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Anställningsotrygghet har inom tidigare forskning framträtt som en 
förhållandevis kraftfull stressor som kan orsaka såväl psykisk som 
fysisk ohälsa. Samtidigt har det framkommit att individer drabbas 
olika hårt beroende på en rad faktorer. På senare år har transformativt, 
motsvarande utvecklande, ledarskap kopplats till välmående och hälsa 
bland anställda. Syftet med föreliggande tvärsnittsstudie, beståendes 
av fackligt anslutna akademiker (�=468), var att studera sambanden 
mellan anställningsotrygghet (kvantitativ, kvalitativ) och 
ohälsovariablerna utbrändhet (utmattning och distansering) och 
psykisk ohälsa samt huruvida utvecklande ledarskap (UL) modererar 
dessa hypotetiska samband. Analyserna visar att kvalitativ 
anställningsotrygghet är en kraftfullare prediktor av ohälsa jämfört 
med kvantitativ anställningsotrygghet samt att UL modererar 
sambanden mellan kvantitativ anställningsotrygghet och ohälsa. 
Gruppen som rapporterade att deras närmaste chef utövar låga nivåer 
av UL hade kraftigast samband mellan kvantitativ 
anställningsotrygghet och såväl psykisk ohälsa som utmattning. 
Effekten var dock mindre uttalad för utfallsvariabeln distansering.  
 

 
Under den första halvan av 2009 ökade varslen i Sverige till nivåer som innan dess senast 
setts under 1970-talet (Arbetsförmedlingen, 2009) och i slutet av denna period hade den 
relativa arbetslösheten ökat med 1.7 procentenheter jämfört med föregående år (SCB, 2009). 
Bortsett från dem som blev uppsagda under denna period riskerade de kvarvarande att 
drabbas av osäkerhet kring huruvida de skulle få behålla sina tjänster eller ej. Denna 
osäkerhet kring anställningens framtida form, eller anställningsotrygghet, är ett subjektivt 
fenomen (Greenhalgh & Rosenblatt, 1984) som både kan syfta på oron att bli av med arbetet 
som sådant eller att förlora förmåner och utvecklingsmöjligheter i arbetet (Hellgren, Sverke & 
Isaksson, 1999). Utöver att uppstå vid faktiska nedskärningar och omstruktureringar kan 
anställningsotrygghet även förekomma i situationer där den anställde endast misstänker att 
framtida omstruktureringar kan komma att inträffa (Ashford, Lee & Bobko, 1989). Detta 
innebär att fenomenet kan upplevas av långt fler än endast dem som arbetar på arbetsplatser 
drabbade av nedskärningar, något som kan ses som alarmerande då anställningsotrygghet kan 
ha negativa konsekvenser för såväl arbetsgivare och anställda (Sverke, Hellgren & Näswall, 
2002) samt ligga till grund för olika former av ohälsa (Dekker & Schaufeli, 1995; Ferrie, 
Shipley, Stansfeld & Marmot, 2002; Hellgren & Sverke, 2003). 
 
Att fenomenet klassas som subjektivt antyder att individuella faktorer påverkar vem som 
drabbas hårdast av att uppleva otrygghet i sin anställning. En rad personbundna faktorer har i 
detta sammanhang visats inverka på hur individer reagerar på anställningsotrygghet (Cheng & 
Chan, 2008; Näswall, Sverke & Hellgren, 2005). Även externa faktorer som typ av 
anställningsform (Bernhard-Oettel, Sverke & De Witte, 2005) och arbetsförhållanden 
(Barling & Kelloway, 1996) kan påverka hur anställda reagerar på anställningsotrygghet. 
Behovet av att klargöra hur de negativa hälsoeffekterna av anställningsotrygghet kan dämpas 
har tidigare adresserats hög prioritet (Sverke & Hellgren, 2002) men trots studier som 
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undersökt en rad modererande faktorer är fortfarande den roll ledare har i processen där 
anställningsotrygghet resulterar i nedsatt hälsa ett outforskat område.  
 
Gällande omstruktureringar är det dock känt att chefer som utövar ett stödjande ledarskap har 
möjlighet att minska anställdas upplevelser av osäkerhet (Rafferty & Griffin, 2006). På senare 
år har ett antal studier dessutom kopplat vad som benämns transformativt ledarskap till hälsa 
och välmående bland anställda (Arnold et al., 2007; Bono & Ilies, 2006; Densten, 2005; 
Dierendonck et al., 2004; Nielsen et al., 2008; Sosik & Godshalk, 2000). Forskning kring 
utbrändhet har även visat att chefer som är rättvisa, ger stöd och utövar ett ledarskap baserat 
på empowerment kan utgöra skydd mot utbrändhet (Peterson et al., 2008b). Dessa studier 
motiverar sammantaget en mer specifik forskningsansats för att klargöra om, och hur, 
transformativa/utvecklande ledaregenskaper inverkar på sambanden mellan 
anställningsotrygghet och ohälsa. Syftet med föreliggande studie är således att undersöka de 
hypotetiska sambanden mellan anställningsotrygghet (kvantitativ och kvalitativ) och 
utbrändhet (utmattning och distansering) och psykisk ohälsa, samt huruvida utövande av 
utvecklande (motsvarande transformativt) ledarskap hos individens närmaste chef dämpar 
dessa samband. 
 
