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Ökad osäkerhet på arbetsmarknaden har lett till att allt fler upplever 

anställningsotrygghet, vilket har visats påverka både individ och 

organisation negativt. Samtidigt har transformativt ledarskap 

sammankopplats med positiva konsekvenser för både hälsa och 

arbetsrelaterade attityder. Syftet med studien var att fastställa 

sambanden mellan kvantitativ respektive kvalitativ 

anställningsotrygghet och arbetstrivsel, organisationsengagemang och 

psykisk hälsa, samt att undersöka om transformativt ledarskap kan 

mildra dessa samband. En enkätundersökning som besvarades av 467 

medlemmar från ett fackförbund utfördes och därefter beräknades tre 

hierarkiska multipla regressionsanalyser med arbetstrivsel, 

organisationsengagemang respektive psykisk hälsa som beroende 

variabler. Studien erhöll negativa samband mellan kvalitativ 

anställningsotrygghet och arbetstrivsel, organisationsengagemang 

respektive psykisk hälsa, samt ett negativt samband mellan kvantitativ 

anställningsotrygghet och psykisk hälsa. Undersökningen kunde 

vidare påvisa att en hög grad av transformativt ledarskap mildrade 

sambandet mellan kvantitativ anställningsotrygghet och psykisk hälsa.   

Eftersom anställningsotrygghet påverkar både individ och 

organisation är satsningar på transformativt ledarskap därmed både 

viktigt och betydelsefullt. 

 

 

Under de två senaste decennierna har arbetsmarknaden genomgått stora förändringar. 

Dessa förändringar innefattar exempelvis en teknologisk utveckling, globalisering, en 

hårdare internationell konkurrens samt att arbetsmarknaden periodvis har präglats av 

ekonomiska svårigheter som kräver att företag reducerar sina kostnader (Näswall, 

Hellgren & Sverke, 2003). Organisationer behöver till följd av den förändrade 

arbetssituationen förbättra sin konkurrenskraft, vilket kan uppnås genom exempelvis 

omstruktureringar, nedskärning av personal (Sverke & Hellgren, 2002), försäljning av 

företag samt nedläggning eller förflyttning av verksamhet (Allvin, Aronsson, Hagström, 

Johansson & Lundberg, 2006). För att möta den förändrade miljön är även flexibilitet 

gällande personalstyrkans storlek nödvändigt för organisationerna (Näswall m.fl., 2003; 

Sverke & Hellgren, 2002). Till följd av det ökade behovet av flexibilitet är numera allt 

fler anställningar baserade på tillfälliga anställningskontrakt och många anställda har 

blivit ofrivilligt deltidsarbetslösa (Sverke & Hellgren, 2002), vilket gör att 

organisationerna kan anpassa arbetskraften efter de ständigt föränderliga behoven och 

därigenom bibehålla sin konkurrenskraft (Allvin m.fl., 2006). Trots att denna flexibilitet 

upplevs som positiv av en del individer, upplever majoriteten det som negativt (Sverke 

& Hellgren, 2002). För många anställda har ovan nämnda förändringar bidragit till att 
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känslor av osäkerhet och otrygghet gällande sin anställning skapats (Näswall m.fl., 

2003; Richter, Näswall, Bernhard-Oettel & Sverke, 2014). Forskning har även visat att 

upplevelser av anställningsotrygghet kan medföra flertalet negativa konsekvenser för 

både individ och organisation (Chirumbolo & Hellgren, 2003; Hellgren, Sverke & 

Isaksson, 1999; Näswall, Sverke & Hellgren, 2001; Sverke, Hellgren & Näswall, 2002) 

och det är därmed av stor vikt att undersöka hur dessa negativa konsekvenser kan 

dämpas (Sverke m.fl., 2002).  

Med detta som bakgrund ämnar föreliggande studie att utvidga kunskaperna om hur 

anställningsotrygghetens negativa konsekvenser på individens välbefinnande samt 

arbetsrelaterade attityder kan mildras. Bland annat har ett gott ledarskap funnits inverka 

positivt på individ och organisation (Pradhan & Pradhan, 2015; Wegge, Shemla & 

Haslam, 2014). En av de ledarskapsstilar som under de senaste decennierna har fått stor 

uppmärksamhet inom forskningen är det transformativa ledarskapet som karaktäriseras 

av att ledaren exempelvis har ett coachande förhållningssätt, är vägledande samt 

tillhandahåller ett stödjande klimat (Bass & Avolio, 1994), vilket i flertalet studier 

visats ha en positiv påverkan på de anställdas välbefinnande samt attityder till arbete 

och organisation (Kelloway, Turner, Barling & Loughlin, 2012; Liu, Siu & Shi, 2010; 

Pradhan & Pradhan, 2015). Till följd av detta är det rimligt att anta att det 

transformativa ledarskapet kan mildra de negativa konsekvenserna av 

anställningsotrygghet. Forskning om huruvida det transformativa ledarskapet kan 

dämpa sambanden mellan anställningsotrygghet och dess konsekvenser är dock i 

dagsläget tämligen begränsad och således syftar denna studie till att undersöka detta.   

 

Anställningsotrygghet 

Anställningsotrygghet har genom åren definierats på flertalet olika sätt (De Witte, 1999) 

men en av de mer kända definitionerna är att anställningsotrygghet refererar till den 

“upplevda maktlösheten av att behålla en önskad kontinuitet i en hotad jobbsituation” 

(Greenhalgh & Rosenblatt, 1984, s. 438, översatt av oss). Vidare refererar 

anställningsotrygghet till en individs känsla av osäkerhet gällande sin anställning 

(Näswall m.fl., 2003) och mer specifikt oron över att förlora jobbet (Rosenblatt & 

Ruvio, 1996) eller viktiga aspekter av det (Greenhalgh & Rosenblatt, 1984). 

Anställningsotrygghet uppstår endast när det handlar om en oro för en ofrivillig 

arbetsförlust och därmed innefattas inte en egenvald förlust av arbetet eller delar av det i 

begreppet anställningsotrygghet (Greenhalgh & Rosenblatt, 1984). 

Anställningsotrygghet är vidare en subjektiv upplevelse vilket gör att individer som 

upplever samma objektiva situation kan uppleva situationen på varierande sätt samt 

reagera olika starkt på anställningsotryggheten (Sverke & Hellgren, 2002). Däremot 

behöver inte anställningsotrygghet vara sammankopplat med ett objektivt hot om att 

förlora anställningen och behöver därmed inte nödvändigtvis efterföljas av arbetsförlust, 

utan de som upplever anställningsotrygghet är i själva verket ofta fler än de som faktiskt 

förlorar sina arbeten (Hartley, Jacobson, Klandermans & van Vuuren, 1991). 

I den tidiga litteraturen om anställningsotrygghet sågs det som ett endimensionellt 

begrepp (Hellgren m.fl., 1999), men numera anses anställningsotrygghet istället ofta 

vara flerdimensionellt. Vilka dimensioner som anställningsotrygghet består av och hur 

de benämns råder det delade meningar om. Denna studie kommer dock att utgå från 

Hellgren m.fl. (1999) vilka delar upp begreppet i dimensionerna kvantitativ och 

kvalitativ anställningsotrygghet. Kvantitativ anställningsotrygghet refererar till oron för 
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att förlora arbetet i sin helhet, medan kvalitativ anställningsotrygghet refererar till oron 

för att förlora viktiga aspekter av arbetet såsom minskade möjligheter till befordran, 

försämrad löneutveckling eller färre förmåner (Hellgren m.fl., 1999; Sverke & Hellgren, 

2002). 

Vidare är det viktigt att skilja mellan anställningsotrygghet och faktisk förlust av 

arbetet, då en förlust av arbetet är något omedelbart medan anställningsotrygghet är en 

dagligen pågående upplevelse (Sverke m.fl., 2002). Anställningsotrygghet handlar om 

en förväntan om att det finns en risk att förlora arbetet eller viktiga delar av det (Sverke 

& Hellgren, 2002), vilket gör att det inte direkt leder till konsekvenser såsom förlust av 

inkomst eller arbetsrelaterade aktiviteter som är fallet med faktisk arbetsförlust (Hartley 

m.fl., 1991). Vid en faktisk förlust försvinner osäkerheten och individen kan påbörja en 

hantering och bearbetning av händelsen vilket leder till att stressen minskar. 

Anställningsotrygghet skapar istället en osäkerhet som gör att individen inte kan avgöra 

vilken hanteringsstrategi denne ska använda för att bearbeta den uppkomna situationen, 

detta då det är en fortgående upplevelse utan tydlig början eller slut (Näswall m.fl., 

2003). Till följd av detta kan anställningsotrygghet vara en potentiellt större stressor än 

att faktiskt förlora arbetet (Dekker & Schaufeli, 1995; Näswall m.fl., 2001). 

Att anställningsotrygghet är en betydande stressor kan förklaras av Lazarus och 

Folkmans (1984) stressteori vilken antar att individer vid varje ny situation gör en 

bedömning huruvida situationen är skadlig eller gynnsam och om de på något sätt kan 

förhindra eller förändra situationen. I det fall en individ bedömer att situationen är 

skadlig samtidigt som den upplever att den inte kan förhindra eller hantera situationen, 

reagerar individen med ett stresspåslag. Lazarus och Folkman (1984) menar även att 

osäkerhet gällande om och när något ska ske, vilket är fallet med anställningsotrygghet, 

kan leda till stressreaktioner då det hindrar individen från att hantera den eventuella 

påfrestningen. Då individen inte vet hur den ska hantera den uppkomna situationen 

resulterar detta i mycket obesvarade frågor och funderingar vilket kan leda till stress, 

oro och grubblande (Lazarus & Folkman, 1984). 

