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Forskning har visat att anställningsotrygghet utgör en stressfaktor som 

kan medföra en rad negativa konsekvenser för individen och 

organisationen. Den här studien undersökte om socialt stöd från 

kollegor och socialt stöd från chef kan mildra de negativa effekterna av 

anställningsotrygghet på arbetstrivsel, intention att stanna och 

arbetsprestation. Studien baseras på en enkätundersökning bland 

tjänstemän i ett svenskt industriföretag (N=263) som genomgick en 

organisationsförändring. Resultaten av hierarkiska multipla 

regressionsanalyser visade att anställningsotrygghet var negativt 

relaterat till intention att stanna. Stöd från kollegor och stöd från chef 

var positivt relaterade till arbetstrivsel och arbetsprestation, och stöd 

från chef hängde därutöver samman med intention att stanna. 

Huvudresultatet var att stöd från kollegor också fungerade som en 

moderator för intention att stanna och arbetsprestation, medan stöd från 

chef inte hade någon modererande effekt. Slutsatsen är att vid 

organisationsförändringar kan de anställda ha nytta av det sociala stöd 

de kan få från kollegor.  

 

Nyckelord: Arbetstrivsel, intention att stanna, självskattad 

arbetsprestation, organisationsförändring, anställningsotrygghet, stöd 

från kollegor, stöd från chef   

 

För arter, människor och även organisationer verkar förmågan till förändring vara 

nödvändig för att kunna anpassa sig i en föränderlig omvärld för att säkra sin överlevnad. 

För arter inklusive människan uttrycks detta elegant av följande kända parafras av 

Darwins evolutionslära (NCSE, 2009, min översättning): ”Det är inte de starkaste som 

överlever, inte ens de mest intelligenta, utan de som är mest anpassningsbara”. Inom 

organisationer skulle detta betyda att så länge som de klarar att anpassa sig till sin 

omgivning kommer de att vara vitala och funktionella. Förmågan till förändring och 

anpassning är nödvändiga egenskaper för överlevnad. Däremot kan en förestående 

organisationsförändring framkalla ogillande och obehag hos berörd personal. Känslan av 

otrygghet och förlorad kontroll av sin situation leder inte sällan till en känsla av 

anställningsotrygghet (Sverke & Hellgren, 2013). De senaste årtiondena har kraven på 

företagens förändrings- och anpassningsförmåga ökat för att möta globalisering, 

digitalisering, miljökrav, ändrade regleringar, ändrade handelsavtal, en allt snabbare 

teknikutveckling och oförutsägbara politiska beslut (Benach et al., 2014). Detta har också 

lett till en ökad anställningsotrygghet; Sverke, Hellgren och Näswall (2002) drar 

slutsatsen att med ökad hastighet i organisationsförändringar kommer 

anställningsotrygghet att vara ett fenomen som arbetslivet kommer att få leva med i 

många år framöver. Anställningsotrygghet, dess olika dimensioner, dess orsaker och 

konsekvenser samt mildrande och förstärkande faktorer har det forskats om i många 

decennier (Låstad, Hellgren, Näswall, Richter, & Sverke, 2016). I litteraturen skiljer 
                                                      
*Jag vill framföra ett mycket stort tack till Professor Magnus Sverke för inspirerande, tålmodig och 

utvecklande handledning! 



2 

 

 

 

forskarna ofta på kvantitativ anställningsotrygghet vilket avser en otrygghet om individen 

får behålla anställningen eller inte, och kvalitativ anställningsotrygghet, vilket avser en 

oro för att förlora några viktiga aspekter av arbetet såsom karriärmöjligheter, förväntad 

löneutveckling eller arbetsinnehåll (Hellgren, Sverke, & Isaksson, 1999). Forskningen 

om anställningsotrygghet, menar Richter, Näswall, Bernhard-Oettel och Sverke (2014), 

har blivit allt mer relevant eftersom förändringsåtgärderna allt oftare direkt påverkar de 

anställda bland annat till följd av krav på mer flexibel arbetskraft och ökad användning 

av bemanningsföretag. Vad forskningen är överens om är att anställningsotrygghet har en 

negativ påverkan på den anställde, på organisationen och även på delar av livet utanför 

organisationen (Sverke et al., 2002). Flera forskare har också konstaterat att det finns 

olika modererande faktorer som mildrar de negativa konsekvenserna av 

anställningsotrygghet. Några av de negativa konsekvenserna forskningen har identifierat 

är minskad arbetstrivsel (Heaney, Israel, & House, 1994), ökad egen uppsägning 

(Ashford, Lee, & Bobko, 1989) och minskad arbetsprestation (Armstrong-Stassen, 1993). 

Denna studie har för avsikt att utvidga kunskaperna kring hur de negativa konsekvenserna 

av anställningsotryggheten på arbetsrelaterade attityder och beteenden kan mildras.  

 

Att begränsa konsekvenserna av antällningsotryggheten ligger i en organisations intresse 

varför ett stort intresse antas föreligga för studier av möjliga modererande och mildrande 

faktorer. Moderatorerna kan delas in i individrelaterade faktorer och 

organisatoriska/sociala faktorer (Låstad et al., 2016). Till de individrelaterade faktorerna 

räknas olika delar av personligheten. Personligheten har betydelse för uppkomsten av 

upplevd anställningsotrygghet men kan också förklara reaktionen på 

anställningsotrygghet. Exempel på faktorer i denna grupp är högt arbetsrelaterat 

kontrollbehov (Barling & Kelloway, 1996), upplevd anställningsbarhet (Berntson, 

Näswall, & Sverke, 2010; Kalyal, Berntson, Baraldi, Näswall, & Sverke, 2010), hög 

återhämtningsförmåga (Kinnunen, Mauno, & Siltaloppi, 2010), högt externt 

kontrollfokus (Näswall, Sverke, & Hellgren, 2005) och humörsvängningar (Roskies & 

Louis-Guerin, 1990). Gemensamt för dessa är att en organisation har liten eller ingen 

möjlighet till att påverka dem i det korta perspektivet. I den andra gruppen – de 

organisatoriska och sociala faktorerna – ingår faktorer som till exempel tillit till ledningen 

(Jiang & Probst, 2019), goda relationer med chefen (Cheng, Huang, Lee, & Ren, 2010), 

stöd från chefen (Bohle & Alonso, 2017; Jiang & Lavaysse, 2018) och stöd från kollegor 

(Jiang & Lavaysse, 2018; Lim, 1996; Lim, 1997; Mohr, 2000; Näswall et al., 2005) samt 

tillit till och samarbete med andra anställda (Chirumbolo, 2014). De sociala faktorerna 

har samtliga visat sig kunna mildra de negativa konsekvenserna som medföljer 

anställningsotryggheten. Flera av dessa faktorer kan en organisation påverka på kort sikt 

vilket gör dem högintressanta att studera  

 

Syftet med denna studie var att undersöka den relativa betydelsen av två organisatoriska 

faktorer som visats kunna mildra konsekvenserna av upplevd kvantitativ 

anställningsotrygghet, nämligen socialt stöd från kollegor och socialt stöd från chefen. 