Anställningsotrygghet 

 
Anställningsotrygghet har i litteraturen beskrivits som en subjektiv upplevd maktlöshet inför 
hot mot kontinuiteten i ens tjänst (Greenhalgh & Rosenblatt, 1984). Fenomenet har i enlighet 
med detta definierats som den anställdes förväntningar kring kontinuitet i sin tjänst (Davy, 
Kinicki & Scheck, 1997) samt dennes uppfattning av möjliga hot mot sin nuvarande 
anställning (Heaney, Israel, House, 1994). Anställningsotrygghet är utifrån detta resonemang 
ett perceptuellt fenomen skilt från en faktisk förlust av arbetet samt något som endast uppstår 
i situationer där den befarade förlusten är ofrivillig (Greenhalgh & Rosenblatt, 1984). Att veta 
att tjänsten man har är hotad när man i själva verket själv vill säga upp sig är utifrån detta 
resonemang inte anställningsotrygghet. Vidare förefaller osäkerhet vara en central komponent 
i fenomenet, och det finns här indikationer på att denna osäkerhet inför framtiden på 
arbetsplatsen kan ha större negativ inverkan på individers hälsa jämfört med att de med 
säkerhet vet att de kommer att bli uppsagda (Dekker & Schaufeli, 1995). 
 
Fenomenet anställningsotrygghet delas ofta upp i olika underliggande dimensioner. 
Greenhalgh och Rosenblatt (1984) skiljer exempelvis på hotets betydelse (omfattning och 
sannolikhet av den eventuella förlusten) och maktlöshet inför att bemöta hotet. Denna 
maktlöshet, som författarna anser vara en viktig komponent, kan bero på faktorer som 
bristande skydd från exempelvis fackförbund, oklara förväntningar från ledningen, auktoritära 
organisationskulturer samt hur den anställde upplever att organisationen sköter uppsägningar. 
Sambanden mellan dessa två dimensioner är enligt författarna multiplikativa, vilket innebär 
att otrygghet måste upplevas i båda dimensioner för att anställningsotrygghet ska föreligga 
(Greenhalgh & Rosenblatt, 1984). Denna modell har även använts empiriskt med syfte att ge 
ett mått på den totala upplevda anställningsotryggheten (Ashford, Lee & Bobko, 1989). Andra 
författare fokuserar istället på distinktionen mellan hot mot anställningen som sådan och hot 
mot viktiga aspekter av arbetet. Den modell som ligger i fokus i föreliggande studie delar upp 
anställningsotrygghet i två dimensioner. Dimensionen kvantitativ anställningsotrygghet avser 
en oro att mot sin vilja bli av med sin nuvarande tjänst medan kvalitativ anställningsotrygghet 
syftar på upplevelsen av hot mot viktiga aspekter av arbetet, exempelvis försämringar av 
arbetsförhållanden eller ens karriär- och löneutveckling (Hellgren, Sverke & Isaksson, 1999). 
De negativa direkta och långvariga effekter anställningsotrygghet har för såväl individen som 
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organisationen har dokumenterats i ett flertal studier. Bland de direkta effekterna av 
anställningsotrygghet för individen återfinns attitydförändringar som nedsatt 
arbetstillfredsställelse och minskad involvering i arbetet. För organisationen kan dessa 
attitydförändringar yttra sig som nedsatt engagemang och tillit. Om perioden med 
anställningsotrygghet blir långvarig riskerar de anställdas hälsa att drabbas, samtidigt som 
organisationen kan drabbas av nedsatt arbetsprestation och ökade uppsägningstendenser 
(Sverke, Hellgren & Näswall, 2002).  
 
Anställningsotrygghet som stressor 

 
Enligt Lazarus och Folkmans (1984) modell kan upplevelsen av att inte säkert veta huruvida 
en händelse kommer att inträffa utgöra en källa till stress. Detta förklaras med att osäkerhet 
hindrar individen från att hantera och bemöta den eventuellt kommande påfrestande 
situationen. Att vara osäker inför en framtida händelse kan även skapa förvirring kring de 
olika utfallen, något som riskerar att medföra svårigheter för individen att bestämma hur 
denne ska agera. En följd av detta kan vara rädsla samt överdriven ängslan och grubblande. 
Författarna menar även att det är troligt att den ängslighet som uppstår ur dessa processer kan 
störa individens kognitiva funktioner vilket gör det än svårare för denne att hantera 
situationen (Lazarus & Folkman, 1984). Andra argumenterar för att upplevda hot mot resurser 
(exempelvis mot ens anställning eller socioekonomiska status) kan utgöra en källa till stress 
då de besitter instrumentella och symboliska värden för individen (Hobfòll, 1989). Utifrån 
dessa resonemang är det rimligt att antaga att även anställningsotrygghet kan ha negativ 
inverkan på individers hälsa, något som följande stycken lägger fokus vid. 
 