En annan möjlig förklaring till varför anställningsotrygghet är en potentiell stressor är 

att det kan upplevas som ett brott mot det psykologiska kontraktet (Näswall m.fl., 

2003). Det psykologiska kontraktet är ett oskrivet kontrakt mellan anställd och 

organisation som består av subjektiva förväntningar om skyldigheter och löften 

(Rousseau, 1989). Det består därmed av anställdas trosföreställningar om vad de är 

berättigade till, vilka baseras på implicita eller explicita löften som de anställda 

upplever att arbetsgivaren har avlagt. Det psykologiska kontraktet är perceptuellt vilket 

gör att de olika parterna kan uppfatta innehållet i kontraktet på olika sätt (Robinson, 

1996). I det fall en anställd upplever att den enligt det psykologiska kontraktet har rätt 

till vissa förmåner såsom exempelvis löne- och karriärutveckling eller en trygg 

anställning och detta sedan fråntas denne, kan den anställde uppleva att arbetsgivaren 

har brutit mot det psykologiska kontraktet. Ett brott mot det psykologiska kontraktet kan 

leda till en obalans mellan belöning och ansträngning då den anställde kan uppleva att 

den uppfyller sin del av kontraktet men inte får den belöning som den anser sig ha rätt 

till (Näswall m.fl., 2003). Enligt Siegrists (1996) insats- belöningsmodell kan en 

obalans mellan insats och belöning på arbetet leda till en känsla av orättvisa vilket i sin 

tur kan orsaka en stressreaktion. Obalansen kan även utgöra ett hot mot den sociala 

rollen som arbetstagare, vilket är en mycket viktig roll för en vuxen människa,
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och om den hotas kan det leda till en stark emotionell stress (Siegrist, 1996). Ett brott 

mot det psykologiska kontraktet kan därmed leda till en känsla av både stress och svek 

(Näswall m.fl., 2003) och således finns det anknytningspunkter mellan stressteorin 

(Lazarus & Folkman, 1984) och teorin om det psykologiska kontraktet. Hos de 

individer som anser att en trygg anställning eller löne- och karriärutveckling är en del av 

det psykologiska kontraktet, kan anställningsotrygghet därmed upplevas som mycket 

påfrestande (Näswall m.fl., 2003).  

 

Anställningsotrygghet och dess konsekvenser  

I enlighet med stressteorin och teorin om det psykologiska kontraktet är 

anställningsotrygghet därmed en potentiell stressor (Lazarus & Folkman, 1984; Näswall 

m.fl., 2003). Flertalet studier har även visat att anställningsotrygghet har negativa 

konsekvenser för både organisation och individ (Chirumbolo & Hellgren, 2003; 

Hellgren m.fl., 1999; Näswall, m.fl., 2001; Sverke m.fl., 2002). Exempelvis har tidigare 

forskning funnit att otryggheten påverkar både hälsa och välbefinnande men även 

arbetsrelaterade attityder (Chirumbolo & Hellgren, 2003; Hellgren m.fl. 1999). I en 

metaanalys av Sverke m.fl. (2002) har anställningsotrygghetens konsekvenser 

undersökts där de även har delat in dessa konsekvenser i fyra kategorier; direkta 

konsekvenser för i huvudsak individen (såsom minskad arbetstrivsel och 

arbetsinlevelse), direkta konsekvenser för i första hand organisationen (såsom reducerat 

organisationsengagemang och lägre tillit), långsiktiga konsekvenser för i huvudsak 

individen (såsom försämrad psykisk och fysisk hälsa) samt långsiktiga konsekvenser för 

i första hand organisationen (såsom högre benägenhet att lämna organisationen). En 

annan metaanalys har även funnit att anställningsotrygghet har ytterligare negativa 

konsekvenser då det visat sig samvariera med en lägre arbetsprestation (Cheng & Chan, 

2008). Sverke m.fl. (2002) menar vidare att även om vissa konsekvenser direkt påverkar 

individen, kan det indirekt även påverka organisationen och tvärtom kan även direkta 

konsekvenser för organisationen indirekt inverka på individen. Därmed är individens 

välmående och arbetsrelaterade attityder inte bara viktiga för individen själv utan även 

för organisationen. Det är därför viktigt för både individ och organisation att undersöka 

sambanden mellan anställningsotrygghet och de anställdas hälsa och attityder. För att 

undersöka detta har föreliggande studie valt att fokusera på sambanden mellan 

anställningsotrygghet och arbetstrivsel, organisationsengagemang och psykisk hälsa. 

Arbetstrivsel innebär ett välbehagligt emotionellt tillstånd för den anställde och refererar 

till den upplevda överensstämmelsen mellan vad arbetet erbjuder och vad den anställde 

vill ha ut av arbetet. Det handlar således om hur nöjd och tillfredsställd en anställd 

upplever sig vara i sitt arbete (Locke, 1969). Tidigare forskning har visat att 

anställningsotrygghet har ett negativt samband med arbetstrivsel (se t.ex. Ashford, Lee 

& Bobko, 1989; Chirumbolo & Hellgren, 2003; Lim 1996; Richter m.fl., 2013). Detta 

samband styrks även av en metaanalys av Cheng och Chan (2008) respektive en 

metaanalys av Sverke m.fl. (2002), vilka indikerar att anställda som är otrygga i sin 

anställning tenderar att uppleva lägre arbetstrivsel i sitt arbete jämfört med de anställda 

som upplever sin anställning som trygg. Dessa metaanalyser (Cheng & Chan, 2008; 

Sverke m.fl., 2002) har dock inte gjort någon åtskillnad mellan kvantitativ och kvalitativ 

anställningsotrygghet och har enbart fokuserat på den kvantitativa dimensionen. I en 

studie av Richter m.fl. (2014) har emellertid kvantitativ och kvalitativ 

anställningsotrygghet undersökts separat och resultatet visade på ett negativt samband 

mellan arbetstrivsel och båda dimensionerna. Även De Witte m.fl. (2010) har funnit att 
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både kvantitativ och kvalitativ anställningsotrygghet har ett negativt samband med 

arbetstrivsel. Däremot har en studie av Hellgren m.fl. (1999) indikerat att kvalitativ 

anställningsotrygghet är starkare relaterat till arbetsattityder, såsom lägre arbetstrivsel, i 

jämförelse med kvantitativ anställningsotrygghet. Sammantaget har dock forskning 

visat att både kvantitativ och kvalitativ anställningsotrygghet samvarierar med lägre 

arbetstrivsel. 

En konsekvens av anställningsotrygghet som direkt påverkar organisationen är som 

tidigare nämnt minskat organisationsengagemang (Sverke m.fl., 2002). 

Organisationsengagemang definieras som ett psykologiskt tillstånd vilket beskriver 

relationen mellan den anställde och organisationen (Meyer & Allen, 1991). Det finns 

flera dimensioner av organisationsengagemang, dock har föreliggande studie enbart valt 

att fokusera på den affektiva dimensionen. Affektivt organisationsengagemang refererar 

till den anställdes inlevelse i organisationen, dennes emotionella engagemang med 

verksamheten samt i vilken utsträckning som den anställde identifierar sig med 

organisationen. Graden av organisationsengagemang inverkar även på den anställdes 

beslut av att antingen avsluta eller fortsätta sitt medlemskap i organisationen (Meyer & 

Allen, 1991). Tidigare forskning har funnit ett negativt samband mellan 

anställningsotrygghet och organisationsengagemang (se t.ex. Ashford m.fl., 1989; Borg 

& Elizur, 1992; Buitendach & De Witte, 2005; Davy, Kinicki & Scheck, 1997). Detta 

har även metaanalyser av Cheng och Chan (2008) respektive Sverke m.fl. (2002) gjort, 

vilket innebär att anställda som upplever anställningsotrygghet tenderar att uppleva en 

lägre nivå av organisationsengagemang. Metaanalyserna av Cheng och Chan (2008) och 

Sverke m.fl. (2002) har dock som tidigare nämnts fokuserat på den kvantitativa 

dimensionen. Endast ett fåtal studier har undersökt sambandet mellan 

organisationsengagemang och den kvalitativa dimensionen av anställningsotrygghet 

(Vander Elst m.fl., 2014), men den forskning som gjorts tyder emellertid på att det även 

finns ett negativt samband mellan kvalitativ anställningsotrygghet och affektivt 

organisationsengagemang (Hu & Zuo, 2007; Urbanaviciute, Lazauskaite-Zabielske, 

Vander Elst, Bagdziuniene & De Witte, 2015; Vander Elst m.fl., 2014).  