Mer specifikt syftade denna studie till att undersöka i) relationen mellan 

anställningsotrygghet och för anställdes upplevda arbetstrivsel, intention att stanna i 

organisationen och arbetsprestation och, ii) betydelsen av socialt stöd från kollegor och 

socialt stöd från chefen för anställdes upplevda arbetstrivsel, intention att stanna i 

organisationen och arbetsprestation samt iii) om socialt stöd från kollegor respektive chef 

kan mildra de negativa konsekvenserna av upplevd anställningsotrygghet på dessa utfall. 
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Organisationsförändringar 

En organisationsförändring brukar definieras som någon typ av förändring i en 

organisation mellan två tidpunkter och kan bero på flera olika drivkrafter. I Van de Ven 

och Poole (1995) litteraturstudie identifierades fyra typer av drivkrafter: 1) livscykel, det 

vill säga att organisationen följer en livscykel från födsel till avveckling vilket kräver 

förändringar, 2) evolution, det innebär Darwins evolutionsteori om att anpassning till en 

föränderlig omvärld är nödvändig för överlevnad, 3) dialektik, det betyder att kraften 

bakom en förändring kommer från spänningen mellan en tes och dess antites och 4) 

teleologi, att allt har ett syfte och drivkraften kommer från att uppfylla detta syfte och om 

den inte uppfyller syftet går den under. Idag drivs många organisationer till förändring 

för att försöka anpassa sig till ändrade spelregler, den ökade globaliseringen och höjda 

kundkraven och förväntningarna (Yadav, Nepal, Rahaman, & Lal, 2017), vilket även 

Coetzee, Visagie och Ukpere (2014) visat på. 

 

Det finns ett flertal olika typer av organisationsförändringar. Organisationen kan till 

exempel försöka reducera sina kostnader för att behålla konkurrenskraften (Näswall, 

Sverke & Hellgren, 2001). Några åtgärder som organisationen då kan använda är 

outsourcing, omstruktureringar, automatisering och nedskärning av personal, utflyttning 

av verksamheten och eventuell uppdelning av verksamheten (Näswall et al., 2001). 

Införandet av en förändring kan göras på olika sätt. Till exempel reaktivt eller proaktivt 

där ett reaktivt införande avser ett införande som ett kortsiktigt svar på till exempel ett 

uppstått omedelbart finansiellt behov och ett proaktivt införande som avser ett mer 

strategiskt och långsiktigt införande i enlighet med organisationens strategi och kultur där 

en viktig komponent är deltagande och inflytande från de anställda vid införandet 

(Sverke, Hellgren, Näswall, Göransson, & Öhrmings, 2008). Flera studier visar att 

medarbetar deltagande i en förändringsprocess har positiv inverkan på arbetsrelaterad 

stress, arbetsrelaterade attityder och beteenden (Sverke et al., 2008). I en studie av 

nedskärningar på två svenska sjukhus var ett av resultaten att ett proaktivt införande gav 

var mindre skadliga konsekvenser på de anställdas arbetsrelaterade attityder än ett 

reaktivt införande (Sverke et al., 2008). Medarbetardeltagande har positiv inverkan i både 

proaktivt och reaktivt införande (Sverke et al., 2008).  

 

Ständiga hot om förändringar av organisationen och personalstyrkan leder också till en 

osäkerhet och ett otryggt arbetsklimat bland personalen (Låstad et al., 2016). Lazarus och 

Folkman (1984) utarbetade en modell som beskriver hur en individ kan tolka vilken 

situation som helst men ofta används den för att förklara en anställds reaktion på en 

förändring. Modellen bygger på antagandet att den anställde försöker bedöma vad en 

förändring kan tänkas betyda för hen. Tre olika typer av bedömningar ingår i modellen. 

Den första är att förändringen inte påverkar och den anställde som förblir neutral till 

förändringen. Den andra typen innebär att förändringen är positiv för den anställde och 

reaktionen innebär optimism till nya möjligheter. Den tredje typen innebär att den 

anställde ser förändringen som stressande. I detta fall ses förändringen antingen som en 

förlust, ett hot eller en utmaning. Enligt modellen görs då en andra bedömning av hur 

situationen ska kunna bemästras. En kompletterande modell utarbetades av Katz och 

Kahn (1978, refererat i Låstad et al., 2016) och beskriver hur två typer av faktorer 

påverkar hur organisationsförändring upplevs av berörda anställda. Det är individuella 

faktorer och organisatoriska faktorer. Dessa påverkar sedan hur själva upplevelsen av 

förändringen omvandlas till konsekvenser för den anställde. Katz och Kahns modell har 

anpassats av Låstad et al. (2016) för att beskriva hur konsekvenserna av upplevd 

anställningsotrygghet påverkas av den faktiska anställningssituationen (fast anställd, 
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korttidsanställd), individfaktorer samt organisatoriska och sociala faktorer. Flera 

forskningsstudier har empiriskt visat att när en organisationsförändring upplevs som 

hotfull och stressfull ökar ofta den upplevda anställningsotryggheten (Benach et al., 2014; 

Hellgren et al., 1999).  

 

Arbetsrelaterade attityder och beteenden 

Forskning om anställningsotrygghet har uppmärksammat en mängd arbets- och 

hälsorelaterade tänkbara konsekvenser. När det gäller arbetsrelaterat görs ofta en 

distinktion mellan attityder och beteenden (Cheng & Chan, 2008; Sverke et al., 2002). En 

attityd kan beskrivas som en relation till omgivningen innehållande känslomässiga 

upplevelser, positiva eller negativa ståndpunkter eller handlingstendenser (Rosenberg & 

Hovland, 1960, refererat i Aronsson et al., 2012). Det finns attityder som betraktas som 

mer grundade i affekt eller känslomässiga yttringar och andra som är grundade i kognition 

eller värderingar. En attityd kan delas upp i tre delar i ett sekventiellt förhållande där 

kognition kommer först, sedan affekt och slutligen beteendeintention som leder till ett 

faktiskt beteende (Ajzen & Fishbein, 1980). Till arbetsrelaterade attityder hör till exempel 

arbetstrivsel, arbetsinlevelse, arbetsengagemang och organisationsengagemang, medan 

arbetsrelaterade beteenden inkluderar sådant som arbetsprestation, intention att stanna i 

organisationen och kontraproduktiva beteenden (Shoss, 2017). En av de mest frekvent 

studerade arbetsattityderna är arbetstrivsel (eng. job satisfaction) som något förenklat 

mäter hur nöjd en anställd är med sitt arbete. En mer uttömmande och ofta förekommande 

definition kommer från Locke (1976) som beskriver den som ett behagligt och positivt 

känslomässigt tillstånd som kommer sig av att individen får uppskattning och 

tillfredställelse från sitt arbete.  

 

Arbetsprestation kan definieras utifrån tre typer eller tre dimensioner (Rotundo & Sackett, 

2002; Viswesvaran & Ones, 2000) vilka är uppgiftsprestation, kontextuell prestation och 

kontraproduktivt arbetsbeteende. Uppgiftprestationen avser hur väl en anställd utför den 

uppgift som ålagts hen, både ur ett kvalitativt och kvantitativt perspektiv (Sverke, Låstad, 

Hellgren, Richter, & Näswall, 2019). Den kontextuella prestationen avser hur väl en 

anställd bidrar till organisationens mål genom sitt bidrag till arbetsklimatet inom 

organisationen. Slutligen syftar kontraproduktivt beteende på beteenden från den 

anställde som hindrar organisationen att nå sina mål (Sackett, 2002). Exempel på sådana 

beteenden är arbetsmaskning, trakasserier av kollegor, stöld och andra typer av brott mot 

organisationens regler (Sackett, 2002). 

