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Den ökade globala konkurrensen har lett till en mer osäker 
arbetsmarknad som kräver allt större flexibilitet hos individen. 
Osäkerheten på marknaden har lett till en upplevelse av 
anställningsotrygghet hos individen. Anställningsotrygghet antas ha 
konsekvenser för både individ och organisation. Syftet med 
föreliggande studie är att undersöka om ledarskap kan reducera 
anställningsotrygghetens konsekvenser (arbetstillfredsställelse, 
organisatoriskt engagemang, intention att lämna organisationen och 
tillit till organisationen). Tre olika aspekter av ledarskap står i fokus: 
kommunikation med chefen, feedback från chefen och stöd från 
chefen. Undersökningsdeltagare från en tidigare utförd studie 
användes i urvalet (N=158) och hierarkisk multipel regressionsanalys 
genomfördes för samtliga olika utfall. I resultaten kan man urskilja 
hur de tre olika ledarskapsaspekterna står i relation till 
anställningsotrygghet och dess konsekvenser. Studien fann även 
interaktionseffekter mellan feedback och anställningsotrygghet med 
konsekvensen tillit till organisationen, och stöd och 
anställningsotrygghet med konsekvensen organisatoriskt engagemang. 
Studien bidrar till att poängtera att det inte bara är organisationen som 
helhet som är viktig utan även cheferna individuellt.

 
 
Den svenska arbetsmarknaden har under det senaste århundradet haft sina upp- och 
nedgångar. Internationaliseringen av företag och den ökade globala konkurrensen har 
lett till en arbetsmarknad som kräver större flexibilitet hos individen (Näswall, Hellgren 
& Sverke, 2003). I och med att den internationella konkurrensen har ökat har även 
situationen för organisationer förändrats. I ett försök att reducera sina kostnader och öka 
konkurrensen och effektiviteten är de flesta organisationer idag i en konstant fas av 
omstrukturering. De här omstruktureringarna involverar oftast reducering eller 
omstrukturering av personalstyrkan (Chirumbolo & Hellgren, 2003). Antalet arbetslösa 
och antalet tidsbegränsade kontrakt har därmed ökat vilket har bidragit till en osäkerhet 
på arbetsmarknaden som inte gynnar individen men som även kan ha stora 
konsekvenser för organisationen (Näswall et al., 2003). Detta har lett till ett förhållande 
där arbetsmarknaden är mer osäker än någonsin och det är därför viktigt att undersöka 
vilka faktorer hos organisationen som påverkar anställningsotrygghet hos individen 
såväl som anställningsotrygghetens konsekvenser för organisationen (Chirumbolo & 
Hellgren, 2003).  
 
Anställningsotrygghet  
Anställningsotrygghet betyder inte arbetslöshet, då individen förlorar jobbet, utan 
beskrivs bland annat av Näswall et al. (2003) som skillnaden mellan den trygghet som 
individen önskar och den hon faktiskt upplever. Det kan vara en känsla av att 
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anställningen är osäker d.v.s. att inte vara säker på att få behålla sitt jobb. Förlust av 
arbetet sker direkt medan anställningsotrygghet är en utdragen process vilken kan leda 
till mer negativa konsekvenser (Näswall et al., 2003). Individer med stor ekonomisk 
osäkerhet kan uppleva anställningsotrygghet i högre utsträckning då en förlust av jobbet 
kan innebära att levnadskostnaderna inte kan hanteras (Cheng & Chan, 2008). 
 
Ett annat sätt att beskriva anställningsotrygghet är utifrån kontraktsteorier. Ett 
psykologiskt kontrakt är en subjektiv uppfattning om löften och skyldigheter mellan till 
exempel en anställd och en arbetsgivare. Det är en ömsesidig tillit mellan de båda 
parterna. Kontraktet har inte diskuterats verbalt och kan se olika ut beroende på vem av 
parterna som tillfrågas. Den anställda kanske förväntar sig förmåner i form av till 
exempel snabb karriärutveckling i utbyte mot sin lojalitet. När en anställd upplever att 
de förhoppningarna inte tillfredsställs tolkas det psykologiska kontraktet som brutet. 
Reaktioner så som starka känslor av besvikelse och ilska kan uppstå och dessa känslor 
kan skada parternas tidigare relation och ge konsekvenser för organisationen. Individen 
kanske inte känner samma skyldighet att utföra vissa uppgifter och slutar att ge det lilla 
extra som tidigare haft betydelse för verksamheten. En individ som i utbyte mot sin 
lojalitet mot företaget förväntar sig en fortsatt säker anställning men istället upplever 
hot om uppsägning kan känna sig sviken eftersom det psykologiska kontraktet brutits, 
vilket individen kan uppleva som en känsla av så kallad anställningsotrygghet (Näswall 
et al., 2003).  
 