Vidare är psykisk hälsa en konsekvens av anställningsotrygghet som långsiktigt 

påverkar individen (Sverke m.fl., 2002). Psykisk hälsa kan definieras som ”ett tillstånd 

av välbefinnande där individen inser sin egen förmåga, kan hantera normal livstress, kan 

arbeta produktivt och är förmögen att bidra till samhället” (World Health Organization, 

2007,  s. 1, översatt av oss). Åtskilliga studier har funnit att anställningsotrygghet har ett 

negativt samband med individens psykiska hälsa (se t.ex. Chirumbolo & Hellgren, 

2003; De Witte, 1999; Richter m.fl., 2013) vilket indikerar att en upplevelse av 

anställningsotrygghet har ett samband med ett minskat psykiskt välbefinnande. I likhet 

har även metaanalyser visat att anställningsotrygghet är negativt relaterat till psykisk 

hälsa (Cheng & Chan, 2008; Näswall m.fl., 2001; Sverke m.fl., 2002). Det finns även en 

studie av Hellgren och Sverke (2003) som har undersökt riktningen på sambandet, det 

vill säga huruvida det är den upplevda anställningsotryggheten som leder till psykisk 

ohälsa eller om det är en individs psykiska ohälsa som resulterar i att den upplever 

anställningsotrygghet. Studien fann att det är anställningsotrygghet som predicerar 

efterföljande psykisk ohälsa. Få studier har dock undersökt både den kvantitativa och 

kvalitativa dimensionen separat (De Witte m.fl., 2010). En del av de forskare som i sina 

studier separerat den kvantitativa och kvalitativa dimensionen av anställningsotrygghet, 

har emellertid funnit att båda dimensionerna är centrala stressorer som har ett negativt 
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samband med psykiskt välbefinnande (De Witte m.fl., 2010; Richter m.fl., 2014). De 

Witte m.fl. (2010) menar även att det är själva hotet i sig, inte huruvida det är ett 

kvantitativt eller kvalitativt hot, som är det centrala. Däremot har Hellgren m.fl. (1999) 

funnit att kvantitativ anställningsotrygghet är starkare relaterad till en försämring i hälsa 

jämfört med kvalitativ anställningsotrygghet. Dock har forskningen sammanfattningsvis 

funnit att både kvantitativ och kvalitativ anställningsotrygghet samvarierar med lägre 

psykisk hälsa.  

 

Modererande faktorer  

Trots att anställningsotrygghet i flera studier har visat sig ha negativa konsekvenser (se 

t.ex. Cheng & Chan, 2008; Hellgren m.fl., 1999; Näswall m.fl., 2001; Sverke m.fl., 

2002) så har styrkan på sambanden varierat mellan studierna, vilket tyder på att det 

finns andra variabler som modererar och påverkar dessa samband (Näswall m.fl., 2001). 

Forskning har exempelvis funnit modererande effekter av faktorer såsom ålder (Cheng 

& Chan, 2008; Näswall m.fl., 2001; Näswall & De Witte, 2003), kön (Näswall m.fl., 

2001) och utbildning (Näswall & De Witte, 2003). I sin metaanalys från 2001 har 

Näswall och hennes kollegor exempelvis funnit att den psykiska och fysiska hälsan hos 

äldre individer påverkas mer negativt vid anställningsotrygghet jämfört med yngre 

kollegor. Detta styrks även av Cheng och Chans metaanalys från 2008 vilken kom fram 

till samma resultat. Vad gäller den modererande effekten av kön har forskning 

exempelvis funnit att mäns hälsa påverkas mer negativt än kvinnors vid upplevd 

anställningsotrygghet (Näswall m.fl., 2001). Det har även framkommit att de med lägre 

utbildningsnivå upplever anställningssotrygghet i större utsträckning än de med högre 

utbildningsnivå (Näswall & De Witte, 2003). 

Vidare har det visat sig att yrkesstatus, anställningstid och anställningsform inverkar på 

upplevelsen av anställningsotrygghet (Cheng & Chan, 2008; Näswall m.fl., 2001; 

Näswall & De Witte, 2003; Sverke m.fl., 2002). Exempelvis har Näswall och De Witte 

(2003) funnit att arbetare upplever högre grad av anställningsotrygghet än tjänstemän, 

vilket även styrks av metaanalyser som fann samma resultat (Näswall m.fl., 2001; 

Sverke m.fl., 2002). Även anställningstiden har funnits påverka upplevelsen av 

anställningsotrygghet där hälsan hos de med längre anställningstid påverkas mer 

negativt (Cheng & Chan, 2008; Näswall m.fl., 2001), medan de med kortare 

anställningstid i högre utsträckning uppger att de har en intention att säga upp sig 

(Cheng & Chan, 2008). Dessutom upplever individer med tidsbegränsade anställningar 

högre grad av anställningsotrygghet än de som innehar tillsvidareanställningar (Näswall 

& De Witte, 2003). 

Utöver dessa ovan nämnda modererande faktorer har även kontroll, stöd på och utanför 

arbetet samt en god kommunikation från ledningen visat sig mildra konsekvenserna av 

anställningsotrygghet (Lim, 1996; Probst, 2005; Schweiger & Denisi, 1991). Även 

ledarskapets modererande effekt på sambanden mellan anställningsotrygghet och dess 

negativa konsekvenser har i viss mån undersökts (Hu & Zuo, 2007). Till författarnas 

kännedom har dock endast en studie utförts gällande huruvida det transformativa 

ledarskapet kan mildra dessa samband. Den studie som gjorts på området tyder dock på 

att det kan finnas en modererande effekt av transformativt ledarskap då utvecklande 

ledarskap (motsvarande transformativt ledarskap) har visat sig dämpa sambanden 

mellan kvantitativ anställningsotrygghet och psykisk ohälsa, distansering respektive 

utmattning. Dock hittades ingen modererande effekt av utvecklande ledarskap på 
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sambanden mellan kvalitativ anställningsotrygghet och utfallsvariablerna (Guthenberg, 

2011).  

Transformativt och transaktionellt ledarskap  

Teorin om transformativt respektive transaktionellt ledarskap introducerades av Burns 

(1978) och det är två typer av ledarskap som har fått stort inflytande i 

ledarskapsforskningen. Transaktionellt ledarskap refererar till en utbytesrelation mellan 

ledare och anhängare där dessa utbyten utgör huvuddelen av relationen. Transformativt 

ledarskap å andra sidan innefattar en ömsesidig relation och inträffar när ledare och 

anhängare samarbetar med varandra så att de höjer varandras motivation och moral till 

en högre nivå (Burns, 1978). 

Flertalet författare har därefter utvecklat teorin om transformativt och transaktionellt 

ledarskap. Exempelvis har Bass och Avolio (1994) presenterat en vidareutveckling av 

begreppen. Enligt deras beskrivning innebär transformativt ledarskap att ledaren 

motiverar de anställda att göra mer än vad de från början hade tänkt och ofta inspireras 

medarbetarna till att även göra mer än vad de trodde var möjligt. Vidare består det 

transformativa ledarskapet av fyra komponenter. Den första komponenten är idealiserat 

inflytande, som innefattar att ledaren är en förebild som de anställda vill efterlikna samt 

identifiera sig med. Dessutom uppvisar ledaren hög etik och moral samt förväntas även 

göra rätt saker. Inspirerande motivation, vilket är den andra komponenten, refererar till 

att ledaren får de anställda att anstränga sig mer genom att skapa en gemensam vision, 

samt att ledaren uppträder på ett sådant sätt som motiverar och inspirerar de anställda. 

Det innefattar även att ledaren uppvisar laganda, entusiasm och optimism. Den tredje 

komponenten är intellektuell stimulans som innebär att anställda stimuleras till 

kreativitet och nytänkande vilket kan ske genom att uppmuntra ifrågasättanden och 

skapandet av nya tillvägagångssätt. Till sist innefattar den fjärde komponenten, 

individuell omtanke, att ledaren fokuserar på anställdas behov av stöd och utveckling 

samt skapar ett stödjande klimat och agerar som en coach för att vägleda och utveckla 

sina anställda (Bass & Avolio, 1994). 

Transaktionellt ledarskap å andra sidan fokuserar på utbytet mellan ledaren och den 

anställde och består av tre former; villkorligt anpassad belöning (contigent reward), 

aktiv styrning via undantag (active management-by-exception) och passiv styrning via 

undantag (passive management-by-exception). Villkorligt anpassad belöning innebär att 

ledaren tydliggör de mål som är uppställda och utlovar belöningar i utbyte mot att de 

anställda utför arbetsuppgiften på ett tillfredsställande sätt. Denna form har visat sig 

vara relativt effektiv för att motivera de anställda till utveckling och prestation, dock 

inte lika effektiv som transformativt ledarskap. Aktiv styrning via undantag innebär 

vidare att ledaren aktivt övervakar avvikelser från standarder och i nödvändiga fall 

vidtar korrigerande åtgärder. Passiv styrning via undantag innebär att ledaren istället 

passivt inväntar att avvikelser ska uppstå och vidtar sedan korrigerande åtgärder när 

felen redan inträffat. Styrning via undantag tenderar att vara ineffektivt även om det i 

vissa fall är nödvändigt. Även en fjärde form av transaktionellt ledarskap har diskuterats 

vilken kallas laissez faire. Detta innebär en avsaknad av ledarskap där ledaren är 

undvikande och detta är således den mest ineffektiva ledarskapsstilen (Bass & Avolio, 

1994). 

Vidare beskriver Bass och Avolio (1994) att samtliga ledare använder både 

transformativt och transaktionellt ledarskap till någon grad, men att den optimala 
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ledaren i högst grad använder transformativt ledarskap. Mycket forskning har även visat 

att de transformativa ledarna är mest effektiva och att de upplevs som mer 

tillfredsställande i jämförelse med transaktionella ledare (Bass & Avolio, 1994).  

Det transformativa ledarskapets positiva konsekvenser  

Även tidigare studier har funnit att ledarskap på olika sätt inverkar på anställdas hälsa 

och välmående samt attityder (Liu m.fl., 2010; Wegge m.fl., 2014). Till exempel har 

transformativt ledarskap i flertalet studier funnits påverka de anställda positivt (se t.ex. 