 

Intention att stanna kvar i organisationen och i sin anställning är ofta önskvärt då förlust 

av en anställd betyder kortsiktigt minskad produktivitet och ökade kostnader för 

nyrekrytering (Catasús, Högberg, & Johrén, 2012). Vidare är det oftast de högpresterande 

som väljer att sluta frivilligt eftersom de upplever att de har en hög anställningsbarhet och 

har lättare att få arbete i andra organisationer (De Cuyper, Sora, De Witte, Caballer, & 

Peiró, 2009). För att mäta frivillig uppsägning använder forskare oftare ett mått på den 

anställdes intention att stanna eller lämna organisationen vilket är lättare att mäta. Det har 

visat sig att de båda, intention och faktiskt beteende, har en stark korrelation (Podsakoff, 

LePine, & LePine, 2007). 
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Betydelsen av anställningsotrygghet 

Anställningsotrygghet kan både beskrivas som en objektiv och en subjektiv upplevd 

företeelse. Det objektiva synsättet på anställningsotrygghet återfinns ofta utanför 

beteendevetenskapen (Mohr, 2000). Med objektiv anställningsotrygghet avses till 

exempel en tillfällig eller tidsbegränsad anställning eller arbete i en organisation som ska 

avvecklas (De Cuyper et al., 2009). Inom beteendevetenskapen dominerar forskning 

kring den anställdes subjektiva upplevelse, det vill säga den anställdes upplevelse av ett 

ofrivilligt och oönskat hot eller osäkerhet kring sin framtida anställning (De Witte, 1999; 

Sverke & Hellgren, 2002). Studier har empiriskt visat att upplevd anställningsotrygghet 

kan få negativa konsekvenser på arbetsrelaterade attityder och beteenden, men även på 

fysisk och psykisk ohälsa (Cheng & Chan, 2008; Sverke et al., 2002).  

 

Det finns två förklaringsmodeller till varför anställningsotrygghet upplevs som 

problematiskt och negativt av den anställde. Den ena bygger på traditionell stressteori 

(Lazarus & Folkman, 1984) och den andra på det psykologiska kontraktet (Rousseau, 

1995). Enligt stressteorin ses anställningsotrygghet som en stressor som kan komma att 

överstiga vad individen kan hantera. I de situationer där individen upplever situationen 

som skadlig och en oförmåga att förhindra eller hantera situationen då erhålls ett 

stresspåslag. Lazarus och Folkman (1984) menar att en osäkerhet kring om och när en 

ohanterlig situation ska uppkomma, som till exempel vid anställningsotrygghet, kan 

också leda till stress. När det sker får anställningsotryggheten negativa konsekvenser på 

både arbetsrelaterade attityder och beteenden (Barling & Kelloway, 1996). Enligt den 

andra modellen förklaras anställningsotrygghetens negativa konsekvenser utifrån teorin 

om det psykologiska kontraktet (Näswall, Hellgren, & Sverke, 2003).  Det psykologiska 

kontraktet (Rousseau, 1995) avser den subjektiva uppfattningen en anställd har kring 

vilka villkor, spelregler och omständigheter som anses råda mellan den anställde och 

organisationen och vice versa det vill säga vilka förväntningar organisationen har på den 

anställde. Ett brott mot förväntningarna i det psykologiska kontraktet kan leda till en 

obalans mellan individens ansträngningar och den belöning individen förväntar sig 

erhåller då individen anser sig ha uppfyllt sin del av kontraktet men inte får sin förväntade 

belöning (Näswall et al., 2003). Enligt denna teori ser den anställde risken att förlora sin 

anställning som ett hot och ett brott mot detta kontrakt (Bernhard-Oettel, De Cuyper, 

Schreurs, & De Witte, 2011; De Cuyper & De Witte, 2007).    

 

Olika studier har visat på olika resultat vad gäller om arbetsprestation har en positiv eller 

negativ korrelation till anställningsotrygghet. De som hävdar att anställningsotrygghet 

positivt påverkar arbetsprestationen hävdar att när den anställdes anställning är i fara 

skärper hen sig och försöker bevisa genom sin arbetsprestation att organisationen behöver 

hen i sin nuvarande position (Probst, 2003). Andra forskare hävdar att 

anställningsotryggheten negativt påverkar arbetsprestationen (Jiang & Lavaysse, 2018) 

då det påverkar attityden till arbetet och därmed påverkar utförandet av arbetet. Utifrån 

den definition med tre dimensioner av arbetsprestation som angavs ovan ställde Sverke 

et al. (2019) upp en hypotes om att anställningsotrygghet är korrelerad till försämrad 

arbetsprestation vilket deras metaanalys styrkte. Flera studier och metaanalyser har funnit 

ett negativt samband mellan anställningsotrygghet och arbetstrivsel (Jiang & Lavaysse, 

2018; Sverke et al., 2002). Sverke et al. visade (2002) i en metanalys på en negativ 

korrelationen mellan anställningsotrygghet och intention att lämna (eng. turnover 

intention) det vill säga med ökad anställningsotrygghet finns större risk för att den 

anställde frivilligt lämnar organisationen. Baserat på ovanstående teoretiska resonemang 

och empiriska resultat görs följande förutsägelse: 
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Hypotes 1. Anställningsotrygghet är negativt relaterat till anställdas (a) arbetstrivsel, (b) 

intention att stanna och (c) arbetsprestation. 

 

Betydelsen av socialt stöd  

Den arbetssituation en individ möter i sitt arbete brukar beskrivas utifrån organisatoriska 

faktorer och psykosocial arbetsmiljö (Sverke, Falkenberg, Kecklund, Magnusson Hanson 

& Lindfors, 2016). Organisatoriska faktorer definieras som de villkor som påverkar 

organisationen och arbetet inom den och psykosocial arbetsmiljö som individens 

upplevelse av sin situation i arbetet. Psykosociala faktorer kan delas in i krav och resurser 

i arbetet. Krav definieras i detta sammanhang som belastningar på arbetstagaren och som 

kräver en ansträngning för att kunna hanteras. Exempel på krav är kognitiva, emotionella 

och fysiska aspekter på arbetets mängd, svårighetsgrad, sociala förhållanden (Sverke et 

al., 2016). Resurser syftar på faktorer i arbetsmiljön som underlättar hanterandet av 

arbetskrav. Till resurser räknas medarbetarinflytande, socialt stöd, upplevd rättvisa, 

utvecklingsmöjligheter, belöningar och återkopplingar (Sverke et al., 2016). Studier har 

visat att stöd är något som kan gynna både individ och organisation (Sverke et al., 2016). 

Utfallen från organisatoriska och psykosociala faktorer kan delas upp i arbetsrelaterade 

utfall och hälsorelaterade utfall. Arbetsrelaterade utfall återfinns inom arbetsrelaterade 

attityder och beteenden samt andra arbetsrelaterade utfall som till exempel sjukfrånvaro. 

