Likert-skala, 1 (instämmer inte alls) och 5 (instämmer helt), där hög siffra 

indikerar på hög grad av kvalitativ anställningsotrygghet. Cronbachs alfa var 0,79. 

 

Procedur  

Studien är baserad på data från en longitudinell datainsamling (Longitudinell Enkätstudie om 

Tjänstemäns Arbetsvillkor (LETA)). Data samlades in som en del av projektet ”Job 

insecurity from a gender perspective” (Näswall et al., 2010). Data samlades in vid sex olika 

tillfällen. Föreliggande studie bygger på data från två mättillfällen, mättillfälle tre som 

startade i september 2008 och avslutades i oktober 2008 och mättillfälle fyra som startade i 

augusti 2009 och avslutades i november 2009. Alla variabler i denna studie mättes vid båda 

mättillfälle. Enkäter skickades ut till alla anställda tillsammans med ett brev från 

organisationen och ett brev från forskargruppen. I breven fanns information om syftet med 

studien, hur man fyller i enkäten, information om konfidentialitet och om hur data ska 

användas. En påminnelse skickades efter två veckor för de deltagare som inte hade svarat 

och efter ytterligare en månad skickades en till påminnelse med en ny kopia av 

frågeformuläret. Som tack för medverkan i undersökningen inkluderades vid tillfälle tre en 

pocketbok i utskicket och vid tillfälle fyra en skraplott. Detta skede utifrån organisationens 

initiativ.  

 

 

Resultat 

 

Två multipla regressionsanalyser utfördes för att studera sambandet mellan de tre 

arbetsklimatsfaktorerna autonomi, feedback samt lärande och kompetensutveckling (T1) och 

anställningsotrygghet (T2). I den första analysen utgjorde kvantitativ anställningsotrygghet 

den beroende variabeln och i den andra analysen utgjorde kvalitativ anställningsotrygghet 

den beroende variabeln. Resultatet gav stöd för hypotes H1a och Hypotes H2a, att det finns 

ett signifikant negativt samband mellan autonomi och kvantitativ respektive kvalitativ 

anställningsotrygghet över tid. Stöd erhålls även för hypotes H2b, då ett signifikant negativt 

samband erhålls mellan feedback och kvalitativ anställningsotrygghet samt för hypotes H2c 

att lärande och kompetensutveckling har ett signifikant negativt samband med kvalitativ 

anställningsotrygghet över tid. Dock erhålls inget stöd för hypoteserna H1b (feedback har ett 

signifikant negativt samband med kvantitativ anställningsotrygghet) och H1c (lärande och 

kompetensutveckling har ett signifikant negativt samband med kvantitativ 

anställningsotrygghet). 

 

I Tabell 1 redovisas korrelationer, medelvärden, standardavvikelser samt Cronbachs alpha 

för samtliga variabler. Variablerna autonomi, feedback samt lärande och 

kompetensutveckling har ett signifikant negativt samband med de beroende variablerna 
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kvantitativ respektive kvalitativ anställningsotrygghet över tid. Resultaten visar även att 

bakgrundsvariablerna ålder, kön och utbildning har ett signifikant negativt samband med 

kvantitativ respektive kvalitativ anställningsotrygghet. 

 

Tabell 2 visar resultat från två multipla regressionsanalyser, som hade som syfte att testa 

effekterna av prediktorerna autonomi, feedback samt lärande och kompetensutveckling (T1) 

på kvantitativ, respektive kvalitativ anställningsotrygghet (T2). De oberoende variablerna 

förklarade 13 % av variansen i kvantitativ anställningsotrygghet och 31 % av variansen i 

kvalitativ anställningsotrygghet. Resultatet visar att både kön, utbildning och autonomi har 

ett signifikant negativt samband med kvantitativ anställningsotrygghet. Resultatet visar även 

att ålder, autonomi, feedback samt lärande och kompetensutveckling har ett negativt 

samband med kvalitativ anställningsotrygghet. 
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Tabell 1. Korrelationer (Pearsons r, tvåsidigprövning) mellan studiens variabler samt medelvärden, standardavvikelser och 

Cronbachs alfa. 