Forskning som studerat samband mellan arbetsrelaterade psykosociala faktorer och ohälsa har 
bland annat visat att arbeten som präglas av höga krav i kombination med lågt inflytande 
innebär ökad risk för ohälsa bland de anställda (Theorell & Karasek, 1996). Även 
arbetsförhållanden där den anställde anser sig bidra med mer än vad denne får i ersättning för 
sitt arbete har visats innebära en riskfaktor. Denna ersättning, eller belöning, kan bland annat 
utgöras av en upplevelse av trygghet i anställningen (Siegrist, 1996). Upplevelsen av hot mot 
ens anställning har visats utgöra en förhållandevis kraftfull källa till ohälsa jämfört med andra 
arbetsrelaterade stressorer (De Witte, 1999). Den negativa hälsoeffekten av 
anställningsotrygghet förefaller även bli kraftfullare ju längre individen utsätts för det 
(Heaney, Israel & House, 1994). Som kronisk stressor har anställningsotrygghet kopplats till 
låg självrapporterad fysisk och psykisk hälsa (Ferrie, Shipley, Stansfeld & Marmot, 2002). 
Det finns även indikationer på att osäkerheten som föreligger vid anställningsotrygghet kan ha 
större negativ inverkan på individers hälsa jämfört med ett faktiskt besked om uppsägning 
(Dekker & Schaufeli, 1995). 
 
Ett mindre antal studier har undersökt förhållandet mellan anställningsotrygghet och olika 
former av fysisk ohälsa. I en prospektiv studie av medelålders män har det exempelvis 
framkommit att psykosociala faktorer i arbetet, däribland anställningsotrygghet, kan utgöra 
riskfaktorer för ischemisk hjärtsjukdom (Siegrist et al., 1990). I en annan longitudinell studie 
visades kronisk anställningsotrygghet höra samman med de i undersökningen högsta nivåerna 
av självrapporterad fysisk ohälsa (Heaney, Israel & House, 1994). Även den brittiska 
prospektiva kohortstudien Whitehall II har studerat förhållandet mellan anställningsotrygghet 
och fysisk ohälsa. Här har det framkommit att individer som arbetar under kronisk 
anställningsotrygghet rapporterar högst ohälsotal följt av de individer som förlorat trygghet i 
anställningen. De individer som mellan studiens mätpunkter fick en ökad upplevelse av 
trygghet i anställningen rapporterade trots detta fortfarande viss ohälsa, vilket tyder på att 
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effekterna av anställningsotrygghet kan orsaka besvär även när arbetssituationen förbättrats 
(Ferrie, Shipley, Stansfeld & Marmot, 2002). Att den negativa hälsoeffekten av 
anställningsotrygghet kan kvarstå efter längre tidsperioder har även framkommit i en svensk 
studie (Hellgren, Sverke & Isaksson, 1999).  
 
De negativa effekterna av anställningsotrygghet förefaller enligt två longitudinella studier 
dock ha störst negativ inverkan på individers psykiska hälsa (Hellgren, Sverke & Isaksson, 
1999; Hellgren & Sverke, 2003). I Hellgren och Sverkes (2003) studie påvisades kausala 
samband mellan anställningsotrygghet och psykisk ohälsa medan samband med fysisk ohälsa 
inte kunde konstateras. I ytterligare en longitudinell studie av Hellgren, Sverke och Isaksson 
(1999) framkom att kvantitativ anställningsotrygghet signifikant predicerar framtida fysisk- 
och psykisk ohälsa. Sambanden med fysisk ohälsa försvann emellertid efter kontroll för 
affektivitet. Kvalitativ anställningsotrygghet visades vara en svagare prediktor av psykisk 
ohälsa men kvarhöll sambandet med ohälsa även efter kontroll för affektivitet. Det kan dock 
tilläggas att det enda samband som var signifikant efter kontroll för basvärden av 
utfallsvariabeln var det mellan kvantitativ anställningsotrygghet och psykisk ohälsa. I en 
annan longitudinell studie framkom att anställningsotrygghet kan leda till såväl allmän 
psykisk ohälsa som utbrändhet (Dekker & Schaufeli, 1995). 
 
Förhållandet mellan anställningsotrygghet och utbrändhet är ett relativt outforskat område, 
men åtminstone ytterligare en studie har undersökt detta. I undersökningen studerades 
sambanden mellan anställningsotrygghet och utbrändhet bland gifta par arbetandes inom 
samma organisation som genomgick nedskärningar. Resultatet indikerar direkta samband 
mellan anställningsotrygghet och utbrändhet, dock endast bland männen i studien (Westman, 
Etzion & Danon, 2001). Att endast två studier undersökt detta innebär att det fortfarande 
föreligger viss oklarhet kring hur anställningsotrygghet och utbrändhet hänger samman, samt 
vilka former av anställningsotrygghet som har störst inverkan på de olika dimensionerna av 
utbrändhet.  
 