Hälsorelaterade utfall avser fysisk och psykisk hälsa. Det finns ett flertal teoretiska 

modeller som beskriver dessa fenomen och mycket forskning har ägnats åt detta område 

(Sverke et al., 2016). En av de resurser som står till buds för att möta kraven i arbetet är 

socialt stöd (Sverke et al., 2016). Socialt stöd kan delas in i typ av stöd och varifrån det 

kommer; Näsvall et al. (2005) beskriver två typer av socialt stöd, nämligen känslomässigt 

och instrumentellt stöd. Fernlason och Beehre (1994) beskriver känslomässigt stöd i 

termer av att ha någon att prata med som bryr sig och som lyssnar, och instrumentalt stöd 

beskrivs som konkret stöd som kan vara fysisk assistans eller stöd i form av råd eller 

kunskap om hur en uppgift ska utföras. Sverke et al. (2016) lägger också in delande av 

relevant information som reducerar osäkerhet i begreppet instrumentellt stöd. Källan för 

stödet kan delas upp i två urspung; arbetsrelaterat stöd, från fackförening, kollegor 

respektive chef, och icke-arbetsrelaterat stöd, från vänner och familj utanför arbetsplatsen 

(Lim, 1996).  Enligt social utbytesteori (eng. ”social exchange theory”; Blau, 1986) 

uppkommer en känsla av skuld mot individer som har gjort fördelaktiga saker mot en 

själv. I Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning (Sverke et al., 2016) bekräftas 

betydelsen av socialt stöd för arbetsrelaterade attityder och beteenden och att socialt stöd, 

från såväl chefer som kollegor, har ett positivt samband med arbetstrivsel, intention att 

stanna och arbetsprestation. Detta leder oss till följande två förutsägelser: 

 

Hypotes 2. Socialt stöd från kollegor är positivt relaterat till anställdas (a) arbetstrivsel, 

(b) intention att stanna och (c) arbetsprestation. 

 

Hypotes 3. Socialt stöd från chef är positivt relaterat till anställdas (a) arbetstrivsel, (b) 

intention att stanna och (c) arbetsprestation. 

 

Emellertid har senare forskning tagit fram ett nytt perspektiv kallat svikna löften (eng. 

betrayal framework) som förklaringsmodell (Bordia, Restubog, & Tang, 2008). Enligt 

denna modell kan en anställd som upplevt socialt stöd från sin chef känna sig sviken av 

chefen vid en organisationsförändring vilket ger upphov till en känsla av 

anställningsotrygghet. Detta skulle enligt Bohle och Alonso (2017) kunna förklara 
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uteblivna effekter eller till och med omvända effekter av stöd från chef på den anställdes 

arbetsattityder och beteenden.  

 

Flera forskningsstudier och metastudier visar att socialt stöd kan ha en mildrande effekt 

på negativa konsekvenser av anställningsotrygghet (Cheng & Chan, 2008; Jiang & 

Lavaysse, 2018). Maina, Hernandez och Piero Silla (2011) visade på en mildrande effekt 

vid anställningsotrygghet från organisatoriskt stöd på arbetstrivsel och på intention att 

lämna organisationen. Detta resonemang leder oss fram till följande förväntningar: 

 

Hypotes 4. Socialt stöd från kollegor mildrar de negativa konsekvenserna av 

anställningsotrygghet på anställdas (a) arbetstrivsel, (b) intention att stanna och (c) 

arbetsprestation. 

 

Hypotes 5. Socialt stöd från chef mildrar de negativa konsekvenserna av 

anställningsotrygghet på anställdas (a) arbetstrivsel, (b) intention att stanna och (c) 

arbetsprestation. 

 

I enlighet med Cohen (1969; refererat i Sverke et al., 2002) görs bedömningen av stöd för 

de fem uppställda hypoteserna utifrån följande kriterier; inget samband (ej signifikant), 

och sedan gradering i svagt (<0.20), medel (0.20 till 0.40) eller starkt (>0.40) samband. 

 

Metod 

Undersökningsdeltagare och procedur 

Denna studie har fått sitt underlag och sina data från en enkätundersökning inom 

forskningsprojektet “Legitimitet i lönebildningen: Psykologiska perspektiv på 

verksamhetsnära lönebildning och medarbetarnära lönesättning” (Hellgren, Falkenberg, 

Malmrud, Eriksson & Sverke, 2017). Enkätsvaren är från en enkätundersökning som 

genomfördes i maj 2016, där den elektroniska enkäten skickades till samtliga tjänstemän 

inom ett företag via deras arbetsmejl. Enkätundersökningen genomfördes i två omgångar, 

en i maj 2016 och den andra i maj 2017 och syftade på att undersöka en förändring i syn 

på lönesättning före och efter en utbildningsinsats där chefer fått utbildning i individuell 

lönesättning. De data som används i denna C-uppsats kommer från undersökningen som 

gjordes i maj 2016 för ett av koncernbolagen, med verksamhet inom energisektorn. 

Särskilt intressant för denna studie är att organisationen stod inför framtida förändringar, 

med omstrukturering och personalminskningar. Förändringen var en kombination av 

proaktivt och reaktivt införande. Företaget hade tillkännagett, mer än ett år innan 

förändringen, deras plan på hur de skulle dela upp verksamheten i två olika delar med 

olika inriktning och vissa rationaliseringar, vilket är del av det proaktiva införandet. Till 

det reaktiva hör att organisationsförändringen innebar också en del besparingskrav och 

nedskärningar för att möta en vikande ekonomisk situation. Det låg däremot utanför 

avgränsningarna för detta forskningsprojekt att mer i detalj studera det reaktiva och 

proaktiva införandet.  

 

Data samlades in mellan maj och juni 2016. Företaget hade inför undersökningen spridit 

information på intranätet om att de valt att delta i undersökningen och att de anställda 

skulle få ett personligt inbjudningsmejl från forskargruppen om att medverka i 

enkätundersökningen. I detta inbjudningsmejl från forskarna fanns en beskrivning av 

studiens syfte, information om att deltagande i undersökningen var frivilligt och att 
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enkätsvaren behandlades konfidentiellt., samt en personlig länk till enkäten. Totalt 

skickades fyra påminnelser ut och de anställda kunde i varje utskick välja att inte få fler 

påminnelser. Projektet har i sin helhet godkänts av den regionala etikprövningsnämnden 

i Stockholm (dnr. 2015/1733-31/5). 

 

Sammanlagt skickades hela enkäten ut till 2793 tjänstemän inom koncernen och 1190 

svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 42,6 procent. För denna studie, som rör ett 

dotterbolag, skickades enkäten ut till 809 tjänstemän och 328 svar erhölls, vilket ger en 

svarsfrekvens på 40,5 procent. För 65 av de svarande fanns internt bortfall i studiens 

variabler vilket innebär att det effektiva urvalet uppgick till 263 personer med kompletta 

data (motsvarande 32,5 procent av det ursprungliga urvalet). Deltagarnas ålder varierade 

mellan 23 och 65 år med en medelålder på 46 år (SD=11), 19% var kvinnor och den 

genomsnittliga anställningstiden i företaget uppgick till 14 år (SD=12). 
 