N=404, *p<0,05; **p<0,01  

Kön: 1=kvinna, 2=man. Utbildningsnivå1= icke-akademiska studier, 2= akademiska studier 

  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 M SD Alfa 

1. Ålder -        42,0 11,04 - 

2. Kön(man) ,16** -       1,38 ,49 - 

3.Utbildning -,15** ,29** -      1,72 ,45 - 

4.Autonomi ,20** ,25** ,16** -     3,87 ,67 ,83 

5.Feedback ,13** ,11* ,05 ,36** -    3,14 ,98 ,78 

6.Lärande och kompetensutveckling -,01 ,19** ,26** ,45** ,19** -   3,89 ,71 ,87 

7.Kvantitativ anställningsotrygghet -,12* -,23** -,17** -,33** -,13** -,18** -  1,80 ,98 ,95 

8.Kvalitativ anställningsotrygghet -,27** -,21** -,14** -,49** -,34** -,31** ,56** - 2,51 ,96 ,79 
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Tabell 2. Sammanfattning av multipla regressionsanalyser för kvantitativ och kvalitativ 

anställningsotrygghet (standardiserade regressionskoefficienter).   

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

 

 

Diskussion 

 

Arbetsklimatet på en arbetsplats är på sätt och vis avgörande för hur individen upplever sin 

arbetssituation och är även viktigt för att mildra känsla av anställningsotrygghet. Syftet med 

denna studie var att undersöka om det finns ett negativt samband mellan 

arbetsklimatsfaktorer autonomi, feedback samt lärande och kompetensutveckling (T1) och 

upplevd anställningsotrygghet (T2). Resultatet från de multipla regressionsanalyserna visar 

på signifikanta negativa samband mellan autonomi och kvantitativt respektive kvalitativ 

anställningsotrygghet. Detta ger stöd för hypotes H1a och H2a samt överensstämmer med 

tidigare studier (Barling & Kelloway, 1996; Schreurs et al., 2010) som visar att det finns ett 

negativt samband mellan hög arbetskontroll och anställningsotrygghet. Slutsatsen kan dras 

att högre grad av autonomi är förknippad med minskad känsla av anställningsotrygghet. 

Genom att ha kontroll över sitt eget arbete kan individen hantera de krav som tillkommer på 

arbetsplatsen och till och med känna sig tryggare i sin anställning. Detta går i linje med 

Karaseks krav - kontroll modell (1979) som visar att de anställda bör tillåtas hög kontroll för 

att mildra de negativa konsekvenserna av arbetskrav.  

 

Resultaten visar inget signifikant samband mellan feedback och kvantitativ 

anställningsotrygghet, hypotes H1b får därmed inte stöd. En möjlig orsak till detta kan vara 

att undersökningsdeltagarna visar på relativt låga nivåer av kvantitativ anställningsotrygghet, 

det vill säga att oron över att förlora jobbet var relativ låg. Då spelar det troligtvis inte så stor 

roll om den anställde får mycket eller lite feedback för upplevelse av kvantitativ 

anställningsotrygghet. Däremot finns ett signifikant negativt samband mellan feedback och 

kvalitativ anställningsotrygghet, hypotes H2b får stöd, det vill säga att brist på feedback leder 

till kvalitativ anställningsotrygghet. Under litteraturgenomgången identifieras inte någon 

tidigare studie som undersöker detta samband, utan de studier som framkommer inom 

området (se Sawyer, 1992; Keim et al., 2014) och kan kopplas till detta är studien om roll-

tvetydighet, genom uppfattningen om att roll-tvetydigheten påverkas av feedback, samt att 

det finns ett samband mellan roll-tvetydigheten och anställningsotrygghet. Anledningen till 

 

Kvantitativ 

anställningsotrygghet (β) 

Kvalitativ 

anställningsotrygghet (β) 

Ålder -,07 -,19*** 

Kön (man) -,12* -,05 

Utbildning -,10* -,06 

Autonomi -,26*** -,32*** 

Feedback ,00 -,17*** 

Lärande och Kompetensutveckling  -,02 -,12* 

 
R2(adjusted) 

,13 ,31 

N 408 404 
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det skulle kunna vara att genom att få feedback från chefen vet den anställde hur det ligger 

till, vad målet är, var dess position på arbetsplatsen ligger, vad som kan förbättras och att den 

anställde får bekräftelse på att den gör ett bra jobb. Feedback skulle kunna stärka det 

psykologiska kontraktet då den anställde får tydliga besked från cheferna om vad som gäller 

på arbetsplatsen och därför kommer den anställde att känna sig tryggare på arbetsplatsen. 

Bristen på studier om sambandet mellan feedback och anställningsotrygghet gör det svårt för 

att dra generella slutsatser. 