Arnold, Turner, Barling, Kelloway & McKey, 2007; Arokiasamy, Abdullah, Ahmad & 

Ismail, 2016; Bono & Ilies, 2006; Nielsen, Randall, Yarker & Brenner, 2008; Sosik & 

Godshalk, 2000). Transformativt ledarskap har bland annat visat sig vara 

sammankopplat med de anställdas arbetstrivsel. I en studie från Malaysia har det 

exempelvis framkommit att lärare anställda inom grundskolan som uppgav att deras 

ledare uppvisade hög grad av transformativt ledarskap, även uppgav att de hade bättre 

arbetstrivsel jämfört med de som inte upplevde sin ledare som transformativ 

(Arokiasamy m.fl., 2016). Detta resultat stöds även av Liu m.fl. (2010) som fann en 

positiv samvariation mellan transformativt ledarskap och arbetstrivsel, där högre grad 

av transformativt ledarskap korrelerade med högre arbetstrivsel. 

Ytterligare en positiv aspekt som enligt forskningen kan sammankopplas med 

transformativt ledarskap är ett ökat affektivt organisationsengagemang. Både Pradhan 

och Pradhan (2015) och Bučiūnienė och Škudienė (2008) har i sina studier funnit starka 

samband mellan transformativt ledarskap och affektivt organisationsengagemang, vilket 

tyder på att ett transformativt ledarskap samvarierar med ett ökat emotionellt 

engagemang i organisationen. Transformativt ledarskap kan enligt Pradhan och Pradhan 

(2015) tillskriva arbetet en social och organisatorisk betydelse vilket kan leda till ett 

emotionellt band mellan den anställde och organisationen. Detta kan i sin tur påverka 

huruvida individen väljer att stanna inom organisationen eller inte. 

Transformativt ledarskap har även visat sig ha ett positivt samband med psykiskt 

välmående hos medarbetarna (Arnold m.fl., 2007; Kelloway m.fl., 2012) vilket tyder på 

att de anställda vars ledare är transformativ upplever ett bättre psykiskt välbefinnande. 

Vidare har det visat sig att transformativt ledarskap har ett negativt samband med 

arbetsrelaterad stress och stressymptom hos de anställda (Liu m.fl., 2010; Sosik & 

Godshalk, 2000). Hentrich m.fl. (2016) har även funnit att anställda med transformativa 

ledare upplevde jobbkraven som lägre än de som inte hade en transformativ ledare. 

Därmed har de dragit slutsatsen att transformativa ledare rent teoretiskt kan förändra 

anställdas upplevelse av stress. Detta genom coaching, intellektuell stimulans, att ge 

personlig uppmärksamhet samt visa individuell omtanke, vilka alla är aspekter som 

ingår i ett transformativt ledarskap (Hentrich m.fl., 2016). Vidare har det visat sig att 

individuell omtanke och idealiserat inflytande är de dimensioner av transformativt 

ledarskap som i störst mån skyddar mot påfrestningar på arbetet (Franke & Felfe, 2011). 

Transformativt ledarskap och anställningsotrygghet  

Till följd av att tryggheten på arbetsmarknaden har reducerats och garantin om en 

livslång anställning på senare tid har försvunnit, har det transformativa ledarskapet 

därför blivit viktigt för den upplevda arbetstrivseln hos medarbetarna (Bass, 1999). 

Detta eftersom det transaktionella ledarskapet inte på egen hand kan skapa trivsel på 

arbetet när otryggheten ökar (Bass, 1999) och det tyder därmed på att det transformativa 

ledarskapet är särskilt viktigt när de anställda upplever anställningsotrygghet. Bass 
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(1998) beskriver exempelvis att transformativt ledarskap kan öka medarbetarnas 

engagemang i och lojalitet till organisationen. Det transformativa ledarskapet kan även 

hjälpa medarbetarna att hantera stress medan transaktionella ledare, särskilt de som 

baserar sitt ledarskap på ledarskapsformen styrning via undantag, kan bidra till en 

ökning av stress bland medarbetarna (Bass, 1998). Det förefaller därmed som att det 

transformativa ledarskapet kan utrusta medarbetarna med hanteringsstrategier vilka kan 

användas vid stressfulla situationer. Enligt Lazarus och Folkmans stressteori (1984) kan 

vi reagera med ett stresspåslag när en situation upplevs som osäker och när den inte kan 

hanteras, vilket är fallet med anställningsotrygghet. I de fall som en individ anser att 

trygghet i anställningen är en del av det psykologiska kontraktet kan 

anställningsotrygghet även leda till en upplevelse av obalans mellan insats och belöning 

(Näswall m.fl., 2003), vilket enligt Siegrists (1996) insats- belöningsmodell kan leda till 

en stark emotionell stress. Anställningsotrygghet är därmed en potentiell stressor 

(Dekker & Schaufeli, 1995; Näswall m.fl., 2001) och eftersom transformativt ledarskap 

kan antas fungera som en buffert mot stress (Bass, 1998), är det således tänkbart att 

transformativt ledarskap kan mildra den negativa stress som anställningsotrygghet 

medför. 

Sammantaget har således tidigare studier visat att transformativt ledarskap har positiva 

konsekvenser för både arbetstrivsel (Arokiasamy m.fl., 2016; Liu m.fl., 2010), 

organisationsengagemang (Bučiūnienė och Škudienė, 2008; Pradhan & Pradhan, 2015) 

och psykisk hälsa (Arnold m.fl., 2007; Kelloway m.fl., 2012). Till följd av att 

anställningsotrygghet som tidigare nämnts har negativa konsekvenser på dessa variabler 

(Cheng & Chan, 2008; Sverke m.fl., 2002), samtidigt som transformativt ledarskap 

positivt påverkar dessa, är det rimligt att anta att denna ledarskapsstil kan mildra de 

negativa konsekvenserna av anställningsotrygghet. På så vis kan ett transformativt 

ledarskap indirekt reducera upplevelsen av brott mot det psykologiska kontraktet, samt 

minska det stresspåslag som anställningsotrygghet kan leda till. Eftersom endast fåtal 

studier har undersökt huruvida det transformativa ledarskapet kan dämpa sambanden 

mellan anställningsotrygghet och dess konsekvenser, krävs dock ytterligare forskning 

för att klarlägga detta. Föreliggande studie ämnar därför att bidra med denna forskning.    

Syfte  

Syftet med föreliggande studie var att undersöka sambanden mellan både kvantitativ 

och kvalitativ anställningsotrygghet och arbetstrivsel, organisationsengagemang 

respektive psykisk hälsa. Intentionen var även att undersöka om transformativt 

ledarskap kan mildra sambanden mellan anställningsotrygghet och utfallsvariablerna. 

Hypotes 1: Det finns ett negativt samband mellan kvantitativ anställningsotrygghet och 

arbetstrivsel (H1a), organisationsengagemang (H1b) respektive psykisk hälsa (H1c). 

Hypotes 2: Det finns ett negativt samband mellan kvalitativ anställningsotrygghet och 

arbetstrivsel (H2a), organisationsengagemang (H2b) respektive psykisk hälsa (H2c). 

Hypotes 3: Transformativt ledarskap har ett positivt samband med arbetstrivsel (H3a), 

organisationsengagemang (H3b) respektive psykisk hälsa (H3c). 

Hypotes 4: Sambandet mellan kvantitativ anställningsotrygghet och arbetstrivsel (H4a), 

organisationsengagemang (H4b) respektive psykisk hälsa (H4c) mildras av en högre 

grad av transformativt ledarskap. 
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Hypotes 5: Sambandet mellan kvalitativ anställningsotrygghet och arbetstrivsel (H5a), 

organisationsengagemang (H5b) respektive psykisk hälsa (H5c) mildras av en högre 

grad av transformativt ledarskap. 

 

Metod 

Procedur 

Till att börja med kontaktades ett flertal organisationer via mail där de tillfrågades om 

de ville medverka i studien. Svar erhölls från förbundsdirektören på Saco-förbundet 

Trafik och Järnväg som visade intresse för att delta i studien genom att erbjuda sig att 

skicka ut undersökningen till fackförbundets medlemmar. Studien genomfördes genom 

en enkätundersökning som utformades via Survey and Report och en länk skapades till 

enkäten. En assistent på fackförbundet skickade sedan ut ett av författarna skrivet 

informationsblad samt länken till den elektroniska enkäten till 3137 aktiva medlemmar 

som inte fyllt 65 år. Medlemmarna fick information om att undersökningen behandlade 

frågor om anställningsotrygghet, psykisk hälsa, arbetstrivsel, organisationsengagemang 

och ledarskap, samt att studien var en del av författarnas kandidatuppsats inom 

Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation på Stockholms universitet. På 

enkätens försättsblad informerades deltagarna skriftligt om att enkäten var anonym, 

konfidentiell och frivillig att svara på, samt att de när som helst utan att ange varför 

kunde avbryta studien. De informerades även om att undersökningens resultat endast 

skulle användas i forskningssyfte. Därefter ombads deltagarna att svara på påståenden 

genom att välja det alternativ som bäst passade in på dem. Enkäten kunde besvaras 

under elva dagar, från den 21 november 2016 fram till den 1 december 2016.  