Mätinstrument 

För denna studie användes mått kring kvantitativ anställningsotrygghet, socialt stöd och 

arbetsrelaterade konsekvenser, utöver demografiska bakgrundsfrågor. Förutom för de 

demografiska bakgrundsfaktorerna, användes en 5-gradig Likertskala där 1 betyder 

”stämmer inte alls” och 5 ”stämmer helt”. Tabell 1 redovisar medelvärden, 

standardavvikelser och reliabilitetsestimat för samtliga mått samt korrelationer mellan de 

variabler som ingår i studien. 

 

Anställningsotrygghet. Kvantitativ anställningsotrygghet mättes med tre frågor (Hellgren 

et al., 1999). En exempelfråga utgörs av ”Jag känner mig orolig för att bli uppsagd”. 

Reliabiliteten (Cronbachs alfa) uppgick till 0.95. 

 

Socialt stöd. Båda måtten för socialt stöd mättes med tre frågor hämtade från Näswall, 

Baraldi, Richter, Hellgren och Sverke (2006). När det gäller det sociala stödet den 

anställde upplevde sig erhålla från sina kollegor utgörs en exempelfråga av ”Jag brukar 

få hjälp av mina kollegor när något behöver göras snabbt” (alfa=0.84). För socialt stöd 

från chef är en exempelfråga: ”När jag stöter på problem i arbetet kan jag alltid fråga min 

chef om råd” (alfa=0.93). 

 

Arbetsrelaterade attityder och beteenden. Arbetstrivsel mättes med tre frågor, där en 

exempelfråga utgörs av ”Jag trivs på mitt arbete” (Hellgren et al., 1999, baserat på 

Brayfield & Rothe, 1951). Reliabiliteten uppgick till 0.88. Intention att stanna mättes med 

tre frågor från Sjöberg och Sverkes (2000) skala för intentionen att säga upp sig, där en 

exempelfråga är ”Jag har för avsikt att säga upp mig från min nuvarande anställning” 

(alfa=0.83). Svaren reverserades så att höga värden innebär en högre intention att stanna 

i organisationen. Självskattad arbetsprestation mättes med fem frågor (Hall & Hall, 1976), 

där ”Jag klarar av de flesta situationer som dyker upp i mitt arbete” är ett exempel. 

Reliabiliteten uppgick till 0.77. 

 

Demografiska kontrollvariabler. Registerdata om ålder (i år), kön (1=kvinna, 0=man) och 

anställningstid (i år) tillhandahölls av företaget.  
 

Dataanalys 

För de tre beroende variablerna arbetstrivsel, intention att stanna och självskattad 

arbetsprestation genomfördes hierarkiska multipla regressionsanalyser för att undersöka 

hur anställningsotrygghet, stöd från kollegor och stöd från chef relaterar till dessa 
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beroende variabler samt om det fanns någon interaktionseffekt. Variablerna lades in i 

analysen i förutbestämda steg. I första steget användes de demografiska 

bakgrundsfaktorerna, det vill säga kontrollvariablerna (ålder, kön och anställningstid). I 

det andra steget inkluderades anställningsotrygghet. I det tredje steget inkluderades 

socialt stöd från kollegor och från chef. I det fjärde och sista steget inkluderades 

interaktionstermerna (anställningsotrygghet x stöd av kollega, och anställningsotrygghet 

x stöd av chef) för att undersöka om socialt stöd kunde moderera sambanden mellan 

anställningsotrygghet och någon av de beroende variablerna. Internaktionstermerna 

bildades efter att anställningsotrygghet och socialt stöd centrerats (i enlighet med Aiken 

& West, 1991; refererat i Holmbeck, 2002). För att inte missa någon tänkbar 

interaktionseffekt som vanligen representerar bara en liten men viktig del av förklarad 

varians jämfört med huvudeffekterna (Cohen, Cohen, West & Aiken, 2003; refererat i 

Näswall et al., 2005) användes en mer liberal signifikansnivå (p<0.10) vilket är brukligt 

(Lim, 1997; Holmbeck, 2002).  Nedan i figur 1 och 2 plottas interaktionstermerna med 

+/- 1 SD från medelvärdet enligt praxis (Cohen & Cohen, 1983; refererat i Holmbeck, 

2002). 
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Tabell 1. Medelvärden (M), standardavvikelser (SD), reliabilitetsestimat (Cronbachs alfa) och korrelationer för alla studiens variabler. 
 

Variabel M SD Alfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Bakgrundsfaktorer             

1. Ålder (år) 46.19 11.25  1         

2. Kön (kvinna) 0.19 0.39  0.05 1        

3. Anställningstid (år) 14.05 11.91     0.66** 0.03 1       

Anställningsotrygghet             

4. Anställn.otrygghet 2.93 1.29 0.95  -0.19** 0.04 -0.23** 1      

Socialt stöd             

5. Stöd från kollegor 3.83 0.88 0.84 -0.29** 0.08 -0.24**   0.04 1     

6. Stöd från chef 3.44 1.16 0.93  0.21** 0.03 -0.19** 0.15* 0.46** 1    

Arbetsrelaterade attityder 

och beteenden 

            

7. Arbetstrivsel 3.86 0.84 0.88    -0.01 0.02 -0.02  -0.04 0.31** 0.44** 1   

8. Intention att stanna  3.8 1.07 0.83     0.03 0.11  -0.17** 0.10 0.21** 0.61** 1  

9. Arbetsprestation 4.38 0.45 0.77    -0.06    -0.28 -0.05   -0.05  0.24** 0.23** 0.28**   0.50** 1 

*** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05 (N=263) 
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Resultat 

Tabell 2 presenterar resultaten av de tre hierarkiska multipla regressionsanalyserna med 

arbetstrivsel, intention att stanna och arbetsprestation som beroende variabel. Notera att 

tabellen är komprimerad och att ΔR2 anger förändringen av förklarad varians mellan varje 

steg, medan de standardiserade regressionskoefficienter (β) alla är från analysens sista 

steg (steg fyra). 
 

Arbetstrivsel 

I den första regressionsanalysen, med arbetstrivsel som beroende variabel, förklarade inte 

de demografiska kontrollvariablerna (ålder, kön och anställningstid) någon andel av 

variansen i arbetstrivsel. Ingen av de demografiska faktorerna var signifikant relaterade 

till arbetstrivsel. I andra steget, när anställningsotrygghet lades till, bidrog inte heller den 

till att förklara någon signifikant andel av variansen i arbetstrivsel. Detta resultat gav inget 

stöd för hypotes 1a det vill säga att anställningsotrygghet är negativt relaterat till 

anställdas arbetstrivsel. I steg tre, när socialt stöd togs med, förklarades 22 procent av 

variansen i arbetstrivsel (ΔR2=0.22, p<0.01, R2=0.22, p<0.001). Både stöd från kollegor 

och stöd från chef var positivt relaterade till arbetstrivsel, där sambandet för stöd från chef 

var högre (β=0.40, p<0.01) än sambandet avseende stöd av kollegor (β=0.16, p<0.05). 

Detta gav svagt stöd för hypotes 2a och starkt stöd för hypotes 3a. I steg fyra, där 

interaktionseffekterna lades till i ekvationen, var inte ökningen av förklarad varians i 

arbetstrivsel signifikant. Totalt förklarade modellen 23 procent (R2=0.23, p<0.001). Ingen 

av interaktionskomponenterna (anställningsotrygghet x stöd från kollegor och 

anställningsotrygghet x stöd från chef) var dock signifikant relaterade till arbetstrivsel. 