 

Precis som feedback visar lärande och kompetensutveckling inget signifikant samband med 

kvantitativ anställningsotrygghet, vilket kan bero på samma orsak som beskrivs ovan i 

stycket om feedback, att lärande och kompetensutveckling troligtvis inte har en betydelsefull 

roll för den anställdes upplevelse av kvantitativ anställningsotrygghet. Även här finns ett 

signifikant negativt samband med kvalitativ anställningsotrygghet, hypotes H2c får stöd. Det 

finns även en brist på studier om koppling mellan anställningsotrygghet och lärande och 

kompetensutveckling. Synsätt om lärande organisationer (Senge, 1995) delas av många och 

det skulle således vara intressant att veta hur möjligheten för lärande och 

kompetensutveckling påverkar känsla av anställningsotrygghet. Det är av central betydelse 

att individen får möjligheten att skaffa sig nya färdigheter och utvecklas i sitt arbete. Att 

arbetsgivaren investerar i ens utveckling kan uppfattas som någonting positivt för den 

anställde. Att det investeras i den anställde kan betyda att det finns tankar om att arbetsgivare 

vill att den anställde ska stanna kvar i jobbet och tvärtom – om det inte finns sådana 

möjligheter kan detta uppfattas av de anställda att arbetsgivare inte är intresserad av den 

anställdes kompetens. 

 

Föreliggande studie visar att både kön och utbildning kan predicera kvantitativ 

anställningsotrygghet. Studien visar att kvinnor i större utsträckning känner en oro att förlora 

sin anställning än vad män gör. Detta går i linje med Johnson, Bobko, och Hartenians studie 

(1992) som påvisar att kvinnor känner större osäkerhet än män under anställningen. I 

föreliggande studie var de flesta deltagare, närmare bestämt 72 %, högutbildade. Detta 

stämmer överens med tidigare forskningen av Hellgren och Sverke (2003) som menar att 

högutbildade inte upplever anställningsotrygghet på samma sätt som lågutbildade. En 

förklaring kan vara att högutbildade har lättare att hitta alternativ på arbetsmarknaden, det 

vill säga att de upplevs som mer anställningsbara. Ålder var den enda bakomliggande 

variabeln som predicerade kvalitativ anställningsotrygghet. Att studiens resultat pekar på att 

yngre känner sig mer otrygga får stöd av tidigare forskning (Roskies & Louis-Guerin, 1990). 

Detta kan förklaras av lagen om anställningsskydd (se Åhnberg, 2005) som innebär att 

anställda med kortast anställning, då oftast yngre personer, får gå först vid eventuella 

personalneddragningar.  

 

Medelvärdet för upplevd kvantitativ anställningsotrygghet vid tillfälle två vad relativt låg 

(m=1,80) med ganska låg (s= 0,98) standardavvikelse.  Eftersom skalan som användes är 

femgradig där 1 betyder ”instämmer inte alls” kan vi dra slutsatsen att 

undersökningsdeltagarna i denna studie inte oroade sig särskilt mycket över att förlora sina 

jobb. Det var förvånansvärt att graden av kvantitativ anställningsotrygghet inte var högre 

med hänsyn till att datainsamlingen pågick åren 2008 och 2009, samtidigt som den 

ekonomiska krisen i Sverige och i resten av världen ägde rum (SCB, 2014). En möjlig 

förklaring till detta är enligt konjunkturinstitutet att vissa branscher är mer känsliga för hög- 
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och lågkonjunktur än vad andra branscher är (Konjunkturinstitutet, 2015). När det kommer 

till den kvalitativa anställningsotryggheten har den högre medelvärde än vad den kvantitativa 

anställningsotryggheten (m= 2,51, s= 0,96). Även om undersökningsdeltagarna inte 

nödvändigtvis oroar sig för sina anställningar är troligtvis oron att gå miste om värdefulla 

aspekter av arbetet större under en pågående ekonomisk kris. Det kan även diskuteras om 

den anställdes oro att gå miste om värdefulla aspekter av arbetet endast beror på den 

ekonomiska krisen eller om detta är en oro som finns hos anställda konstant. 

 

Begränsningar och styrkor  

I denna studie finns det ett antal begräsningar och styrkor som är viktiga att lyfta fram. En 

styrka är att de mätskalor som används visar på hög reliabilitet då samtliga mått har höga 

alfavärden samt att mätinstrumentet är väl beprövade och validerade. Studien baseras på 

enkätundersökningar och enligt Spector (1994) kan det finnas risk för systematiska fel som 

kan påverka resultatet när självrapporterad data används. Spector (1994) talar om dessa 

variabeln som metodvariansen det vill säga den oönskad varians. Metodvariansen utgörs av 

all systematisk påverkan som inte kommer från trait variansen det vill säga det vi vill mäta. 