Modererande faktorer 

 
Då anställningsotrygghet är ett subjektivt upplevt fenomen (Greenhalgh & Rosenblatt, 1984) 
har individuella faktorer som ålder (Cheng & Chan, 2008), personlighet (Näswall, Sverke & 
Hellgren, 2005; Roskies, Louis-Guerin & Fournier, 1993) och utbildningsnivå (Näswall & De 
Witte, 2003) visats påverka hur individer reagerar på anställningsotrygghet. Individer med 
höga nivåer av personlighetsdraget extern kontrollokus har exempelvis visats rapportera högre 
nivåer av psykisk ohälsa jämfört med de med lägre nivåer av detta personlighetsdrag då de 
drabbas av otrygghet i sina anställningar (Näswall, Sverke & Hellgren, 2005). Även positiv- 
och negativ affekt har visats dämpa, respektive förvärra, effekten av anställningsotrygghet 
(Roskies, Louis-Guerin & Fournier, 1993). I andra studier har individers ålder framträtt som 
en faktor som inverkar på hur deras hälsa drabbas av att arbeta under förhållanden med 
otrygghet rörande deras anställningar. I en meta-analys framkom exempelvis att äldre 
individers fysiska och psykiska hälsa drabbas i större utsträckning än yngre individers av 
anställningsotrygghet. Samtidigt har sambandet mellan anställningsotrygghet och 
uppsägningstendenser visats vara starkare bland yngre individer. Några könsskillnader i dessa 
samband har dock inte kunnat påvisas (Cheng & Chan, 2008). I en studie ges dock 
indikationer på att män kan drabbas värre än kvinnor av att arbeta under förhållanden där 
anställningen ses som otrygg (De Witte, 1999). En ytterligare modererande faktor är hur länge 
individen varit anställd, och det förefaller här som att sambandet mellan anställningsotrygghet 
och fysisk ohälsa är starkare bland anställda med längre anställningstid (Cheng & Chan, 
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2008). Samtidigt har det visats att anställda som i stor utsträckning involverar sig i sitt arbete 
drabbas hårdare av problem med sin psykiska och fysiska hälsa jämfört med dem som i 
mindre utsträckning involverar sig i sitt arbete (Probst, 2000). I anslutning till detta har även 
typ av anställningskontrakt visats inverka på hur anställda upplever otrygghet. 
Anställningsotrygghet är enligt en studie kopplat till arbetsrelaterad stress bland individer 
med tillsvidareanställningar, ett samband som dock inte kunde fastställas för deltidsanställda 
(Bernhard-Oettel, Sverke & De Witte, 2005). Även den upplevda kontrollen den anställde har 
över sitt arbete kan påverka hur denne drabbas av anställningsotrygghet.  I en studie av män 
kopplades anställningsotrygghet till somatiska symtom och högre blodtryck, men endast då 
den upplevda kontrollen över arbetet var låg (Barling & Kelloway, 1996). Upplevd kontroll 
över ens arbete har tidigare klassats som en viktig hälsofrämjande komponent (Theorell & 
Karasek, 1996) och Ashford, Lee och Bobko (1989) diskuterar vikten av kontroll och 
förutsägbarhet över arbetet i anställningsotrygghetsprocessen. 
 
En ytterligare viktig hälsofrämjande komponent är socialt stöd, vilket enligt stressforskningen 
bland annat anses utgöra skydd mot hjärtinfarkter, stärka immunförsvaret (Lundberg & 
Wentz, 2005) samt dämpa de negativa fysiologiska hälsoeffekter som annars kan uppstå vid 
ansträngande arbetssituationer (Theorell och Karasek, 1996). Stöd kan inhämtas från olika 
håll. Exempelvis kan medlemskap i ett fackförbund ses som ett slags stöd. Greenhalgh och 
Rosenblatt (1984) ser fackligt medlemskap som en av flera faktorer som kan skydda mot 
upplevd maktlöshet, vilket i sin tur ses som en viktig komponent av fenomenet 
anställningsotrygghet. Enligt en studie som studerat effekten av att vara medlem i ett 
fackförbund hanterar dessa individer sin anställningsotrygghet på andra sätt jämfört med dem 
som inte är anslutna. Enligt studien är fackligt anslutna, som upplever anställningsotrygghet, 
mindre benägna att säga upp sig och uttrycka sina åsikter samt uppvisar i större utsträckning 
lojalitet mot sina arbetsgivare (Sverke & Hellgren, 2001). Andra studier tonar ned vikten av 
stöd och menar att stöd från varken ledning, kollegor eller fackförbund skyddar mot risken att 
drabbas av nedsatt psykisk hälsa och utbrändhet bland dem som upplever 
anställningsotrygghet (Dekker & Schaufeli, 1995). Ett stödjande ledarskap har dock i andra 
studier visats utgöra en resurs i arbetet som skyddar mot utbrändhet (distansering) (Demerouti 
et al., 2001). Andra studier rapporterar att stöd från kollegor kan dämpa den negativa effekt 
som anställningsotrygghet har på fenomen som arbetstillfredsställelse och icke önskvärda 
beteenden på arbetsplatsen (Lim, 1996). 
 
Bidragande orsaker till att anställda upplever anställningsotrygghet kan vara 
omstruktureringar, nedskärningar (Sverke, Hellgren & Näswall, 2002), förväntningar av 
framtida omstruktureringar eller att man inte upplever sig kunna förutsäga och kontrollera sitt 
arbete (Ashford, Lee & Bobko, 1989). Gällande omstruktureringar har ledningen möjlighet att 
minska de anställdas upplevelser av anställningsotrygghet. Bland annat har det vid 
uppsägningar visats att sättet ledningen tar hand om de som sägs upp och de som får stanna 
kan minska upplevelsen av anställningsotrygghet bland de kvarvarande (Kinnunen et al., 
2000). Den eventuella effekt olika former av ledarskap har på individers hälsa då de upplever 
otrygghet i sina anställningar har fram tills nu ännu inte studerats. Under senare år har det 
publicerats ett antal studier enligt vilka transformativt ledarskap tycks främja hälsa och 
välmående bland de anställda (Arnold et al., 2007; Bono & Ilies, 2006; Densten, 2005; 
Dierendonck et al., 2004; Nielsen et al., 2008; Sosik & Godshalk, 2000), men huruvida 
utövandet av transformativt ledarskap kan dämpa de negativa effekterna av 
anställningsotrygghet bland anställda är ett outforskat område. 
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Ledarskap 