Detta gav inget stöd för hypoteserna 4a och 5a. 
 

Intention att stanna  

I den andra regressionsanalysen, med intention att stanna som beroende variabel, 

förklarade de demografiska kontrollvariablerna i steg ett (ålder, kön och anställningstid) 

3 procent av variansen (ΔR2=0.03, p<0.05). Ålder var positivt relaterat till intention att 

stanna (β=0.22, p<0.01), vilket innebär att äldre personer var mer benägna att stanna i 

organisationen, medan kön och anställningstid var orelaterade till intention att stanna. I 

steg två, då anställningsotrygghet lades till, ökade förklarad varians med 2 procentenheter 

(ΔR2 =0.02, p<0.05, R2 =0.05, p<0.05). Anställningsotrygghet hade ett negativt samband 

med intention att stanna (hypotes 1b), det vill säga ju högra anställningsotrygghet desto 

lägre intention att stanna kvar på arbetsplatsen (β =-0.18, p<0.01), vilket gav svagt stöd 

för hypotes 1b. I steg tre ökade förklarad varians med 7 procentenheter (ΔR2=0.07, 

p<0.001) och förklarad varians uppgick till totalt 12 procent. Socialt stöd från chef hängde 

samman med en högre vilja att stanna (β=0.25, p<0.001), medan socialt stöd från kollegor 

var orelaterat till intentionen att stanna. Detta gav inte stöd för hypotes 2b men väl medel 

stöd för hypotes 3b. I steg fyra, när interaktionseffekterna togs med, ökade förklarad 

varians med 2 procentenheter till totalt 14 procent (ΔR2=0.02, p<0.10, R2 =0.14, p<0.001). 

Interaktionseffekten mellan anställningsotrygghet och stöd från kollegor var signifikant 

(β=0.11, p<0.10), medan interaktionen mellan anställningsotrygghet och stöd från chef 

inte var signifikant. Detta gav svagt stöd för hypotes 4b men inte för hypotes 5b. 
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Tabell 2. Resultat av hierarkisk multipel regressionsanalys (standardiserade 

regressionskoefficienter från det sista steget). 

Prediktor Arbetstrivsel  Intention att 

stanna 

Arbetsprestation 

Steg 1: Bakgrundsfaktorer    

Ålder  0.09     0.22**  0.00 

Kön (kvinna) -0.00  0.02 -0.06 

Anställningstid  0.02 -0.01  0.02 

ΔR2  0.00   -0.03*  0.00 

Steg 2:Otrygghet    

Anställningsotrygghet(AO) -0.09    -0.18** -0.09 

ΔR2  0.00    0.02*  0.00 

Steg 3: Socialt stöd    

Stöd från kollegor (SSK)     0.16*  0.07     0.19** 

Stöd från chef (SSC)      0.40**        0.25***   0.18* 

ΔR2      0.22**        0.07***       0.08*** 

Steg 4: Interaktionstermer    

AO x SSK   0.07    0.11¤   0.11¤ 

AO x SSC   0.00  0.04 0.06 

ΔR2  0.01    0.02¤   0.02* 

Total R2        0.23***        0.14***       0.11*** 

*** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05, ¤ p<0.10 (N=263) 

 

Figur 1 presenterar interaktionseffekten mellan anställningsotrygghet och den 

modererande faktorn stöd från kollegor för den beroende variabeln intention att stanna. 

Som framgår av figuren var en låg grad av anställningsotrygghet generellt förknippad 

med en högre intention att stanna. För personer som upplevde en hög grad av 

anställningsotrygghet i kombination med låg grad av socialt stöd från kollegor var 

intentionen att stanna lägre (nedre orange linje: β=-0.18, p<0.01) men för anställda som 

upplevde hög anställningsotrygghet och ett högt socialt stöd från kollegor var intentionen 

att stanna oförändrad (övre blå linjen: β=-0.07, ns). Det innebär att sambandet mellan 

anställningsotrygghet och intention att stanna modererades dvs. mildrades, av socialt stöd 

från kollegor.  
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Figur 1. Modererande effekt av socialt stöd från kollegor för sambandet mellan 

anställningsotrygghet och intentionen att stanna. 
 

Arbetsprestation 

I den tredje regressionsanalysen, med självskattad arbetsprestation som beroende 

variabel, förklarade inte de demografiska kontrollvariablerna någon andel av variansen i 

arbetsprestation och varken ålder, kön eller anställningstid var signifikant relaterade till 

arbetsprestation. Steg två gav inte någon signifikant ökning av förklarad varians och 

anställningsotrygghet var orelaterat till arbetsprestation. Det finns inget stöd för hypotes 

1c att anställningsotrygghet är negativt relaterat till anställdas arbetsprestation. Socialt 

stöd i steg tre förklarade 8 procent av variansen i arbetsprestation (ΔR2=0.08, p<0.001). 

Både stöd från kollegor (β=0.19, p<0.01) och stöd från chef (β=0.18, p<0.05) var positivt 

relaterade till arbetsprestation. Detta gav svagt stöd för hypoteserna 2c och 3c. I steg fyra, 

när interaktionstermerna lades till, ökade förklarad varians med 2 procentenheter till totalt 

11 procent (ΔR2 =0.02, p<0.05, R2 =0.11, p<0.001). Återigen var interaktionen mellan 

anställningsotrygghet och stöd från kollegor signifikant (β=0.11, p<0.10), medan 

interaktionen mellan anställningsotrygghet och socialt stöd från chef inte var signifikant. 

Detta gav svagt stöd för hypotes 4c men inget stöd för hypotes 5c. 

 

Figur 2 presenterar interaktionseffekten mellan anställningsotrygghet och den 

modererande faktorn stöd från kollegor för den beroende variabeln arbetsprestation. 

Figuren visar att anställda med högt socialt stöd påvisade små skillnader i självskattad 

arbetsprestation oberoende av om de upplevde hög eller låg anställningsotrygghet (övre 

blå linje: β=0.01, ns). För anställda med lågt socialt stöd fanns dock ett negativt samband 

mellan anställningsotrygghet och arbetsprestation (nedre orange linje: β=-0.07, p<0.05). 

Detta innebär att även sambandet mellan anställningsotrygghet och arbetsprestation 

mildrades av socialt stöd från kollegor.  
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Figur 2. Modererande effekt av socialt stöd från kollegor för sambandet mellan 

anställningsotrygghet och arbetsprestation. 

 
 

Diskussion 
 

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

anställningsotrygghet och de tre beroende variablerna arbetstrivsel, intention att stanna 

och arbetsprestation, och om det finns något samband mellan socialt stöd från kollegor 

och socialt stöd från chef på dessa tre beroende variabler, samt om socialt stöd från 

kollegor och chef kan mildra de negativa effekterna av anställningsotrygghet på dessa tre 

beroende variabler. 