Anställningsotrygghet antas ha konsekvenser för både individ och organisation. För 
individen kan upplevelsen av anställningsotrygghet följas av negativa attityder mot 
arbete och organisation i form av sämre välbefinnande och minskad 
arbetstillfredsställelse. Arbetstillfredsställelse definieras i litteraturen som en 
representation av individens belåtenhet på arbetet. Det är en positiv attityd som är 
baserad på perceptionen av att jobbet medför någonting som individen behöver (Sverke 
et al., 2004). 
 
För organisationen kan konsekvenserna bli att individen minskar sin prestation, tilliten 
till organisationen minskar och individen kan vilja lämna företaget (Näswall et al., 
2003). Enligt Sverke et al. (2004) är det viktigt att individen identifierar sig med 
företagets värderingar, mål och är lojal. Organisationen behöver ha engagerade anställda 
för att kunna nå sina mål. Oron för att förlora jobbet kan också sprida sig till individens 
familj och på lång sikt leda till försämrad hälsa både psykiskt och fysiskt. Dessa 
konsekvenser hos individen påverkar organisationen på så sätt att individen mår dåligt 
och gör ett sämre jobb, eventuellt kan det gå så långt som en sjukskrivning eller 
uppsägning (Näswall et al., 2003). 
 
I en undersökning av Chirumbolo och Hellgren (2003) framkommer det att 
anställningsotrygghet har negativa effekter på arbetstillfredsställelse och organisatoriska 
attityder till exempel organisatoriskt engagemang. Deras studie inkluderade fyra olika 
länder i Europa och i resultatet för samtliga länder är upplevelsen av 
anställningsotrygghet en prediktor för bland annat en intention att lämna organisationen. 
Detta är förenligt med annan forskning som gjorts på anställningsotrygghet och dess 
konsekvenser. I en metaanalys av Cheng och Chan (2008) framkommer att 
anställningsotrygghet är negativt relaterat till bland annat arbetstillfredsställelse, 



3 
 

 

organisatoriskt engagemang, tillit och intention att lämna organisationen. Detta 
överensstämmer med Sverke, Hellgren och Näswalls (2002) metaanalys av 
anställningsotrygghetens konsekvenser. 
 
Ledarskap   
Anställningsotrygghet handlar om hur individen hanterar oro och ovisshet för sin 
framtid i sin arbetssituation. Organisationens sätt att kommunicera relevant information 
har därför enligt Näswall et al. (2003) stor betydelse för individernas upplevelse av oro 
och otrygghet. Det är viktigt att ledningen kommunicerar med sina anställda för att 
förebygga ryktesspridning och spekulationer vilka skapar oro. Dessa rykten sätter igång 
en osäkerhetsspiral som egentligen saknar grund och bara beror på informationsbrist. 
Enligt Allen, Jimmieson, Bordia och Irmer (2007) är denna ovisshet en stressande 
faktor för individen vilket bidrar till att individen söker efter information som kan 
reducera denna känsla. Denna information måste komma från ledning eller chefer för att 
ha någon effekt och om individen inte får tag på information uppstår 
anställningsotrygghet. 
 
Hur säker en individ är på att få behålla sitt jobb beror på den subjektiva bedömningen 
individen gör på den information som ges, och kommunikation från ledningen är extra 
viktig under en ekonomisk nedgång i världen då många förlorar sina jobb. Ovissheten 
kan minskas genom att cheferna vidarebefordrar relevant information så att de anställda 
inte behöver spekulera. Brist på information eller felaktig information kan bidra till 
minskad tillit till organisationens ledning. Ärlig kommunikation är viktigt ur ett 
långsiktigt perspektiv för individernas trygghet. Även om ärlig kommunikation kan 
bidra till anställningsotrygghet på kort sikt medför det på lång sikt att de anställda 
känner tillit till organisationen (Näswall et al., 2003).  
 
För att upprätthålla motivation och prestation hos sina anställda är feedback en viktig 
del. Feedback ökar motivationen och hjälper individen att vara på rätt väg till målet och 
fokuserad på målet. Feedbacken bör vara konstruktiv och i första hand röra 
jobbrelaterade beteenden (Conte & Landy, 2004). Anställningsotrygghet kan vara en 
reaktion på diskrepansen mellan ansträngning och belöning. Det kan handla om att 
individen upplever att han/hon inte får någon bekräftelse för det arbete som utförs vilket 
kan leda till att individen blir osäker. Detta i sin tur kan bidra till att individen känner 
mindre engagemang och arbetstillfredsställelse. Därför är det viktigt med feedback för 
att försäkra individen om att han/hon gör ett tillfredsställande jobb och inte behöver 
känna sig otrygg i sin anställning (Sverke et al., 2004). 
 