 

I sin bok om politiskt ledarskap introducerade Burns (1978) begreppen transformativt och 
transaktionellt ledarskap. Det transaktionella ledarskapet syftade enligt Burns på en form av 
utbytesrelation mellan ledare och arbetstagare där ekonomiska, politiska eller psykologiska 
utbyten avsågs. Transformativt ledarskap å andra sidan handlade snarare om en form av 
ledarskap där ledare och arbetstagare interagerar med varandra och genom detta höjer 
varandras motivation och moral. Enligt Burns är det ledaren som har huvudansvar för att 
skapa och underhålla denna typ av relationer (Burns, 1978). De båda ledarskapsstilarna kom 
sedermera att vidareutvecklas av Bass som anammade en multidimensionell ansats. En av 
grunderna i denna multidimensionella syn på ledarskap är att ledare samtidigt kan uppvisa 
egenskaper från de båda ledarskapsdimensionerna och att många framgångsrika ledare både 
är transformativa och transaktionella i sina ledarstilar. Enligt Bass avser transaktionellt 
ledarskap i grunden en utbytesrelation mellan ledare och anställd där styrning bland annat 
sker genom att ledaren sätter upp mål som belönas då den anställde uppnår dessa (Bass, 
1999). 
 
En ledarstil som präglas av ett passivt och undvikande förhållningssätt räknas ibland in under 
det transaktionella ledarskapet, men det finns även indikationer på att denna faktor kan utgöra 
en tredje separat ledarskapsdimension (Avolio, Bass & Jung, 1999). Det passiva 
förhållningssättet innebär att ledaren antingen väntar på att problem ska uppstå innan denne 
ingriper eller undviker att alls ingripa när problem uppstår samt är frånvarande när denne 
behövs. Det transformativa ledarskapet handlar om att ledaren får den anställde att gå bortom 
egenintressen genom idealiserat inflytande (karisma), inspiration, intellektuell stimulering och 
individuellt beaktande. De två förstnämnda dimensionerna handlar om att ledaren delger 
visioner, uttalar och ger exempel på hur dessa mål kan uppnås, sätter höga förväntningar på 
effektivitet samt visar beslutsamhet och självsäkerhet. Intellektuell stimulering uppnås genom 
att ledaren hjälper sina anställda att bli mer innovativa och kreativa, medan individuellt 
beaktande handlar om att ledaren uppmärksammar anställdas behov av utveckling samt ger 
stöd och coachar denna utveckling (Bass, 1999). 
 
Ett vanligt förekommande verktyg som mäter dessa ledarskapsdimensioner är Multi 

Leadership Questionnaire (MLQ; Avolio & Bass, 1999). Instrumentet, som har kommit att bli 
vida använt, har dock fått utstå kritik för sin faktorstruktur och antal item (Avolio, Bass & 
Jung, 1999; Heinitz, Liepmann & Felfe, 2005; Tejada, Scandura & Pillai, 2001) samtidigt 
som det visats vara problematisk vid översättning till svenska, bland annat på grund av 
kulturella skillnader (Larsson et al., 2003). 
 
Utvecklande ledarskap 

 

I Sverige har Larsson med kollegor (2003) arbetat fram ett alternativt instrument inom 
försvarsmakten (utvecklande ledarskap; ULL) som mäter multidimensionellt ledarskap och 
till stor del bygger på MLQ. ULL mäter de övergripande ledarskapsdimensionerna 
utvecklande ledarskap (motsvarar transformativt ledarskap), konventionellt ledarskap 
(motsvarar transaktionellt ledarskap), icke-ledarskap samt önskvärda kompetenser. I den 
ursprungliga modellen består utvecklande ledarskap av de tre underliggande faktorerna 
föredöme, personlig omtanke samt inspiration och motivation. Ett föredömligt ledarskap 
handlar om att ledaren har en god värdegrund, tar ansvar för verksamheten samt föregår med 
gott exempel. Personlig omtanke kan närmast kopplas till det individuella beaktandet i MLQ 
och handlar om att ledaren är kapabel att ge stöd åt sina anställda och på ett framgångsrikt sätt 
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kan konfrontera de individer som inte utfört sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. 
Faktorn inspiration och motivation består av två facetter som mäter den utsträckning ledaren 
uppmuntrar till delaktighet och kreativitet (Larsson et al., 2003). I en uppföljande faktoranalys 
har dimensionen utvecklande ledarskap visats bestå av de sex underliggande faktorerna 
värdegrund, ansvarstagande, socialt stöd, konfrontationsförmåga, uppmuntra delaktighet och 
uppmuntra kreativitet (Larsson, 2006). Även om ULL är utvecklat inom försvarsmakten är 
påståendena i skalorna formulerade på ett sätt som på intet sätt är knutet till det militära. 
Sedan 2004 har ULL även börjat tillämpas inom statlig och kommunal sektor samt inom det 
privata näringslivet (Utvecklande ledarskap, 2009).  
 