 

Betydelsen av anställningsotrygghet 

Studien visar att anställningsotrygghet uppvisade en svag negativ relation med intention 

att stanna, det vill säga ju högre anställningsotrygghet desto lägre intention att stanna kvar 

på arbetsplatsen. Detta ligger i linje med tidigare studier och metaanalyser även om 

styrkan i denna studie blev svagare än vad metanaalyserna påvisat; Sverke et al.  (2002) 

rc= -0.28, Cheng och Chan (2008) rc= -0.32, samt Jiang och Lavaysse (2018) rc= -0.30. 

Metaanalyserna mätte avsikten att frivilligt säga upp sig (eng. ”Turnover intention”), 

varför minustecken lagts till rc värdet. Detta resultat skulle ge stöd för och ligga i linje 

med förväntningar utifrån traditionell stressteori (Lazarus & Folkman, 1984) och det 

psykologiska kontraktet (Rousseau, 1995). Däremot, två resultat som inte var i linje med 

tidigare forskning och metastudier var att anställningsotrygghet inte predicerade 

arbetstrivsel jämfört med Sverke et al. (2002) rc= -0.41, Cheng och Chan (2008) rc= -

0.43, samt Jiang och Lavaysse (2018) rc= -0.37, eller predicerade arbetsprestation jämfört 

med Sverke et al.  (2002) rc= -0.20, Cheng och Chan (2008) rc= -0.21, samt Jiang och 

Lavaysse (2018) rc= -0.14. En möjlig förklaring till avsaknad av predicering av 

arbetstrivsel skulle kunna vara att i denna studie mäts inte kognitiva och affektiva delarna 

av anställningsotrygghet separat. Jiang och Lavaysse (2018) visade att det blir en 
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signifikant skillnad om de mäts var och en för sig. De visade att starkast relation hade den 

affektiva delen av anställningsotrygghet på arbetstrivseln, men eftersom denna studie inte 

mäter dessa delar separat kan inte resultatet utvisa om någon av de två delarna hade blivit 

signifikant. En annan möjlig förklaring till avsaknad av predicering av arbetstrivsel kan 

vara att i denna studie ingår bara tjänstemän och inga arbetare. Sverke et al. (2002) visade 

i sin metaanalys att anställningsotrygghets relation till arbetstrivsel var starkare för 

arbetare än för tjänstemän. En tredje möjlig förklaring kan vara det stora bortfallet i 

studien 67,5%. Det finns en möjlighet att bland de som inte svarat fanns en högre andel 

som upplevde anställningsotrygghet än bland de som svarade och varför prediceringen 

kan ha uteblivit. Vid tidpunkten för enkäterna pågick en stor förändring, vilket kan ha 

påverkat de anställdas vilja att delta i undersökningen, men ingen bortfallsanalys är gjord 

och därmed inget stöd för denna tolkning. En annan möjlig förklaring till varför 

anställningsotrygghet inte predicerar arbetsprestation skulle kunna vara att i studien mäts 

självuppskattad arbetsprestation som hade ett högt medelvärde 4,38 av 5 möjliga 

(SD=0.45). När individer självuppskattar sin arbetsprestation finns risk för att den 

svarande anger ett önskvärt svar (eng. social desirability; Ganster, Hennessey, & Luthans, 

1983) en hög arbetsprestation oberoende av upplevd anställningsotrygghet och därför kan 

prediceringen ha uteblivit.  Sammantaget gav dessa resultat endast svagt stöd för hypotes 

1, att anställningsotrygghet är negativt relaterat till arbetsrelaterade attityder och 

beteenden, där resultaten endast gav stöd för detta antagande när det gäller intention att 

stanna (hypotes 1b), men inte när det gäller arbetstrivsel (hypotes 1a) eller 

arbetsprestation (hypotes 1c). 

 

Huvudeffekter av socialt stöd  

Studien visar att socialt stöd från kollegor uppvisar en svagt positiv predicering av 

arbetstrivsel och en svagt positiv predicering av arbetsprestation vilket är i linje med 

tidigare forskning, sammanställningar (Sverke, et al., 2016) och metastudier (Ahmed & 

Nawaz, 2015). Däremot uppvisade inte socialt stöd från kollegor någon predicering av 

intention att stanna vilket inte är i linje med tidigare forskning eller metastudier (Sverke, 

et al., 2016). I Ahmed och Nawaz (2015) metastudie påvisas motsatsen till denna studies 

resultat det vill säga ett signifikant negativt samband mellan stöd från kollegor och 

intention att säga upp sig (rc=-.45, eng. Turnover Intention) vilket visar att stöd från 

kollegor också predicerar viljan att stanna kvar på arbetsplatsen. En möjlig förklaring 

skulle kunna vara att socialt stöd hemifrån kan ha större betydelse än stöd från 

arbetsplatsen i tider av anställningsotrygghet och organisationsförändringar till följd av 

den turbulens som råder på arbetsplatsen (Näswall et al., 2005). Då kan det råda ett 

konkurrensförhållande mellan de anställda vilket gör att de inte använder stödet från 

kollegor på samma sätt som vid en situation där inte turbulens föreligger och det sociala 

stödet hemifrån kan komma att få en större roll (Näswall et al., 2005). I denna studie mäts 

inte stöd hemifrån varför detta inte går att analysera. En annan möjlig förklaring till varför 

denna predicering inte blev signifikant i denna studie skulle kunna vara att deltagarna i 

studien har en relativt hög medelålder (46 år) och relativt lång medelanställningstiden (14 

år) och då är mindre benägna att självmant säga upp sig eftersom det skulle kunna vara 

svårare för äldre att hitta ett nytt arbete (Näswall & De Witte, 2003). För stöd från chef 

visade studien på tre signifikanta prediceringar.  En stark predicering av arbetstrivsel, en 

medelstark predicering av intention att stanna och en svag predicering av arbetsprestation 

vilket ligger i linje med tidigare forskning och tidigare metastudier (Ahmed & Nawaz, 

2015) även om styrkan var svagare. Sammantaget gav dessa resultat endast svagt stöd för 

hypotes 2, att socialt stöd från kollegor är positivt relaterat till arbetsrelaterade attityder 

och beteenden, där resultaten gav stöd för detta antagande när det gäller arbetstrivsel 
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(hypotes 2a) och arbetsprestation (hypotes 2c), men inte när det gäller intention att stanna 

(hypotes 2b). Medelstarkt stöd erhölls för hypotes 3, att socialt stöd från chef är positivt 

relaterat till arbetsrelaterade attityder och beteenden, där resultaten gav stöd för detta 

antagande när det gäller arbetstrivsel (hypotes 3a), intention att stanna (hypotes 3b) och 

arbetsprestation (hypotes 3c). 

 

Interaktionseffekter av socialt stöd 

Studien visade på en svag interaktionseffekt för socialt stöd från kollegor för att mildra 

både sambandet mellan anställningsotrygghet och intention att stanna och sambandet 

mellan anställningsotrygghet och arbetsprestation vilket är i linje med tidigare forskning 

(Maina et al., 2011). Däremot ligger inte avsaknad av interaktionseffekt för socialt stöd 

från kollegor och från chef (eng. work-based social support) på sambandet mellan 

anställningsotrygghet och arbetstrivsel i linje med Lim (1996) studie. Även avsaknad av 

interaktionseffekt för socialt stöd från chef på sambandet mellan anställningsotrygghet 

och intention att stanna och arbetsprestation är inte i linje med tidigare forskning. Till 

exempel Schreurs, van Emmerik, Günter, och Germeys (2012) såg en klar interaktions- 

och mildrande effekt från socialt stöd från chef på sambandet mellan 

anställningsotrygghet och arbetsprestation. En möjlig förklaring till denna studies utfall 

skulle kunna vara teorin om svikna löften (eng. betrayal framework), där en anställd som 

känner hög anställningsotrygghet kan uppleva att chefen svikit och då erhålls ingen 

interaktionseffekt. Ett liknande resonemang skulle kunna föras utifrån det psykologiska 

kontraktet där chefen står som representant för organisationen gentemot den anställde. 