Upplevelsen av stöd från ledning och chef kan i likhet med socialt stöd förväntas mildra 
anställningsotrygghet. Chefen har ett stort ansvar när det kommer till sina underställdas 
välbefinnande men ett problem i detta sammanhang är chefens dubbla roller. Chefen har 
till uppgift att både se till sina underställdas välbefinnande men också att delegera och 
vara ledningens förlängda arm och budbärare (Näswall et al., 2003). Stöd från chefen 
kan hjälpa individen att hantera överväldigande arbetsuppgifter och förse individen med 
information om anställningens framtid (Näswall, Sverke & Hellgren, 2005). Genom 
kontakt med andra kan individen hålla sig informerad om vad som pågår och få hjälp att 
hantera situationer och se saker ur nya perspektiv (Sverke et al., 2004). Tidigare 
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forskning har visat att starkt stöd från chefen påverkar relationen mellan 
anställningsotrygghet och arbetstillfredsställelse (Lim, 1996). 
 
Syfte  
Syftet med föreliggande studie är att undersöka om ledarskap kan reducera 
anställningsotrygghetens negativa konsekvenser för individ och organisation. De 
konsekvenser som undersöks är arbetstillfredsställelse, organisatoriskt engagemang, 
intention att lämna organisationen och tillit till organisationen. Tre olika aspekter av 
ledarskap står i fokus; kommunikation med chefen, feedback från chefen och stöd från 
chefen. Förutom direkta effekter av anställningsotrygghet och ledarskapsfaktorer testas 
interaktioner mellan anställningsotrygghet och ledarskap för att undersöka om ledarskap 
kan minska de negativa effekterna av anställningsotrygghet.  
 
Studien kontrollerar även för de demografiska variablerna kön, ålder, 
levnadsförhållanden och hemmavarande barn. Tidigare forskning ger en oklar bild av 
vilken roll åldern spelar men ett flertal ger intrycket av att äldre känner 
anställningsotrygghet i större utsträckning än yngre. En anledning till de här resultaten 
kan vara att äldre har svårare att få ett nytt jobb än yngre (Näswall et. al, 2003). Det 
finns även forskning på att det är skillnad mellan män och kvinnors upplevelse av 
anställningsotrygghet. Eftersom män oftast traditionellt har större huvudansvar för 
familjeinkomsten än kvinnor har det antagits att män upplever anställningsotrygghet i 
större utsträckning än kvinnor. Enligt Näswall et al., (2003) handlar det inte bara om 
könsroller utan om försörjningsbörda och livssituation i allmänhet. Om individen har en 
partner med inkomst blir förmodligen anställningsotryggheten inte lika stor som om 
individen är ensamstående. Även hemmavarande barn kan påverka hur 
försörjningsbördan ser ut (Näswall et al., 2003). Därför kontrollerar denna studie för 
dessa demografiska faktorer.  
 
 

Metod 
  

Undersökningsdeltagare  
Studien baserades på data som samlades in i november 2004 inom ramen för ett större 
forskningsprojekt (Näswall, Baraldi, Richter, Hellgren & Sverke, 2006). Samtliga 
undersökningsdeltagare arbetade på ett stort produktionsbolag som specialiserat sig på 
bland annat hushållsapparater med huvudkontor i Göteborg. Forskarna randomiserade 
in undersökningsdeltagarna i två grupper som fick svara på två olika enkäter. Det som 
skiljde enkäterna åt var ett antal frågor bland annat en fråga om stöd från chefen. 
Enkäten skickades tillsammans med ett brev från organisationen och ett brev från 
forskargruppen. I breven informerades undersökningsdeltagarna om studiens syfte, att 
den var konfidentiell, hur enkäten skulle fyllas i och hur databearbetningen skulle ske. 
Enkäten returnerades till forskargruppen. Det erbjöds ingen ersättning för deltagandet.   
 
Enkäten skickades till 494 personer varav 423 var administrativt anställda och 71 
chefer. En påminnelse skickades ut efter två veckor till dem som inte hade svarat i form 
av ett vykort i samma färg som enkätens omslag, en månad efter det skickades 
ytterliggare en påminnelse ut denna gång med en ny enkät i kuvertet. Det fordrades sen 
ytterliggare en vykortspåminnelse efter tre veckor. Den totala svarsfrekvensen var 64 % 
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(N=317) efter att fyra personer som inte längre arbetade på företaget tagits bort. Det var 
158 undersökningsdeltagare som besvarade den av enkäterna med frågorna om stöd från 
chefen och samtliga var administrativt anställda (Näswall et al., 2006). På grund av 
bortfall var det 153 som deltog i analysen. Av dessa undersökningsdeltagare var det 41 
kvinnor och 117 män mellan 25 och 65 år (M=44,4, SD=10,6), 70 deltagare hade inga 
hemmavarande barn och 88 hade hemmavarande barn, 34 bodde ensamma och 123 var 
samboende.  
 
Material 
Skalorna för svarsalternativen var från 1 (instämmer inte alls) till 5 (instämmer helt) om 
inget annat angivs. Samtliga variabler har testats med faktoranalys (principal axis med 
oblikrotering och kriteriet egenvärde >1) och reliabilitetstest (Cronbachs Alpha). I 
Tabell 1 framgår resultatet för korrelationer, beskrivande statistik och reliabilitets-
prövningar (lägsta alfa var .75).  
 