Undersökningsdeltagare  

Deltagarna i studien bestod därmed av medlemmar från Saco-förbundet Trafik och 

Järnväg, vilka i första hand arbetar inom trafik-, järnväg- eller bussbranschen och har 

bland annat administrativa, tekniska och arbetsledande befattningar (Saco-förbundet 

Trafik och Järnväg, 2016). Enkätundersökningen skickades som tidigare nämnt ut till 

samtliga 3137 medlemmar som var under 65 år, detta då fackförbundet även har 

pensionerade medlemmar och ett krav för att delta i föreliggande undersökning var att 

ha arbete som sin huvudsakliga sysselsättning. Undersökningen besvarades av 473 

personer, men då tre av dessa angav att de inte hade arbete som huvudsaklig 

sysselsättning samt att tre ytterligare personer hade ofullständiga svar exkluderades 

dessa från analysen. Därmed baserades undersökningen på 467 personer, varav 163 var 

kvinnor (34,9%) och 304 var män (65,1%). Bortfallet var således 85,1 %. Åldern 

varierade mellan 22 och 64 år med en medelålder på 51,78 år (SD=8,65 år). Bland 

respondenterna hade 178 personer (38,1%) examen från universitet, högskola eller 

annan eftergymnasial utbildning, medan högst genomförda utbildning för de resterande 

289 personerna (61,9%) var från grundskola, gymnasium eller liknande.  

 

Material  

Enkäten bestod av totalt 40 frågor som inleddes med fyra frågor av demografisk 

karaktär avseende kön, ålder, utbildning och huvudsaklig sysselsättning. Därefter 

undersöktes de för studien relevanta variablerna med hjälp av fem tidigare validerade 

skalor som beskrivs nedan. Svarsalternativen för samtliga skalor bestod av en femgradig 
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skala som löpte från “stämmer inte alls” (1) till “stämmer helt” (5).  Vid reverserade 

frågor gällde det omvända, det vill säga “stämmer inte alls” (5) till “stämmer helt” (1). 

Anställningsotrygghet mättes med en skala av Hellgren m.fl. (1999), bestående av sju 

påståenden varav tre mätte kvantitativ anställningsotrygghet, exempelvis “Jag känner 

mig orolig för att bli uppsagd”, och fyra påståenden mätte kvalitativ 

anställningsotrygghet, exempelvis “Jag oroar mig för att få mindre stimulerande 

arbetsuppgifter i framtiden”. Höga poäng indikerade hög anställningsotrygghet. Skalan 

för kvantitativ anställningsotrygghet fick i föreliggande studie en intern konsistens på 

α=.91, medan skalan för kvalitativ anställningsotrygghet fick en intern konsistens på 

α=.69. 

Arbetstrivsel mättes med en skala av Hellgren, Sjöberg och Sverke (1997) och bestod av 

tre påståenden, exempelvis “Jag känner tillfredställelse med mitt arbete”. Höga poäng 

tydde på hög arbetstrivsel. I denna studie fick skalan för arbetstrivsel en intern 

konsistens på α=.89. 

Organisationsengagemang mättes med en svensk skala av Näswall, Baraldi, Richter, 

Hellgren och Sverke (2006) som baseras på Allen och Meyers (1990) skala om affektivt 

organisationsengagemang. Skalan bestod av fem påståenden av typen “Jag känner 

samhörighet med det företag jag arbetar i”. Höga poäng indikerade högt 

organisationsengagemang. Föreliggande studie erhöll en intern konsistens på α=.87 

avseende skalan för organisationsengagemang.  

Psykisk hälsa mättes med en kortversion av General Health Questionarie (GHQ-12) 

som har översatts till svenska av Sconfienza (1998). Skalan bestod av tolv påståenden, 

till exempel “Jag har känt mig ganska lycklig på det hela taget”. Höga poäng indikerade 

god psykisk hälsa. Den ursprungliga skalan har svarsalternativ på en fyrgradig skala, 

dock har föreliggande studie använt en femgradig skala som överensstämde med 

studiens resterande skalor. Skalan för psykisk hälsa fick en intern konsistens på α= .88 i 

föreliggande studie.  

Transformativt ledarskap mättes med en skala av Näswall m.fl. (2006) vilken 

innefattade nio påståenden, exempelvis “Min chef behandlar alla medarbetare 

individuellt utifrån deras behov, förmågor och ambitioner”. Höga poäng tydde på högt 

transformativt ledarskap. Studien erhöll en intern konsistens på α=.92 avseende skalan 

för transformativt ledarskap.  
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Tabell 1.  Medelvärden, standardavvikelser, Cronbach alpha och korrelationer (Pearsons r) för samtliga variabler.  

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Variabler  M SD α 1 2 3 4 5 6 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

1. Kvantitativ 

anställningsotrygghet 1.80 0.97 .91 - - - - - -

       

2. Kvalitativ 

anställningsotrygghet 2.58 0.82 .69 .55*** - - - -  - 

 

3. Transformativt 

ledarskap  3.24 0.86 .92 -.26*** -.49*** - - - - 

 

4. Organisations- 

engagemang  3.74 0.83 .87 -.30*** -.55*** .58*** - - - 

 

5. Psykisk hälsa 3.89 0.67 .88 -.40*** -.49*** .38*** .55*** - - 

 

6. Arbetstrivsel 3.71 0.93 .89 -.30*** -.53*** .50*** .81*** .56*** - 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

*** p <.001 (2-tailed), (N = 467). 

Medelvärdenas variationsvidd är 1-5, där höga värden indikerar en hög grad av kvantitativ och kvalitativ anställningsotrygghet, 

transformativt ledarskap, organisationsengagemang, psykisk hälsa respektive arbetstrivsel. 
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Statistisk analys 

För att besvara studiens hypoteser har tre hierarkiska multipla regressionsanalyser 

beräknats med arbetstrivsel, organisationsengagemang respektive psykisk hälsa som 

beroende variabler. Till att börja med har samtliga variablers fördelning studerats samt 

om det eventuellt fanns något brott mot antaganden i multipel regressionsanalys. För att 

undvika multikollinearitet medelvärdescentrerades sedan prediktorerna kvantitativ 

anställningsotrygghet, kvalitativ anställningsotrygghet samt transformativt ledarskap 

innan de inkluderades i analysen där medelvärdet sattes som noll (Aiken & West, 1991). 

Interaktionstermerna (kvantitativ anställningsotrygghet x transformativt ledarskap samt 

kvalitativ anställningsotrygghet x transformativt ledarskap) bildades sedan utifrån de 

centrerade variablerna. Vidare har icke-experimentella studier svårare att upptäcka 

modererande effekter eller interaktioner i jämförelse med experimentella studier då 

fördelningen av prediktorerna inte är optimal vilket medför att produktens 

residualvarians är lägre. Detta leder i sin tur till att icke-experimentella studier har en 

mycket lägre statistisk power. En lösning för att förbättra chanserna att upptäcka 

interaktioner är att acceptera en högre risk för typ 1 fel (se McClelland & Judd, 1993). 

Eftersom icke-experimentella studier inte har samma generaliseringsproblem som 

experiment är det därmed ändå viktigt att identifiera interaktionseffekter även i icke-

experimentella studier. Med hänsyn till detta har det i föreliggande studie valts att 

rapportera interaktionseffekter som signifikanta där p<.10 och risken för att få en 

signifikant interaktionseffekt fast den i verkligheten inte finns därmed är 10 %. För 

signifikanta interaktioner har därefter en simple slope-analys genomförts för att testa om 

regressionslinjens lutningar signifikant skiljde sig från noll (Aiken & West, 1991).  

 

 

Resul tat  

 

I tabell 1 redovisas medelvärden, standardavvikelser, reliabilitetsmått och korrelationer 

för samtliga av studiens studerade variabler. Kvantitativ anställningsotrygghet visade 

sig ha ett tämligen lågt medelvärde (M=1.80, SD=0.97) vilket således indikerar att 

många upplevde låga nivåer av oro för att förlora arbetet i sin helhet. Kvalitativ 

anställningsotrygghet å andra sidan hade ett högre medelvärde (M=2.58, SD=0.82) och 

för studiens respondenter var således oron för att förlora viktiga aspekter av arbetet ett 

större bekymmer än att förlora arbetet.  

Resultatet av de tre hierarkiska multipla regressionsanalyserna visas i tabell 2. Samtliga 

analyser gjordes i tre steg. I det första steget lades kontrollvariablerna (kön, ålder och 

utbildning) in och i steg 2 lades prediktorerna kvantitativ anställningsotrygghet, 

kvalitativ anställningsotrygghet samt transformativt ledarskap in. Till sist lades 

interaktionstermerna in i steg 3 (kvantitativ anställningsotrygghet x transformativt 

ledarskap samt kvalitativ anställningsotrygghet x transformativt ledarskap). Nedan 

kommer resultatet från regressionsanalyserna att redovisas för respektive utfallsvariabel 

(arbetstrivsel, organisationsengagemang och psykisk hälsa) separat. 
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Tabell 2. Sammanfattning av de hierarkiska multipla regressionsanalyserna. 

Standardiserade regressionskoefficienter (β) från steg 3 anges. 

___________________________________________________________________ 

                             Arbetstrivsel          Organisations-          Psykisk hälsa 

                   engagemang 

______________________________________________________________________ 

 

Steg 1 

Ålder                                 .01  -.05            .10* 

Kön                                -.07  -.06           -.04 

Utbildning                                -.05   .00           -.03 

R²  (justerad)                                .00   .00            .00 

ΔR²                                 .00   .00            .00 

 

Steg 2 

Kvantitativ otrygghet (KTO)       .01  .01            -.16** 

Kvalitativ otrygghet (KLO)        -.38***                      -.35***            -.31*** 

Transformativt ledarskap (TL)    .31***  .41***             .19*** 

R²  (justerad)            .36*  .43*             .29* 

ΔR²            .36*  .43*             .29* 

 

Steg 3 

KTO*TL                                  .05  .03            .09¤ 

KLO*TL                         .01  .01           -.04 

R² (justerad)           .36                       .43            .30 

ΔR²           .00  .00            .01* 

_______________________________________________ 

¤p<0,1, *p<.05, **p<.01, ***p<.001, (N=467). 