Det går inte att säkerställa helt att det är just de variabler som mäts som orsakar sambandet 

och inte andra bakomliggande variabler. Det är även svårt att dra kausala slutsatser och risken 

för detta blir större vid tvärsnittsstudier än vid longitudinella studier menar Spector (1994), 

detta eftersom att longitudinella studier gör det möjligt att säkrare kunna dra slutsatser 

avseende kausala samband oberoende av vilken mätmetod som används. Denna studie har en 

longitudinell design där individens upplevelse av sin arbetssituation mäts vid två olika 

mättillfällen. Detta ger en tydligare indikation på sambandets riktning än tvärsnittsdata skulle 

göra, det vill säga att det kan vara autonomi, feedback och lärande och kompetensutveckling 

som påverkar anställningsotrygghet och inte tvärtom. Det är viktigt att komma ihåg att det är 

näst intill omöjligt att kontrollera alla möjliga faktorer som kan ha påverkat det observerade 

resultatet oberoende av vilken design som används (Spector, 1994). 

 

I denna studie är användning av enkäter både en nackdel och en fördel. En nackdel med 

enkätstudien är att enkätsfrågorna är slutna och svarsalternativen förbestämda vilket kan ha 

påverkat respondenternas svar. Fördelen med enkätundersökningen är att det möjliggör att 

genomföra en riksomfattande undersökning och nå ut till många undersökningsdeltagare. 

Enkätundersökning är tidseffektivt och inte så resurskrävande som att använda sig av 

intervjumetod. Dessutom går det inte att manipulera en anställningssituation vid 

genomförande av en enkätundersökning, till skillnad mot exempelvis vid genomförande av 

ett experiment. En annan begränsning av denna studie är att det inte tas hänsyn till andra  

bakomliggande variabler som exempelvis individens personlighet, nationalitet, livssituation 

med flera, vilka kan påverka hur anställningsotrygghet förklaras. 
 

Slutsatser och framtida studier 

Resultatet av denna studie visar på att autonomi kan predicera både kvantitativ respektive 

kvalitativ anställningsotrygghet. Både feedback samt lärande och kompetensutveckling 

mildrar känslan av kvalitativ anställningsotrygghet, det vill säga oro att förlora viktiga 

aspekter av arbetet. Det finns en brist på studier som undersöker sambandet mellan feedback 

och anställningsotrygghet, samt även sambandet mellan lärande och kompetensutveckling 

och anställningsotrygghet. Därför vore det betydelsefullt att vidare studera dessa samband då 

dessa har en betydelse i mildrande av den kvalitativa anställningsotryggheten. Det vore även 
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intressant att studera betydelse av arbetsklimat med fokus på autonomi, feedback och lärande 

och kompetensutveckling för förebyggandet av de båda aspekterna av anställningsotrygghet 

samt ohälsa och arbetsrelaterad stress idag. Detta då data till denna studie samlades in för 

över sex års sedan och mycket kan ha hunnit hända på den tiden både i Sverige och globalt. 

Ett intresse finns att studera olika typer av organisationer och sektorer med olika bakgrund 

då denna studie hade ett urval begränsat till anställda på en revisionsbyrå med enbart 

tjänstemän. Detta för att undersöka om resultatet skulle påverkas beroende av vilken 

organisation som studeras. 

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att det är viktigt att studera fenomenet 

anställningsotrygghet då detta är ett aktuellt ämne som medför många negativa konsekvenser 

för både individen och organisationen. I takt med global utveckling tvingas organisationer 

göra olika strukturförändringar nedskärningar och vidta andra åtgärdar för att kunna hantera 

sina kostnader. De anställda tvingas arbeta alltmer flexibelt. Att stanna kvar på ett och samma 

jobb är inte en självklarhet längre och inte heller att ha en heltidstjänst och 

bemanningsbranschen blir allt större. Denna studie bidrar till en ökad förståelse om hur 

viktigt det är att anställda får möjligheter att påverka sina egna arbetssituationer (autonomi), 

får återkoppling (feedback) och möjlighet till utveckling och variation i arbete (lärande och 

kompetensutveckling). Detta kan vara användbart för organisationer som genomför 

omorganiseringar och personalminskningar då ledningen kan, med hjälp av kunskap om 

sambandet mellan arbetsklimat och anställningsotrygghet, vidta nödvändiga åtgärder för att 

minska oro, stress och öka arbetstrivsel bland personalen. 
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