Anställningsotrygghet. Anställningsotrygghet mättes med tre items (Hellgren, Sverke & 
Isaksson, 1999) innehållande orolighet och osäkerhet för framtida anställning till 
exempel ”Jag oroar mig över om jag ska få behålla mitt jobb”, där höga poäng indikerar 
en stark känsla av anställningsotrygghet.  
 
Ledarskap. Kommunikation med chefen mättes genom i vilken utsträckning som chefen 
begagnar klar och öppen kommunikation i relation till de anställda till exempel 
”Chefens förklaringar är tillfredsställande och bra”. Höga poäng indikerar klar och 
öppen kommunikation, skalan har fem items och har utformats av Colquitt (2001).  
 
Feedback från chefen mättes genom huruvida de anställda får feedback från sin 
överordnade på hur de utfört sitt arbete till exempel ”Genom min chef har jag ganska 
god uppfattning om hur väl jag utför mitt arbete.” Höga poäng indikerar att chefen ger 
feedback och skalan har fyra items (Hackman & Oldham, 1975).  
 
Stöd från chefen mättes med tre items genom i vilken utsträckning de anställda får stöd 
från chefen till exempel ”Jag får alltid hjälp av min chef när det uppstår svårigheter i 
mitt arbete”. Skalan har utformats av Caplan, Cobb, French, Harrison och Pinneau 
(1975) och höga poäng indikerar att stöd finns.  
 
Konsekvenser. Arbetstillfredsställelse mättes genom hur nöjd individen är till exempel 
”Jag trivs på mitt arbete”. Höga poäng reflekterar tillfredsställelse och skalan har 
utvecklats av Hellgren, Sjöberg och Sverke (1997). Skalan har tre items. 
 
Organisatoriskt engagemang mättes genom emotionell förpliktelse till organisationen 
där höga poäng indikerar stark förpliktelse till organisationen till exempel 
”Organisationen har stor personlig betydelse för mig”. Skalan utvecklades av Allen och 
Meyer (1990). Den har fyra items men ett item har i föreliggande studie tagits bort 
eftersom det laddade negativt i faktoranalysen.  
 
Intention att lämna organisationen mättes med tre items genom den anställdas intention 
att lämnas företaget, där höga poäng indikerar en stark intention att lämna 
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organisationen till exempel ”Jag söker aktivt efter andra jobb”. Skalan utvecklades av 
Sjöberg och Sverke (2000).  
 
Tillit till chefen mättes som arbetsgivarens tillförlitlighet, höga poäng indikerar att 
arbetsgivaren anses tillförlitlig till exempel ”Min arbetsgivare uppträder alltid ärligt mot 
mig”. Skalan har utformats av Robinson (1996) och har fem items.  
 
Demografiska variabler. Demografiska variabler mättes genom att ålder beräknades 
genom födelseår, kön genom 1=Kvinna och 0=Man, hemmavarande barn mättes genom 
1=Ja och 0=Nej, Levnadsförhållanden mättes genom att de delades upp i 1=Att bo med 
någon (Gift/sambo, Bor hos föräldrar) och 0=Att bo ensam (Singel, Partner men bor inte 
ihop). 
 
Analys 
För att pröva de tre moderatorerna kommunikation, feedback och stöd användes 
hierarkisk multipel regressionsanalys, fyra för varje moderator. Tolv analyser 
genomfördes för att testa den tänkbara modererande effekten av en ledarskapsvariabel i 
taget. De fyra variablerna (arbetstillfredsställelse, organisatoriskt engagemang, intention 
att lämna och tillit) fördes in som beroende variabler, en i taget för varje analys. De 
demografiska variablerna ålder, kön, hemmavarande barn, levnadsförhållanden lades in 
i det första steget i samtliga regressionsanalyser. I steg två lades variabeln 
anställningsotrygghet och en av moderatorerna (kommunikation, feedback, stöd). I steg 
tre fördes interaktionstermen in för kommunikation*anställningsotrygghet, 
feedback*anställningsotrygghet respektive stöd*anställningsotrygghet. I enlighet med 
Aiken och Wests (1991) rekommendationer bildades interaktionstermer utifrån 
centrerade variabler. Signifikanta interaktioner plottades för grupper +/- 1 SD runt 
medelvärde. Simple slope testades enligt Aiken och Wests (1991) kriterier med 
Modgraph (http://www.victoria.ac.nz/psyc/staff/paul-jose-files/ modgraph.php). 
 