 

Arbetstrivsel 

I steg 1 förklarade kovariat (kön, ålder och utbildning) ingen varians i arbetstrivsel. När 

prediktorerna kvantitativ anställningsotrygghet, kvalitativ anställningsotrygghet 

respektive transformativt ledarskap lades in i analysen i steg 2 ökade däremot andelen 

förklarad varians signifikant till 36 %. Hypotes 1a respektive 2a anger att kvantitativ 

respektive kvalitativ anställningsotrygghet samvarierar med en lägre grad av 

arbetstrivsel. Som framgår i tabell 2 hade kvalitativ anställningsotrygghet i enlighet med 

hypotes 2a ett negativt samband med arbetstrivsel (β=-.38, p<.001) medan kvantitativ 

anställningsotrygghet inte hade ett signifikant samband med arbetstrivsel (β=.01, 

p>.05), vilket innebär att hypotes 1a ej får stöd. Hypotes 3a anger fortsättningsvis att 

individer vars chef utövar höga nivåer av transformativt ledarskap tenderar att uppleva 

en bättre arbetstrivsel. Föreliggande studie fann likartat ett positivt samband mellan 

transformativt ledarskap och arbetstrivsel (β=.31, p<.001) och hypotes 3a får således 

stöd. I steg 3, när interaktionstermerna inkluderades, ökade inte andelen förklarad 

varians i variabeln arbetstrivsel. Hypotes 4a respektive 5a, som anger att sambandet 

mellan kvantitativ respektive kvalitativ anställningsotrygghet och arbetstrivsel mildras 

av en högre grad av transformativt ledarskap, får inte stöd i föreliggande studie eftersom 
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transformativt ledarskap inte hade en signifikant modererande effekt på någon av 

sambanden. 

Organisationsengagemang 

När kovariat (kön, ålder och utbildning) lades in i analysen i steg 1 förklarade det ingen 

varians i organisationsengagemang. Andelen förklarad varians ökade signifikant till 43 

% när prediktorerna lades in i analysen i steg 2. Hypotes 1b respektive 2b anger att 

kvantitativ respektive kvalitativ anställningsotrygghet samvarierar med en lägre grad av 

organisationsengagemang. Föreliggande studie fann stöd för hypotes 2b men inte för 

hypotes 1b, då kvalitativ anställningsotrygghet hade ett signifikant negativt samband 

med organisationsengagemang (β=-.35, p<.001), medan det inte erhölls ett signifikant 

samband mellan kvantitativ anställningsotrygghet och organisationsengagemang (β=.01, 

p>.05).  Hypotes 3b anger vidare att transformativt ledarskap är positivt korrelerat med 

organisationsengagemang. I enlighet med hypotesen fann föreliggande studie ett 

positivt samband mellan transformativt ledarskap och organisationsengagemang (β=.41, 

p<.001) och hypotes 3b får därmed stöd. När interaktionstermerna inkluderades i 

analysen i steg 3 tillfördes ingen ytterligare förklarad varians. Till sist anger hypotes 4b 

respektive 5b att sambandet mellan kvantitativ respektive kvalitativ 

anställningsotrygghet och organisationsengagemang mildras av en högre grad av 

transformativt ledarskap. Varken hypotes 4b eller 5b får emellertid stöd, då 

transformativt ledarskap inte hade en signifikant modererande effekt på något av 

sambanden.  

Psykisk hälsa 

Kön, ålder och utbildning förklarade ingen varians i psykisk hälsa i steg 1. Dock erhölls 

en signifikant effekt av ålder (β=.10, p<.05) vilken innebär att ju äldre respondenterna 

var, desto bättre psykisk hälsa rapporterade dem. I steg 2, när prediktorerna lades in i 

analysen, ökade andelen förklarad varians i psykisk hälsa signifikant till 29 %. Hypotes 

1c respektive 2c anger att kvantitativ respektive kvalitativ anställningsotrygghet har ett 

negativt samband med psykisk hälsa. I likhet erhölls ett signifikant negativt samband 

mellan kvantitativ anställningsotrygghet och psykisk hälsa (β=-.16, p<.01) samt mellan 

kvalitativ anställningsotrygghet och psykisk hälsa (β=-.31, p<.001). Detta innebär att 

både hypotes 1c och 2c får stöd. Vidare anger hypotes 3c att transformativt ledarskap är 

positivt korrelerat med psykisk hälsa. Denna hypotes får i föreliggande studie stöd då ett 

positivt samband fanns mellan transformativt ledarskap och psykisk hälsa (β=.19, 

p<.001). När interaktionstermerna inkluderades i analysen i steg 3, ökade andelen 

förklarad varians med 1 %. Hypotes 4c respektive 5c anger att sambandet mellan 

kvantitativ respektive kvalitativ anställningsotrygghet och psykisk hälsa mildras av en 

högre grad av transformativt ledarskap. Transformativt ledarskap hade i föreliggande 

studie en signifikant modererande effekt på sambandet mellan kvantitativ 

anställningsotrygghet och psykisk hälsa (β=.09, p<.10), dock hittades ingen 

modererande effekt på sambandet mellan kvalitativ anställningsotrygghet och psykisk 

hälsa. Hypotes 4c får därmed stöd, medan hypotes 5c inte får stöd.  

För att illustrera den signifikanta modererande effekten ritades interaktionseffekten 

grafiskt. I figur 1 framgår därmed sambandet mellan kvantitativ anställningsotrygghet 

och psykisk hälsa som funktion av låga nivåer (en standardavvikelse under 

medelvärdet) respektive höga nivåer (en standardavvikelse över medelvärdet) av 

transformativt ledarskap. 
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Figur 1. Det transformativa ledarskapets modererande effekt på sambandet mellan 

kvantitativ anställningsotrygghet och psykisk hälsa (N=467). 

 

Som framgår i figur 1 var sambandet mellan kvantitativ anställningsotrygghet och 

psykisk hälsa starkare för de som rapporterade att deras chef utövade låga nivåer av 

transformativt ledarskap. Vid låga nivåer av kvantitativ anställningsotrygghet hade 

graden av transformativt ledarskap en liten betydelse för den psykiska hälsan. När höga 

nivåer av kvantitativ anställningsotrygghet upplevdes, rapporterade däremot de 

individer vars chef utövade höga nivåer av transformativt ledarskap att de hade en bättre 

psykisk hälsa jämfört med de individer vars chef utövade låga nivåer av transformativt 

ledarskap.  

 

Tabell 3. Resultat av simple slope-analys, t-värden samt konfidensintervall på 95 % 

                    -nivån anges. 

______________________________________________________________________ 

Transformativt ledarskap                          Lågt     Högt 

______________________________________________________________________ 

Psykisk hälsa 

Lutning ± CI.₉₅                        -0,250 ± -0,087    -0,139 ± 0,024 

t(458)                         -4,05***     -1,37 

______________________________________________________________________

*** p < .001 (2-tailed) (N=467).  

 

Därefter har en simple slope-analys genomförts för att testa om lutningarna av 

regressionslinjen signifikant skiljde sig från noll. Resultatet från simple slope-analysen i 

tabell 3 visar att lutningen på regressionslinjen för låg grad av transformativt ledarskap 

signifikant skiljde sig från noll, medan lutningen på regressionslinjen för hög grad av 

transformativt ledarskap inte gjorde det.   
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Diskussion  

  

Syftet med föreliggande studie var att fastställa om det föreligger ett samband mellan 

kvantitativ respektive kvalitativ anställningsotrygghet och arbetstrivsel, 

organisationsengagemang och psykisk hälsa, samt att undersöka huruvida transformativt 

ledarskap kan mildra dessa samband. I studien erhölls ett signifikant negativt samband 

mellan kvantitativ anställningsotrygghet och psykisk hälsa, däremot hittades inget 

signifikant samband mellan kvantitativ anställningsotrygghet och varken arbetstrivsel 

eller organisationsengagemang. Det hittades även signifikanta negativa samband mellan 

kvalitativ anställningsotrygghet och arbetstrivsel, organisationsengagemang respektive 

psykisk hälsa. Sammantaget var kvalitativ anställningsotrygghet en bättre prediktor av 

arbetstrivsel, organisationsengagemang och psykisk hälsa jämfört med kvantitativ 

anställningsotrygghet. Vidare erhölls ett signifikant positivt samband mellan 

transformativt ledarskap och arbetstrivsel, organisationsengagemang respektive psykisk 

hälsa. Vad gäller huruvida det transformativa ledarskapet kunde mildra sambanden 

mellan anställningsotrygghet och utfallsvariablerna erhölls endast en signifikant 

modererande effekt, en sådan att transformativt ledarskap visade sig mildra sambandet 

mellan kvantitativ anställningsotrygghet och psykisk hälsa. 

De negativa sambanden mellan kvalitativ anställningsotrygghet och utfallsvariablerna 

som erhölls i föreliggande studie tyder på att kvalitativ anställningsotrygghet 

samvarierar med minskad arbetstrivsel, reducerat organisationsengagemang respektive 

en försämring i psykisk hälsa. Det är dock viktigt att poängtera att dessa resultat inte 

uttalar sig om riktningen på sambanden, utan endast att variablerna samvarierar. 