Sammantaget gick bara 2 av 6 testade interaktioner in och gav endast svagt stöd för 

hypotes 4, att socialt stöd från kollegor mildrar de negativa konsekvenserna av 

anställningsotrygghet. Resultatet gav svagt stöd för detta antagande när det gäller att 

mildra de negativa konsekvenserna av anställningsotrygghet på anställdas intention att 

stanna (hypotes 4b) och arbetsprestation (hypotes 4c) men inte vad gäller arbetstrivsel 

(hypotes 4a.) Inget stöd gavs till hypotes 5 att socialt stöd från chef mildrar de negativa 

konsekvenserna av anställningsotrygghet på arbetstrivsel (hypotes 5a), intention att 

stanna (hypotes 5b) och arbetsprestation (hypotes 5c).  

 

Metoddiskussion 

I denna studie, precis som för all forskning, finns några metodologiska faktorer som kan 

ha påverkat resultaten, som till exempel metodval och forskningsdesign. En faktor är att 

detta är en tvärsnittsstudie vilket kan innebär att det inte går att dra slutsatserna eller uttala 

sig om vad som föregår eller orsakar vad (Smith & Davis, 2013). Till exempel är det svårt 

att avgöra om utfallen i arbetsrelaterade attityder och beteenden orsakats av socialt stöd 

och anställningsotrygghet eller om det är tvärt om? Emellertid, finns det longitudinella 

studier och forskning av sambandet mellan socialt stöd och arbetsrelaterade attityder och 

beteenden (Hellgren, & Sverke, 2003) och även av anställningsotrygghet och 

arbetsrelaterade attityder och beteenden (Ritcher, Näsvall, Lindfors, & Sverke, 2015) som 

visar på att socialt stöd och anställningsotrygghet föregår arbetsrelaterade attityder och 

beteenden snarare än tvärtom. Förslaget till framtida forskning är att resultaten skulle 

behöva replikeras med longitudinella studier även för att från denna studie kunna 

bestämma ordningsföljden av effekterna i de olika variablerna. Ytterligare ett argument 

för longitudinella studier är att vid en tvärsnittsstudie är ofta bara lite känt kring vad som 

har hänt före enkäten genomfördes och efter. Till exempel hur hade förändringen 

kommunicerats och implementerats? Infördes förändringen proaktivt eller reaktivt 

(Sverke et al., 2008) och i så fall hur mycket tilläts de anställda deltaga i förändringen 

och hur påverkades utfallen av detta? Vad gäller generaliserbarheten finns flera faktorer 
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att beakta. En faktor är att undersökning gjordes på ett industriföretag, inom en bransch, 

på en ort i Sverige, där samtliga var tjänstemän, med medelåldern 46 år, men bara 19% 

var kvinnor och medelanställningstid på 14 år vilket kan göra det svårt att generalisera 

resultaten till andra branscher, orter och andra grupper av anställda. Vid framtida 

forskning rekommenderas därför replikering av denna studie i andra miljöer och med 

andra grupper av anställda. Att bortfallet var 67,5% i studien kan påverka 

generaliserbarheten. Orsaken till varför mer än hälften valde att inte svara är inte känt och 

med tanke på att en förändring pågick när enkäten genomfördes finns risk för att i 

bortfallet kan det finnas anställda med hög anställningsotrygghet och då kan resultaten 

bli icke representativa för populationen. En bortfallsanalys skulle ha varit nödvändig att 

genomföra och uppmanas för framtida studier. Studien använder självskattade enkäter 

och Spector (1994) pekar på att det kan vara svårt att dra slutsatser om samband/relationer 

mellan de variabler som alla uppmäts genom självskattningen på grund av att eventuella 

bakomliggande variabler kan påverka resultaten. Ganster et al. (1983) lyfter fram risken 

med att deltagarna svarar på vad de tror är ett önskvärt sätt (eng. social desirability) vilket 

möjligen skulle kunna spela in när det gäller svaren för självuppskattad arbetsprestation, 

arbetstrivsel och intention att stanna. Spector (1994) lyfter också fram betydelse av 

användandet av alternativa datakällor för att öka säkerheten i de slutsatserna. Till exempel 

ha flera sätt att mäta arbetsprestation på och jämföra resultaten. Schmitt (1994) lyfter fram 

vikten av ett genomtänkt forskningsupplägg/design för att försöka mäta och kontrollera 

potentiella metodeffekter, det vill säga hur den använda metoden kan ha påverkat de 

erhållna resultaten. Schmitt (1994) rekommenderar att innan datainsamling genomförs 

analysera 1) hur metodeffekten kan tänkas påverka mätningen, 2) hur ser 

motivationskontexten ut, och 3) hur kan metodeffekten minimeras vilket också blir en 

rekommendation till framtida replikeringsstudier. En ytterligare faktor att ta hänsyn till 

är vilken typ av förändring det var fråga om vilket inte har beaktats i denna studie vilket 

i andra studier visat sig ha betydelse. Vid framtida forskning bör även hänsyn tas till 

denna faktor.  

 

Slutsatser 

Trots att studien har vissa begränsningar har några intressanta resultat framkommit som 

att 1) färre effekter av anställningsotrygghet på de tre utfallen än vad tidigare forskning 

funnit, 2) socialt stöd från chef var starkare relaterat till utfallen än vad stöd från kollegor 

var och 3) det var bara för stöd från kollegor där interaktionseffekter återfanns och inte 

för stöd från chef. Dessa resultat kan vara av intresse för framtida forskning och 

teoribyggen inom anställningsotrygghetsområdet och uppmana till fler studier där fler 

typer av socialt stöd studeras som mildrande faktor. Studien kan även förhoppningsvis 

fylla en stöttande funktion för de personer som dagligen brottas med att utveckla 

morgondagens arbetsliv i våra organisationer. Då anställningsotrygghet som fenomen 

tenderar att öka snarare än minska (Benach et al., 2014) kan det vara intressant för 

organisationer som står inför en förändring, som lär innebär risk för ökad 

anställningsotrygghet, att känna till att det sociala stödet de anställda kan få från kollegor 

kan mildra effekterna av den uppkomna anställningsotryggheten på intention att stanna 

och på arbetsprestation. Praktiska implikationer från denna studie för organisationen och 

HR funktionen är att proaktivt utbilda chefer i hur de erbjuder socialt stöd och stöttning 

av de anställda och hur de identifierar signaler på anställningsotrygghet för att minska de 

negativa konsekvenserna. Till detta kan HR arbeta med belöningar och uppmuntran till 

kollegor som stöder andra kollegor för att skapa en organisationskultur där stöd från 

kollegor blir ett naturligt, viktigt och högt värderat beteende bland de anställda. 
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