 
Resultat  

 
Kommunikation med chefen  
Tabell 2 visar resultatet för hierarkisk multipel regressionsanalys med kommunikation 
som moderator. De demografiska faktorerna som lades in i steg ett förklarade 7 % av 
variansen i organisatoriskt engagemang men bidrog inte till att förklara en signifikant 
del av variansen i någon av de övriga beroende variablerna. De variabler som var 
signifikanta var kön relaterat till organisatoriskt engagemang (β=-.31, p<.001), ålder 
var relaterat till intention att lämna organisationen (β=-.23, p<.01) och tillit till 
organisationen (β=.13, p<.05) som i sin tur var relaterat till hemmavarande barn (β=-
.14, p<.05). När anställningsotrygghet och kommunikation lades in i steg två bidrog de 
till att förklara 42 % av variansen i arbetstillfredsställelse, 17 % av variansen i 
organisatoriskt engagemang, 19 % av variansen i intention att lämna organisationen och 
42 % av variansen i tillit till organisationen. Den enda som inte var signifikant var 
anställningsotrygghet relaterat till organisatoriskt engagemang. I steg tre fördes 
kommunikation*anställningsotrygghet in men ingen signifikant interaktion kunde 
urskiljas. Totalt förklaras 43 % av variansen i arbetstillfredsställelse, 25 % av variansen 
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i organisatoriskt engagemang, 24 % av variansen i intention att lämna och 47 % av 
variansen i tillit till organisationen.  
 
Feedback från chefen  
I Tabell 3 framgår resultatet för hierarkisk multipel regressionsanalys med feedback 
som moderator. Av de demografiska variablerna som lades in i steg ett bidrog 7 % att 
förklara variansen i organisatoriskt engagemang och övriga var inte signifikanta. De 
variabler som var signifikanta var ålder relaterat till intention att lämna organisationen 
(β=-.22, p<.01), kön var relaterat till organisatoriskt engagemang (β=-.28, p<.001), 
hemmavarande barn var relaterat till tillit till organisationen (β=-.17, p<.05). När 
anställningsotrygghet och feedback lades in i steg två bidrog de till att förklara 42 % av  
variansen i arbetstillfredsställelse, 13 % av variansen i organisatoriskt engagemang, 18 
% av variansen i intention att lämna organisationen och 37 % av variansen i tillit till 
organisationen. Samtliga variabler var signifikanta förutom anställningsotrygghet 
relaterat till organisatoriskt engagemang. I steg tre lades interaktionen för 
anställningsotrygghet*feedback in och en signifikant interaktionseffekt kunde urskiljas 
(β=-.14, p<.05) se Figur 1. Låg upplevelse av anställningsotrygghet i kombination med 
hög feedback hängde samman med högre nivåer av tillit till organisationen jämfört med 
låg upplevelse av anställningsotrygghet i kombination med låg feedback som hängde 
samman med brist på tillit till organisationen. Med hjälp av Modgraph genomfördes ett 
Simple Slopes test men utan signifikant resultat. Slope för hög feedback (B=-.39, 
SE=1.37, p>.05), slope för låg feedback (B=-.15, SE=1.35, p>.05). Av den totala 
variansen förklarades 43 % i arbetstillfredsställelse, 25 % av variansen i organisatoriskt 
engagemang, 24 % av variansen i intention att lämna organisationen och 47 % av 
variansen i tillit till organisationen. 
 
Stöd från chefen 
Tabell 4 visar resultatet av hierarkisk multipel regressionsanalys med stöd från chefen 
som moderator. De demografiska variablerna i steg ett bidrog till att förklara 7 % av 
variansen i organisatoriskt engagemang. Av dem var följande signifikanta: ålder berör 
intention att lämna organisationen (β=-.27, p<.001) och tillit till organisationen (β=.18, 
p<.05) och kön var relaterat till organisatoriskt engagemang (β=-.30, p<.001). När 
anställningsotrygghet och stöd lades in i steg två ökade den förklarade variansen till 15 
% i organisatoriskt engagemang. De bidrog även till att förklara 33 % av variansen i 
arbetstillfredsställelse, 18 % av variansen i intention att lämna organisationen och 29 % 
av variansen i tillit till organisationen. I steg tre där interaktionen 
anställningsotrygghet*stöd lades in kunde en signifikant interaktion mellan stöd och 
anställningsotrygghet urskiljas (β=-.16, p<.05) se Figur 2. Låg upplevelse av 
anställningsotrygghet i kombination med högt stöd var relaterat till större 
organisatoriskt engagemang i jämförelse med låg upplevelse av anställningsotrygghet i 
kombination med lågt stöd som var relaterat till bristande organisatoriskt engagemang. 
Med hjälp av Modgraph gjordes ett Simple Slope test som inte gav något signifikant 
resultat. Slope för högt stöd (B=-.21, SE=1.59, p>.05), slope för lågt stöd (B=.04, 
SE=1.52, p>.05). Totalt så förklaras 35 % av variansen i arbetstillfredsställelse, 24 % 
av variansen i organisatoriskt engagemang, 24 % av variansen i intention att lämna 
organisationen och 34 % av variansen i tillit till organisationen.  



 

 

8

Tabell 1. Korrelationer, beskrivande statistik och reliabilitet för variablerna i analysen. 