Resultatet överensstämmer med de fåtal studier som har undersökt den kvalitativa 

dimensionen av anställningsotrygghet, vilka har funnit samma resultat (De Witte m.fl., 

2010; Hellgren m.fl., 1999; Hu & Zuo, 2007;  Richter m.fl., 2014; Urbanaviciute m.fl., 

2015; Vander Elst m.fl., 2014). Vidare erhölls även ett negativt samband mellan 

kvantitativ anställningsotrygghet och psykisk hälsa, vilket indikerar att de individer som 

oroar sig för att förlora arbetet i sin helhet, tenderar att uppleva en lägre grad av psykisk 

hälsa. Även detta står i likhet med tidigare forskning (se t.ex. Chirumbolo & Hellgren, 

2003; De Witte, 1999; Richter m.fl., 2013, för metaanalysresultat se Cheng & Chan, 

2008; Näswall m.fl., 2001; Sverke m.fl., 2002).  

Ovan nämnda resultat överensstämmer även med stressteorin samt teorin om det 

psykologiska kontraktet, vilka båda erbjuder förklaringar för de i studien funna 

sambanden. Enligt stressteorin (Lazarus & Folkman, 1984) kan nämligen osäkra 

situationer, som upplevs som att de inte kan hanteras, orsaka stressreaktioner. Eftersom 

anställningsotrygghet kan leda till en upplevelse av osäkerhet samt vara svår att hantera 

till följd av sin pågående karaktär utan tydlig början och slut (Näswall m.fl., 2003), kan 

anställningsotrygghet därmed anses vara en sådan situation som stressteorin refererar 

till. Till följd av detta är de framkomna sambanden således inte förvånande. Vidare är 

resultaten även väntade utifrån teorin om det psykologiska kontraktet då 

anställningsotrygghet kan upplevas som ett brott mot det psykologiska kontraktet. Om 

individen exempelvis upplever att olika aspekter såsom en trygg anställning, möjlighet 

till karriärutveckling eller en kontinuerlig lönestegring ska ingå i det psykologiska 

kontraktet, och detta sedan fråntas denne, kan den anställde uppleva att arbetsgivaren 

inte uppfyller sin del av kontraktet (Näswall m.fl., 2003). Ett brott mot det psykologiska 

kontraktet kan vara mycket påfrestande för individen (Näswall m.fl., 2003) och det är 
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därför även enligt denna teori rimligt att anställningsotrygghet i föreliggande studie 

samvarierade negativt med individens hälsa samt arbetsrelaterade attityder.  

Däremot erhölls inget signifikant samband mellan kvantitativ anställningsotrygghet och 

varken arbetstrivsel eller organisationsengagemang. Detta resultat är anmärkningsvärt 

då det står i motsats till vad majoriteten av tidigare forskning har funnit (se t.ex. 

Ashford m.fl., 1989; Borg & Elizur, 1992; Buitendach & De Witte, 2005; Chirumbolo 

& Hellgren, 2003; Davy m.fl., 1997; Lim, 1996; Richter m.fl., 2013, för 

metaanalysresultat se Cheng & Chan, 2008; Sverke m.fl., 2002). I föreliggande studie 

upplevde många av deltagarna låga nivåer av kvantitativ anställningsotrygghet. Detta är 

något förvånande då tidigare forskning indikerat att lågutbildade i högre utsträckning än 

högutbildade upplever anställningsotrygghet (Näswall & De Witte, 2003) och 

majoriteten av deltagarna i studien inte hade någon eftergymnasial utbildning. En 

möjlig förklaring till detta skulle dock kunna vara att utbildningsnivån inom den 

undersökta branschen inte påverkar upplevelsen av anställningsotrygghet i samma 

utsträckning som i andra branscher. Däremot är resultatet avseende att kvalitativ 

anställningsotrygghet är starkare korrelerat med arbetstrivsel och 

organisationsengagemang än kvantitativ anställningsotrygghet, inte särskilt 

uppseendeväckande till följd av att det ligger i linje med en tidigare studie som också 

funnit att den kvalitativa dimensionen i större utsträckning än den kvantitativa 

dimensionen samvarierar med arbetsrelaterade attityder (Hellgren m.fl., 1999).  

En tänkbar förklaring till att föreliggande studie inte fann något samband mellan 

kvantitativ anställningsotrygghet och arbetstrivsel respektive organisationsengagemang 

kan vara att de båda dimensionerna av anställningsotrygghet (kvantitativ och kvalitativ) 

överlappade varandra i viss utsträckning. Till följd av att kvalitativ 

anställningsotrygghet var en starkare prediktor av arbetstrivsel och 

organisationsengagemang, är det tänkbart att de starka sambanden mellan kvalitativ 

anställningsotrygghet och arbetstrivsel respektive organisationsengagemang eliminerade 

den kvantitativa anställningsotrygghetens eventuella samband med dessa variabler. 

Något som möjligtvis talar för detta är att kvantitativ anställningsotrygghet var 

signifikant negativt bivariat korrelerat med de båda utfallsvariablerna, medan 

korrelationerna i regressionsanalysen, då åtgärder mot multikollinearitet vidtagits 

genom centrering, inte längre var signifikanta. Att sambanden mellan kvantitativ 

anställningsotrygghet och arbetstrivsel respektive organisationsengemang uteblev, 

behöver därmed inte nödvändigtvis innebära att deltagarna i studien inte upplevde att 

kvantitativ anställningsotrygghet samvarierade med deras engagemang och trivsel. 

Resultatet kan istället vara en konsekvens av att deltagarna främst upplevde att det var 

oron över att förlora viktiga aspekter av arbetet (kvalitativ anställningsotrygghet) som 

negativt samvarierade med deras trivsel och engagemang, vilket gör att oron över att 

förlora arbetet i sin helhet (kvantitativ anställningsotrygghet) blev sekundär och därmed 

eventuellt inte framkom i resultatet. Å andra sidan kan det också vara möjligt att oron 

över att förlora arbetet helt enkelt inte upplevdes vara sammankopplat med lägre 

arbetstrivsel och organisationsengagemang i denna urvalsgrupp. 

Föreliggande studie erhöll vidare ett positivt samband mellan transformativt ledarskap 

och arbetstrivsel, organisationsengagemang respektive psykisk hälsa. Detta indikerar att 

de individer vars ledare använder en högre grad av transformativt ledarskap  

upplever en bättre arbetstrivsel, organisationsengagemang samt psykiskt välbefinnande. 
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Resultatet står i likhet med tidigare forskning som har funnit att det transformativa 

ledarskapet har ett positivt samband med arbetstrivsel (Arokiasamy m.fl., 2016; Liu 

m.fl., 2010), organisationsengagemang (Bučiūnienė & Škudienė, 2008; Pradhan & 

Pradhan, 2015) och psykisk hälsa (Arnold m.fl., 2007; Kelloway m.fl., 2012). Att ledare 

som uppvisade en hög grad av transformativt ledarskap hade en positiv inverkan på 

både hälsa och arbetsrelaterade attityder för de anställda, överensstämmer även med 

teorin om transformativt ledarskap. Bass och Avolio (1994) menar nämligen att den 

optimala ledaren i högst grad använder transformativt ledarskap och att det 

transformativa ledarskapet är viktigt för medarbetarnas upplevda arbetstrivsel (Bass, 

1999), engagemang i organisationen samt att transformativa ledare kan hjälpa de 

anställda att hantera stress (Bass, 1998). Utifrån denna teori är det därmed inte oväntat 

att hög grad av transformativt ledarskap samvarierade med bättre psykisk hälsa och 

arbetsrelaterade attityder i föreliggande studie. 

När det gäller det transformativa ledarskapets modererande effekt fann föreliggande 

studie att sambanden mellan kvalitativ anställningsotrygghet och utfallsvariablerna inte 

mildrades av hög grad av transformativt ledarskap. Detta resultat överensstämmer med 

en tidigare studie som inte heller fann någon dämpande effekt av utvecklande ledarskap 

(motsvarande transformativt ledarskap) på sambanden mellan kvalitativ 

anställningsotrygghet och psykisk ohälsa, utmattning och distansering (Guthenberg, 

2011). Dock fann föreliggande studie signifikanta huvudeffekter av både kvalitativ 

anställningsotrygghet och transformativt ledarskap på utfallsvariablerna. Detta 

tillsammans med att interaktionseffekter inte återfanns skulle kunna tyda på att 

relationen mellan kvalitativ anställningsotrygghet och transformativt ledarskap istället 

är additiv och inte modererande, varför ingen interaktionseffekt erhölls. I föreliggande 

studie visade sig transformativt ledarskap inte heller ha någon mildrande effekt på 

sambanden mellan kvantitativ anställningsotrygghet och arbetstrivsel respektive 

organisationsengagemang, vilket utifrån den teoretiska bakgrunden är något förvånande. 

Vidare hittades däremot en signifikant modererande effekt av transformativt ledarskap 

på sambandet mellan kvantitativ anställningsotrygghet och psykisk hälsa. Den 

interaktionseffekt som fanns innebär att transformativt ledarskap mildrade sambandet 

mellan kvantitativ anställningsotrygghet och psykisk hälsa. Att föreliggande studie fann 

denna interaktionseffekt ligger i linje med en tidigare studie som funnit att utvecklande 

ledarskap (motsvarande transformativt ledarskap) dämpade sambanden mellan 

kvantitativ anställningsotrygghet och psykisk ohälsa, utmattning och distansering 

(Guthenberg, 2011). Resultatet överensstämmer även med stressteorin, teorin om det 

psykologiska kontraktet samt teorin om transformativt ledarskap.  Enligt stressteorin 

kan vi reagera med ett stresspåslag i situationer som är osäkra och som vi upplever att vi 

inte kan hantera (Lazarus & Folkman, 1984) och även ett brott mot det psykologiska 

kontraktet kan leda till en stark stress (Näswall m.fl, 2003; Siegrist, 1996). Då 

transformativt ledarskap kan utrusta individer med hanteringsstrategier i stressfulla 

situationer (Bass, 1998) är det inte förvånande att transformativt ledarskap mildrade 

sambandet mellan kvantitativ anställningsotrygghet och psykisk hälsa.  