Ledarskap som buffert mot ohälsa 

 
Under senare år har olika former av ledarskap kopplats till anställdas hälsa. Passivt ledarskap 
har exempelvis kopplats till utbrändhet (utmattning) (Hetland, Sandal & Johnsen, 2007; 
Kanste, Kyngäs & Nikkilä, 2007) samtidigt som det transaktionella ledarbeteendet ”active 
management-by-exception” framträtt som en skyddande faktor mot utbrändhet (Kanste, 
Kyngäs & Nikkilä, 2007). Det har även framkommit att ett ledarskap präglat av stöd, rättvisa 
och empowerment kan utgöra skydd mot utbrändhet (Peterson et al., 2008b). Den 
ledarskapsdimension som förefaller ha störst positiv inverkan på anställdas hälsa är dock det 
transformativa ledarskapet. Ett flertal studier har kopplat transformativt ledarskap till olika 
hälsovariabler och det finns här indikationer på att det kan ha indirekt inflytande på anställdas 
välmående genom att ge en ökad känsla av meningsfullhet i arbetet (Arnold et al., 2007; 
Nielsen et al., 2008), stärka anställdas rolltydlighet samt ge bättre möjligheter till utveckling 
(Nielsen et al., 2008). Det har även framkommit att transformativt ledarskap kan minska 
arbetsrelaterad stress bland anställda genom att inverka på deras upplevelser av mentorskap 
(Sosik & Godshalk, 2000). 
 
Även den karismatiska dimensionen av transformativt ledarskap kan ha betydelse för 
anställdas välmående. I en serie experimentella försök har det exempelvis framkommit att 
karismatiska ledare uttrycker positiva känslor i större utsträckning än andra, vilket i sin tur har 
en direkt positiv effekt på efterföljandes känsloläge (Bono & Ilies, 2006). I en annan studie 
har det visats att ett visionärt och inspirerande ledarskap kan sänka nivåerna av känslomässig 
utmattning bland anställda. Dessa samband skulle enligt författarna kunna förklaras med att 
visionära ledare skapar en känsla av meningsfullhet, samt tydliggör krav och roller (Densten, 
2005). Det har tidigare konstaterats att socialt stöd på arbetet kan dämpa de negativa 
fysiologiska hälsoeffekter som annars kan uppstå vid ansträngande arbetssituationer präglade 
av höga krav och låg kontroll (Theorell och Karasek, 1996) samtidigt som stödjande 
ledarskap kan utgöra en viktig resurs som skyddar mot utbrändhet (distansering) (Demerouti 
et al., 2001). I en longitudinell studie av stödjande ledarskap och hälsa har ett dubbelriktat 
samband framträtt, där ledarbeteende visades influera anställdas välmående samtidigt som 
anställda som mådde bättre rapporterade att deras chefer var mer aktiva och stödjande. Detta 
skulle enligt författarna likväl kunna förklaras med att negativa känslor hos anställda leder till 
ett mindre aktivt och stödjande ledarskap och vice versa (Dierendonck et al., 2004). 
 
Gällande utbrändhet rapporterade Seltzer, Numerof och Bass (1989; refererad i Bass, 1999) 
redan för tjugo år sedan att intellektuell stimulering, en av dimensionerna i det transformativa 
ledarskapet, kan ha en positiv effekt på utbrändhet bland anställda. Effekten av intellektuell 
stimulering har dock visats vara situationsbunden då det under förhållanden med låg nivå av 
stress visats leda till ökad kreativitet medan det under stressfyllda situationer snarare visats ha 
negativ inverkan (Bass, 1999).  
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Utbrändhet 

 
Utbrändhet observerades ursprungligen bland anställda inom vården där det kom att 
klassificeras som ett tillstånd av utmattning, cynism och ineffektivitet (Maslach, Schaufeli & 
Leiter, 2001). Utmattning anses ofta utgöra kärndimensionen av utbrändhet men på senare år 
har även cynism–dimensionen, eller distansering, räknats in som en viktig komponent 
(Demerouti et al., 2001). Det har även framkommit att utbrändhet inte är ett fenomen isolerat 
till vårdyrken då utbrändhet påvisats inom en rad olika yrken i Sverige (Peterson, 2008), 
Grekland (Demerouti et al., 2003), Tyskland (Demerouti et al., 2001) och USA (Halbesleben 
& Demerouti, 2005). Utmattning har definierats som en konsekvens av intensiv långvarig 
fysisk, affektiv eller kognitiv ansträngning medan distansering innebär att den anställde tar 
avstånd från arbetet och utvecklar negativa attityder mot objekt i arbetet, innehållet i arbetet 
eller arbetet som helhet (Demerouti et al., 2003).  
 
Enligt Job Demands-Resources Model (JD-R) kan utbrändhet uppstå oberoende typ av arbete 
då kraven är höga eller resurserna i arbetet är låga. Modellen postulerar att krav i arbetet är 
kopplat till utmattning medan brist på resurser snarare är kopplat till distansering. Krav 
handlar här om fysiska, sociala eller organisatoriska aspekter av arbetet som kräver ihållande 
fysisk och mental ansträngning, medan resurser är motsvarande aspekter av arbetet som bistår 
med att uppnå mål och reducera krav i arbetet samt stimulerar personlig utveckling. De 
resurser som en arbetstagare har i sitt arbete är enligt denna modell feedback, belöningar, 
kontroll över arbetet, delaktighet, anställningstrygghet samt stöd från chef/arbetsledare 
(Demerouti et al., 2001). JD-R-modellen är snarlik Karasek och Theorells (1996) krav-
kontrollmodell, vilken fokuserar på förhållandet mellan krav och beslutsutrymme, samt 
Siegrists (1996) modell som baseras på balansen mellan arbetstagarens ansträngning och den 
belöning denne får av arbetsgivaren. Den sistnämnda modellen räknar även den in 
anställningstrygghet som en belöningsfaktor i arbetet (Siegrist, 1996). 
 