Alla variabler bedömdes på en skala från 1-5 och de demografiska variablerna; Kön (0=Man, 1=Kvinna), Barn (0=Nej, 1=Ja), Hushåll 
(0=Bo ensam, 1=Bo med någon). 

Variabel  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Ålder -            

2. Kön (Kvinna) -.02            

3. Barn  -.04 -.02           

4. Hushåll (Sammanboende) .19* .10 .41**          

5. Anställningsotrygghet .12 .07 -.09 .002         

6. Kommunikation .02 .17* .07 .12 -.12        

7. Feedback .02 .15 .12 .15 -.13 .81**       

8. Stöd -.10 .19* .06 .05 -.18* .80** .65**      

9. Tillit .12 -.02 -.04 .11 -.34** .59** .54** .45**     

10. Arbetstillfredsställelse .07 .02 .02 .03 -.26** .61** .60** .61** .53**    

11. Organisatoriskt engagemang .12 -.23** .04 .05 -.17* .34** .28** .47** .30** .52**   

12. Intention att lämna -.23** .001 -.03 -.08 .21* -.40** -.38** -.51** -.36** -.68** -.44** - 

Mean 44.39 .26 .56 .78 1.99 2.88 2.90 3.07 3.14 3.70 3.07 2.19 

SD 10.59 .45 .50 .41 .94 1.00 .10 .88 1.15 1.00 .75 1.13 

Minimum 25 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Maximum 65 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 

Alfanivå - - - - .90 .90 .88 .90 .94 .92 .75 .84 

*p<.05; **p<.01. N=153             
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Tabell 2. Resultat av hierarkisk multipel regressionsanalys med kommunikation som moderator (standardiserade regressionsvikter från steg 
3).  
 
Beroende variabel 
 

Arbets- 
tillfredsställelse 

Organisatoriskt 
engagemang 

Intention att lämna 
organisationen 

Tillit till 
organisationen 

Steg 1     

Ålder .07 .10 -.23** .13* 

Kön (Kvinna) -.08 -.31*** .05 -.12 

Barn -.02 -.02 -.01 -.14* 

Hushåll (Sammanboende) -.04 .01 .02 .10 

∆R² .01 .07* .05 .04 

Steg 2     

Anställningsotrygghet -.20** -.12 .20* -.28*** 

Kommunikation .60*** .38*** -.38*** .56*** 

∆R² .42*** .17*** .19*** .42*** 

Steg 3     

Kommunikation* 
Anställningsotrygghet 

-.08 -.11 .02 -.11 

∆R² .01 .01 .00 .01 

     

Modell R² .43*** .25*** .24*** .47*** 

*p<.05; ** p<.01; ***p<.001. 
N=153 
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Tabell 3. Resultat av hierarkisk multipel regressionsanalys med feedback som moderator (standardiserade regressionsvikter från steg 3).  
 

Beroende variabel 
 

Arbets- 
tillfredsställelse 

Organisatoriskt 
engagemang 

Intention att lämna 
organisationen 

Tillit till 
organisationen 

Steg 1     

Ålder .06 .09 -.22** .12 

Kön (Kvinna) -.05 -.28*** .04 -.09 

Barn -.05 -.03 .01 -.17* 

Hushåll (Sammanboende) -.05 .01 .02 .11 

∆R² .01 .07* .05 .04 

Steg 2     

Anställningsotrygghet -.20** -.14 .19* -.29*** 

Feedback .59*** .31*** -.36*** .49*** 

∆R² .42*** .13*** .18*** .37*** 

Steg 3     

Feedback* 
Anställningsotrygghet 

-.08 -.09 .05 -.14* 

∆R² .01 .01 .00 .02* 

     

Modell R²  .43*** .20*** .24*** .42*** 

*p<.05; ** p<.01; ***p<.001. 
N=153 
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Tabell 4. Resultat av hierarkisk multipel regressionsanalys med stöd som moderator (standardiserade regressionsvikter från steg 3).  
 

Beroende variabel 
 

Arbets- 
tillfredsställelse 

Organisatoriskt 
engagemang 

Intention att lämna 
organisationen 

Tillit till 
organisationen 

Steg 1     

Ålder .13 .14 -.27*** .18* 

Kön (Kvinna) -.07 -.30*** .05 -.10 

Barn -.02 -.01 -.01 -.14 

Hushåll (Sammanboende) .00 .04 -.01 .14 

∆R² .01 .07* .05 .04 

Steg 2     

Anställningsotrygghet -.18** -.11 .17* -.28*** 

Stöd .52*** .35*** -.37*** .43*** 

∆R² .33*** .15*** .18*** .29*** 

Steg 3     

Stöd* Anställningsotrygghet -.12 -.16* .11 -.11 

∆R² .01 .03* .01 .01 

     