Vid tolkning av den signifikanta interaktionseffekten bör det dock beaktas att risken för 

att få ett resultat som inte finns i verkligheten var vald till 10 % på grund av de problem 

som finns med att upptäcka interaktionseffekter i icke-experimentella studier (se 

McClelland & Judd, 1993). Hänsyn till detta bör självfallet tas, dock indikerar ändå 
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interaktionseffekten att transformativt ledarskap har en viss dämpande effekt på psykisk 

hälsa vid upplevelser av hög kvantitativ anställningsotrygghet. 

Resultaten i föreliggande studie bidrar till ökad kunskap och förståelse inom 

forskningsområdet för anställningsotrygghet. Då undersökningen fann ett negativt 

samband mellan kvantitativ anställningsotrygghet och psykisk hälsa samt negativa 

samband mellan kvalitativ anställningsotrygghet och arbetstrivsel, 

organisationsengagemang respektive psykisk hälsa, bidrar denna studie med att 

förstärka bilden av att anställningsotrygghet har negativa konsekvenser för såväl individ 

som organisation. Eftersom kvalitativ anställningsotrygghet inte är lika beforskat (De 

Witte m.fl., 2010; Vander Elst m.fl., 2014) bidrar studien i synnerhet till en 

kunskapsökning gällande den kvalitativa dimensionen. Studien belyser således vikten 

av att uppmärksamma och arbeta med att förebygga anställningsotrygghetens negativa 

konsekvenser i samhället. Då arbetsmarknaden blir allt mer osäker och otrygg (Näswall 

m.fl., 2003) blir detta ämne allt mer aktuellt och konsekvenserna desto mer kännbara. 

Till följd av detta är det av yttersta vikt att undersöka vad för moderatorer som kan 

tänkas mildra dessa samband och därmed minska de negativa följderna av 

anställningsotrygghet (Sverke m.fl., 2002). Då föreliggande studie har funnit att hög 

grad av transformativt ledarskap kan dämpa de negativa konsekvenserna på den 

psykiska hälsan vid upplevelser av kvantitativ anställningsotrygghet, uppmärksammar 

studien vikten av att ledaren uppvisar karaktärsdrag som tillhör den transformativa 

ledarskapsstilen, såsom coachning, vägledning, tillhandahålla ett stödjande klimat samt 

uppvisa laganda, entusiasm och optimism (Bass & Avolio, 1994). Med tanke på vad 

konsekvenserna kan kosta för både individ och organisation, är det därmed mycket 

fördelaktigt och viktigt att organisationer i praktiken satsar på att deras ledare använder 

ett transformativt ledarskap. Detta skulle exempelvis kunna ske genom utbildning och 

vägledning samt att förespråka karaktärsdrag som tillhör den transformativa 

ledarskapsstilen. På så vis kan den psykiska hälsan hos anställda förbättras när 

otryggheten upplevs som hög, vilket är betydelsefullt för både individ och organisation. 

Studiens styrkor och svagheter 

I studien finns både styrkor och begränsningar som vid tolkning av resultaten behöver 

tas i beaktning. En svaghet med undersökningen som eventuellt kan ha påverkat 

generaliserbarheten negativt är det faktum att majoriteten av respondenterna var män 

(65,1 %) samt att det var en hög medelålder (51,78 år). Även den låga svarsfrekvensen 

kan ses som en begränsning. Ett mail med ett informationsblad samt länken till den 

elektroniska enkäten skickades ut till 3137 medlemmar, dock erhölls fullständiga svar 

endast från 467 personer vilket innebar en svarsfrekvens på 14,9 %. En möjlig 

anledning till den låga svarsfrekvensen var att endast en dryg tredjedel (cirka 1090 

personer) hade öppnat mailet när enkäten stängdes, vilket innebar att många inte var 

medvetna om undersökningen. Den låga svarsfrekvensen kan eventuellt ha påverkat 

resultatet då undersökningen endast baserades på en mindre del av fackförbundets 

medlemmar. Trots den låga svarsfrekvensen har undersökningen många respondenter 

(N=467) vilket ändå får ses som en styrka. En ytterligare styrka är att undersökningen 

baserades på validerade skalor vilket indikerar att de mätinstrument som har använts för 

de studerade variablerna mäter rätt aspekter. Samtliga skalor uppvisade dessutom en 

god reliabilitet, även om skalan för kvalitativ anställningsotrygghet ligger precis på 

gränsen för vad som kan anses vara godtagbart (α=.69). Sammantaget kan därför 

mätinstrumenten i föreliggande studie anses vara tillförlitliga. 
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Något annat som kan ha påverkat studiens resultat och dess generaliserbarhet är att 

undersökningen endast baserades på fackliga medlemmar. Det är dock omdiskuterat 

huruvida ett fackligt medlemskap påverkar de anställdas upplevelse av 

anställningsotrygghet eller inte. Sverke och Hellgren (2001) har i en svensk studie 

funnit att fackmedlemmar och icke-fackligt anslutna individer inte skiljde sig i 

upplevelser av anställningsotrygghet, medan Näswall och De Witte (2003) funnit att 

fackmedlemmar i Belgien upplevde mer anställningsotrygghet än personer som inte var 

anslutna till ett fackförbund. En möjlig förklaring till att medlemmar i fackförbund kan 

uppleva mer anställningsotrygghet kan vara att de som arbetar på arbetsplatser där 

osäkerheten är större har mer benägenhet att gå med i ett fackförbund (Näswall & De 

Witte, 2003). Bender och Sloane (1999) har å andra sidan funnit att medlemmar i 

fackförbund upplevde mindre anställningsotrygghet, vilket kan förklaras av att 

fackförbunden arbetar med att förhindra arbetsförlust (Näswall & De Witte, 2003). 

Oavsett huruvida det fackliga medlemskapet påverkar resultatet eller inte, är dock en 

styrka i föreliggande studie att urvalet byggde på medlemmar i fackförbundet Trafik och 

Järnväg vilka representerade olika företag och varierande yrkeskategorier. Spridningen 

var därmed stor bland respondenterna vilket ökar studiens generaliserbarhet. I och med 

att fackmedlemmarna representerade olika företag minskas även risken att de hade 

samma chef, vilket kan ses som positivt då ledarskap var en aspekt som undersöktes. 

Framtida studier 

Föreliggande studie har, i likhet med många andra studier gällande 

anställningsotrygghet, använt en tvärsnittsdesign och kan därmed inte göra några 

uttalanden om kausalitet. Därmed bör framtida forskning i större utsträckning fokusera 

på att klarlägga riktningen på sambanden. 

Eftersom det är av intresse att undersöka vilka faktorer som möjligen kan mildra 

anställningsotrygghetens negativa konsekvenser (Sverke m.fl., 2002) har föreliggande 

studie valt att undersöka det transformativa ledarskapets modererande effekt på 

sambandet mellan anställningsotrygghet och dess konsekvenser. Då det till författarnas 

kännedom endast finns en ytterligare studie (Guthenberg, 2011) som i Sverige 

undersökt detta, krävs dock fortsatt forskning för att klarlägga hur och om det 

transformativa ledarskapet kan påverka de anställdas hälsa och arbetsrelaterade attityder 

vid upplevd anställningsotrygghet. Till följd av att Guthenberg (2011) i likhet med 

föreliggande studie har genomfört sin undersökning på ett fackförbund tillhörande 

SACO, om än för andra yrkeskategorier, bör framtida studier därför undersöka andra 

urvalsgrupper för att klargöra om sambanden är de samma även i andra populationer. 

I framtida studier kan det även vara värdefullt att undersöka andra former av ledarskap 

för att försöka utröna om olika ledarskapsstilar har varierande påverkan på upplevelser 

av anställningsotrygghet och dess konsekvenser. Det skulle kunna leda till mer kunskap 

om vilken form av ledarskap som är mest respektive minst fördelaktigt vid situationer 

där upplevelsen av anställningsotrygghet är hög. Sammantaget betonar författarna 

således vikten av fortsatt forskning om vad som kan mildra anställningsotrygghetens 

negativa konsekvenser, vilket kan gynna både individ, organisation och samhället.  

Slutsatser 

Sammanfattningsvis kunde föreliggande studie inte hitta något negativt samband mellan 

kvantitativ anställningsotrygghet och arbetstrivsel respektive organisationsengagemang. 

Undersökningen fann däremot ett negativt samband mellan kvantitativ 
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anställningsotrygghet och psykisk hälsa, samt negativa samband mellan kvalitativ 

anställningsotrygghet och arbetstrivsel, organisationsengagemang respektive psykisk 

hälsa. Detta indikerar således att anställningsotrygghet påverkar både individen och 

organisationen negativt. Vidare visade resultatet att en hög grad av transformativt 

ledarskap mildrade sambandet mellan kvantitativ anställningsotrygghet och psykisk 

hälsa. Någon modererande effekt av transformativt ledarskap kunde dock inte hittas på 

de andra sambanden. Det förefaller därmed som att när den kvantitativa 

anställningsotryggheten upplevs som hög är den psykiska hälsan bättre för de individer 

vars ledare uppvisar en hög grad av transformativt ledarskap, medan de anställda vars 

ledare uppvisar låg grad av transformativt ledarskap upplever lägre psykisk hälsa.  
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