I en studie av landstingsanställda i Sverige har det framkommit att individer som rapporterar 
höga nivåer av utmattning, eller som klassas som utbrända (höga nivåer av både utmattning 
och distansering), i större utsträckning än andra har sömnproblem, är ängsliga och 
deprimerade, samt har nedsatt minnesfunktion och besvär med smärta i nacke och rygg 
(Peterson et al., 2008a). Dessa grupper av individer har utöver detta även högre registrerad 
sjukfrånvaro och sjuknärvaro på arbetsplatsen jämfört med andra. Individer som rapporterar 
höga nivåer av utmattning har visats arbeta under förhållanden med höga krav och begränsade 
resurser i arbetet medan de som rapporterar höga nivåer av distansering snarare tycks arbeta 
med låga krav och begränsade resurser (Peterson et al., 2008b). Det finns även ett antal 
studier som kopplat utbrändhet till ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och riskfaktorer för hjärt-
kärlsjukdom, exempelvis det metabola syndromet och hormonella störningar (för en översikt 
se Melamed et al., 2006). 
 
Tre stressmodeller får i föreliggande studie stå för det teoretiska ramverket för kopplingen 
mellan anställningsotrygghet och utfallsvariablerna utbrändhet och psykisk ohälsa: 1) Lazarus 
och Folkmans (1984) modell som postulerar att osäkerhet inför framtida händelser kan utgöra 
en källa till stress, 2) resurs-konserveringsmodellen som utgår ifrån att upplevelsen av en 
eventuell framtida förlust av en resurs (här tjänsten eller aspekter av denna) kan utgöra en 
källa till stress (Hòbfoll, 1989) samt 3) JD-R-modellens antagande att en trygg anställning 
utgör en resurs som skyddar mot distansering (Demerouti et al., 2001). Dessa modeller tar 
förvisso inte explicit upp den roll ledarskap har i sammanhanget anställningsotrygghet och 
ohälsa, men JD-R-modellen räknar in stödjande ledarskap som en resursfaktor som skyddar 
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mot distansering (Demerouti et al., 2001). Då anställningsotrygghet enligt definitionerna ovan 
kan ses som både en stressor och en resursbrist är det motiverat att undersöka kopplingar 
mellan anställningsotrygghet och såväl psykisk ohälsa, utmattning som distansering. 
 
Syfte och frågeställning 

 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka sambanden mellan anställningsotrygghet 
(kvantitativ och kvalitativ) och utbrändhet (utmattning och distansering) och psykisk ohälsa, 
samt huruvida utövandet av utvecklande ledarskap hos individens närmaste chef modererar 
dessa samband.  
 
Hypotes 1. Kvantitativ anställningsotrygghet har positiva samband med psykisk ohälsa, 
utmattning och distansering. 

 
Hypotes 2. Kvalitativ anställningsotrygghet har positiva samband med psykisk ohälsa, 
utmattning och distansering. 

 

Hypotes 3. Utvecklande ledarskap har negativa samband med utmattning, distansering och 
psykisk ohälsa. 
 

Hypotes 4. Sambanden mellan kvantitativ anställningsotrygghet och utbrändhet (utmattning 
och distansering) samt psykisk ohälsa modereras av utvecklande ledarskap. 
 

Hypotes 5. Sambanden mellan kvalitativ anställningsotrygghet och utbrändhet (utmattning 
och distansering) samt psykisk ohälsa modereras av utvecklande ledarskap. 
 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 

 
Deltagarna i studien består av 468 medlemmar i fackförbundet Akademikerförbundet SSR. 
Förbundets medlemmar arbetar bland annat inom områdena ekonomi, administration, 
HR/personalutveckling, socialt arbete och hälsovård. En viss andel av medlemmarna arbetar 
även som chefer eller egenföretagare. Ett krav för medlemskap är att man har examen från, 
eller studerar, en beteendevetenskaplig eller samhällsvetenskaplig utbildning beståendes av 
minst 120 poäng (Akademikerförbundet SSR, 2009). Ett slumpmässigt stratifierat urval 
baserat på yrkeskategorierna personalvetare, ekonomer, samhällsvetare/administration och 
socialt arbete gjordes ur förbundets medlemsregister. På detta sätt säkerställdes att samtliga 
stora yrkesgrupper inom förbundet hade lika stor sannolikhet att bli inkluderade i studien. 
 