Modell R²  .35*** .24*** .24*** .34*** 

*p<.05; ** p<.01; ***p<.001. 
N=153 
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Figur 1. Mildrande effekter av feedback på sambandet mellan anställningsotrygghet och 
tillit till organisationen. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figur 2. Mildrande effekter av stöd på sambandet mellan anställningsotrygghet och 
organisatoriskt engagemang. 
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Diskussion  
 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka om ledarskap kan reducera 
anställningsotrygghetens negativa konsekvenser för individ och organisation. De 
konsekvenserna som togs i akt var arbetstillfredsställelse, organisatoriskt engagemang, 
intention att lämna organisationen och tillit till organisationen. Tre olika aspekter av 
ledarskap stod i fokus för studien; kommunikation med chefen, feedback från chefen 
och stöd från chefen. Följaktligen undersöktes det om till exempel bra kommunikation 
med chefen kunde bidra till en lägre nivå av anställningsotrygghet och en större tillit till 
organisationen. Tidigare forskning om anställningsotrygghet anser att fenomenet har 
konsekvenser för både individ och organisation (Sverke et al., 2004) och därför var det 
viktigt att undersöka vilka sorters aspekter av ledarskap som eventuellt kan resultera i 
färre konsekvenser eller lägre nivåer av konsekvenser. Om de olika 
ledarskapsvariablerna skulle kunna bevisas förebygga anställningsotrygghet och dess 
konsekvenser skulle både individ och organisation vinna på det. Resultaten i den här 
studien visar att variablerna kommunikation, feedback och stöd kan förklara en del av 
variansen i de beroende variablerna och predicera konsekvenserna av 
anställningsotrygghet. De demografiska variabler som berördes hade mycket liten 
inverkan på den förklarade variansen.  
 
Kommunikation  
Anställningsotrygghet antas ha konsekvenser för arbetstillfredsställelse och intention att 
lämna organisationen (Chirumbolo & Hellgren, 2003). Resultatet i denna studie visar på 
en liknande relation men även att kommunikation spelar en viktig roll för 
anställningsotrygghetens konsekvenser. Med kommunikation med chefen som 
modererande variabel förklaras nästan hälften av variansen i arbetstillfredsställelse och 
tillit till organisationen vilket innebär att kommunikation kan antas ha en viktig roll i 
upplevelsen av negativa känslor hos individen.  
 
Arbetstillfredsställelse är enligt litteraturen baserad på en positiv perception av att 
jobbet medför något som individen behöver (Sverke et al., 2004). Organisationens sätt 
att kommunicera relevant information har i tidigare forskning visat sig ha stor betydelse 
för individens upplevelse av anställningsotrygghet. I likhet med Näswall et al., (2003) 
visar resultatet i denna studie att brist på information eller felaktig information kan leda 
till en minskad tillit till organisationen. Även vem som kommunicerar denna 
information är av mening och i enlighet med föreliggande studie måste informationen 
komma från ledning eller chefer för att ha någon effekt (Allen et al., 2007).  
 
De organisatoriska konsekvenserna av anställningsotrygghet kan vara att tilliten till 
organisationen minskar och individen kan vilja lämna företaget (Cheng & Chan, 2008; 
Näswall et al., 2003; Sverke et al., 2002). Liknande relation kan påvisas i föreliggande 
studie och brist på kommunikation kan förstärka de negativa konsekvenserna. 
Anställningsotrygghet kan även studeras utifrån kontraktsteorier där den anställda och 
chefen ingår i ett underförstått psykologiskt kontrakt. Detta är en förväntat ömsesidig 
relation och ett kontraktsbrott från chefens sida kan leda till att tilliten försämras och 
anställningsotryggheten ökar (Näswall et al., 2003). Om chefen istället kommunicerar 
med sina anställda kan ett psykologiskt kontrakt kanske vara mer verbalt uttalat och inte 
lika underförstått och därmed i sin tur inte medföra lika stora konsekvenser.   
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Feedback  
Feedbackens roll i upplevelsen av anställningsotrygghet antas vara att bristfällig 
feedback skapar oror eftersom den anställda behöver en bekräftelse på att utförandet av 
arbetet är till belåtenhet för chefen (Sverke et al., 2004). I föreliggande studies resultat 
framgår att brist på feedback leder till anställningsotrygghet med konsekvensen att 
tilliten till organisationen minskar. Denna interaktion var signifikant i 
regressionsanalysen men dock inte i Simple Slopes beräkningen. Det kan ändå antydas 
att relationen är av betydelse för tilliten till organisationen och att det kan vara viktigt 
för de anställdas välbefinnande, om inte så i alla fall för motivationen (Conte & Landy, 
2004). En stor del av variansen i arbetstillfredsställelse och även tillit till organisationen 
förklaras i resultatet av feedback och upplevd anställningsotrygghet.  
 
Föreliggande studie visar att feedback spelar en viktig roll även i organisatoriskt 
engagemang. Genom att få feedback på sina utförda uppgifter får den anställda en 
uppfattning om att vara på rätt väg och på så sätt kan mycket oro försvinna. Detta 
stämmer överens med tidigare forskning och att inte få någon bekräftelse för sitt utförda 
arbete kan leda till ett minskat organisatoriskt engagemang (Conte & Landy, 2004). 
Eftersom feedback påverkar motivation och oro kan en slutsats dras om att en relation 
mellan feedback och arbetstillfredsställelse, tillit till organisationen, organisatoriskt 
engagemang och intention att lämna organisationen ändå has i åtanke. Det råder brist på 
tidigare forskning om feedbackens inverkan på anställningsotrygghet vilket gör det 
svårt att dra generella slutsatser. 
 
Stöd  
Vikten av socialt stöd i upplevelsen av anställningsotrygghet har det forskats en del om 
och har visats sig ha en inverkan på anställningsotrygghet (Näswall et al., 2003). I 
många av studierna framgår det inte om chefen räknas in i variabeln socialt stöd och det 
är därför svårt att veta om stöd från chefen är en viktig del i förebyggandet av 
anställningsotrygghet. Resultatet i föreliggande studie visar att chefens stöd har en 
inverkan på samtliga beroende variabler. Stöd från chefen kan vara hjälpande för 
individen i att hantera överväldigande arbetsuppgifter och därmed återigen minska oro 
och otrygghet (Näswall et al., 2005).  
 
Stöd från chefen innefattar även att förse individen med information om till exempel 
anställningens framtid och kan därför tyckas gå ihop med kommunikation men stöd har 
som syfte att se till sina anställdas välbefinnande medan kommunikation har som syfte 
att informera relevant information till sina anställda (Näswall et al., 2003). Resultatet 
visar på en signifikant interaktionseffekt mellan stöd och anställningsotrygghet med 
konsekvensen organisatoriskt engagemang vilket resultatet för kommunikation inte 
visade. Stöd har alltså en viktig roll i huruvida de anställda känner organisatoriskt 
engagemang. Tidigare forskning har även visat att stöd från chefen påverkar relationen 
mellan anställningsotrygghet och arbetstillfredsställelse men ingen signifikant 
interaktion kunde påvisas här. Stöd var den variabel som hade lägst förklarad varians 
vilket kanske indikerar att stöd från chefen inte är lika viktigt som kommunikation och 
feedback är för anställningsotrygghetens konsekvenser.  
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Begränsningar och framtida forskning 
Eftersom urvalet i studien var relativt litet så blir det svårt att generalisera utifrån 
resultatet men det kan ge en inblick i hur situationen kan se ut och möjligtvis inspirera 
till framtida forskning inom just ledarskapsområdet. En annan begränsning i studien är 
att urvalet endast representerar en viss grupp av tjänstemän och det kanske ser 
annorlunda ut i andra branscher och organisationer. För framtida forskning kan det vara 
av intresse att utöka urvalet och/eller bredda urvalsgruppen för att få resultat som är mer 
generaliserbara liksom att ha med en jämnare könsfördelning. Det kan i framtiden vara 
intressant att undersöka betydelsen av feedback i vissa yrkesgrupper men det är ett 
komplext ämne som förmodligen ter sig annorlunda i olika kontexter. Ytterligare en 
begränsning i studien kan vara fördelningen mellan huruvida undersökningsdeltagarna 
bodde ensamma eller inte. Större delen av urvalet var samboende med någon vilket gör 
att försörjningsbördan delas och livssituationen ser annorlunda ut än för de som bor 
själva. Om individen har en partner med inkomst blir anställningsotryggheten inte lika 
stor eftersom ansvaret delas (Näswall et al., 2003). Ett framtida forskningsförslag skulle 
kunna vara att skilja på de två grupperna och undersöka den faktiska betydelsen av att 
dela försörjningsansvar och levnadsförhållanden. 
 
Slutsatser  
Denna studie bidrar till att poängtera att det inte bara är organisationen som helhet som 
är viktig utan även cheferna individuellt. En chef som kommunicerar, ger feedback och 
stöttar sina anställda bidrar förmodligen till att reducera upplevelsen av 
anställningsotrygghet betydligt mer än en chef som inte gör det. Eftersom 
anställningsotrygghet inte innebär en direkt förlust av jobbet utan är en diskrepans 
mellan den trygghet individen önskar och den hon faktiskt upplever (Näswall et al., 
2003) är det ett fenomen som kan vara svårt att sätta ord på för individen. Det är en 
utdragen process som i många fall kanske inte kopplas till brist på kommunikation, 
feedback eller stöd, vilka egentligen kan ha en betydande roll. Det är därför viktigt att 
uppmärksamma alla aspekter, både individens och organisationens roller i 
anställningsotrygghet och dess konsekvenser. Organisationens roll i förebyggandet av 
anställningsotrygghet blir allt viktigare för att organisationen ska kunna behålla sina 
anställda och få de att må bra. Detta kan vara en betydande skiftning för individens 
förutsättningar och upplevelser av anställningsotrygghet. 
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