Vid det första enkätutskicket framkom att inbjudningarna av olika tekniska anledningar inte 
kom fram till samtliga mottagare vilket innebär att det totala urvalet består av 868 individer. 
Av dessa hade vid enkätens stängning svar inkommit från 468 individer vilket innebär en 
svarsfrekvens på 53.9 %. Av dem som besvarade enkäten var 73.1 % kvinnor och 26.9 % 
män. För männen var medelåldern 46.4 år (standardavvikelse 11.3 år) medan medelåldern för 
kvinnorna var 44.5 år (standardavvikelse 11.3 år). På grund av internt bortfall är analyserna, 
där inget annat anges, baserade på 467 respondenter. 
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Material 

 

Anställningsotrygghet. Frågorna kring anställningsotrygghet baserades på skalan utvecklad av 
Hellgren med kollegor (1999) vilken mäter de två dimensionerna kvantitativ- och kvalitativ 
anställningsotrygghet. Kvantitativ anställningsotrygghet mättes med tre frågor (α = .94) och 
kvalitativ anställningsotrygghet med fem frågor (α = .80). Exempel på en av frågorna är ”Jag 

oroar mig över om jag ska få behålla mitt arbete”. Frågorna besvarades på en femgradig skala 
med ankarvärden ”stämmer inte alls” och ”stämmer helt”. 
 
Utvecklande ledarskap mättes med ett antal påståenden från ULL 1 som avsåg att mäta de sex 
faktorerna värdegrund, ansvarstagande, socialt stöd, konfrontationsförmåga, uppmuntra 
delaktighet och uppmuntra kreativitet. Exempel på ett av påståendena är ”Min närmaste chef 

inspirerar mig till att pröva nya sätt att arbeta”. Varje faktor mättes med tre påståenden vilka 
besvarades på en niogradig skala med ankarvärden ”Aldrig” och ”Alltid”. Svarsalternativen i 
originalskalan var ”Aldrig eller nästan aldrig” och ”Alltid eller nästan alltid” vilka dock 
ansågs för ospecifika i föreliggande studie. I Larssons (2006) faktoranalys laddade endast två 
påståenden vardera i faktorerna värdegrund och socialt stöd. För att öka de båda skalornas 
reliabilitet kompletterades de därför med ytterligare ett ULL-påstående vardera enligt 
rekommendation av Larsson (privat kommunikation, 4 maj 2009). Osäkerheten kring 
faktorstrukturen och antalet ingående item är dock inget som är unikt för ULL utan något som 
även varit föremål för diskussion gällande MLQ (se exempelvis Avolio, Bass & Jung, 1999; 
Heinitz, Liepmann & Felfe, 2005; Tejada, Scandura & Pillai, 2001). En fördel med ULL 
jämfört med MLQ i detta sammanhang är att instrumentet är utarbetat under svenska 
förhållanden och att det i och med detta består av påståenden som visats fungera bra på 
svenska. För att undersöka huruvida dimensionen utvecklande ledarskap kan beskrivas med 
en i sammanhanget mer lätthanterlig global faktor genomfördes konfirmatoriska 
faktoranalyser i Lisrel 8 (Jöreskog & Sörbom, 1996). Som indata användes en 
kovariansmatris över de item som avsåg mäta ledarskap och som estimeringsmetod robust 

maximum likelihood estimation. Chi-tvåtesten och RMSEA (root mean square error of 
approximation) visade att ingen av modellerna var helt lämpade för datat (tabell 1). 
 

Tabell 1. Resultat av den konfirmatoriska faktoranalysen av utvecklande ledarskap. �=468. 
  
Modell df χ2 RMSEA ∆df ∆χ2  
      
Null 153 102702.25 1.198 - - 
1 faktor 135 830.66 0.105 18 101871.59* 
6 faktorer 120 670.14 0.099 15 160.52* 
  
* p < .05 

 
Null-modellen, där inga variabler tilläts ladda i gemensamma faktorer, uppvisade sämst 
passform medan sexfaktormodellen passade data något bättre än enfaktormodellen. 
Skillnaden i såväl χ2 som RMSEA mellan de båda faktormodellerna var dock förhållandevis 
liten vilket motiverade en hopslagning av skalans 18 item till ett globalt index. Denna globala 
skala uppvisade ett alphavärde på α = .98. 

                                                 
1 ULL används med tillåtelse av Gerry Larsson, professor vid Försvarshögskolan. Instrumentet tillhandahålls 

av Ann Zander vid Försvarshögskolan. 
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Utbrändhet mättes med Oldenburg Burnout Inventory (OLBI; Demerouti et al., 2001) 2, en 
skala som mäter de två utbrändhetsdimensionerna utmattning och distansering. Till skillnad 
mot Maslach Burnout Inventory består OLBI av ett antal reverserade item för att ge skalan 
förbättrade psykometriska egenskaper (Demerouti et al., 2003). OLBI har visats fungera bra 
inom olika yrkesgrupper och i olika länder (Demerouti et al., 2001; Demerouti et al., 2003; 
Halbesleben & Demerouti, 2005; Peterson, 2008). Den svenska version som här användes är 
validerad i en avhandling av Peterson (2008). Exempel på en av frågorna är ”Det finns dagar 

då jag känner mig trött redan innan jag går till arbetet”. Samtliga frågor besvarades på en 
fyrgradig likertskala med alternativen. “Stämmer inte alls”, “Stämmer inte särskilt bra”, 
“Stämmer ganska bra” och “Stämmer precis”. I föreliggande studie fick skalan för 
distansering ett alphavärde på α = .86 medan skalan för utmattning fick ett alphavärde på α = 
.83.  
 
Psykisk ohälsa mättes med GHQ-12, en kortversion av Goldbergs General Health 
Questionnaire, som översattes till svenska från Banks med kollegor (1980). Psykisk ohälsa är 
ett tämligen brett begrepp som här definieras som ett tillstånd av depression/ängslighet, social 
dysfunktion och förlust av självförtroende (Shevlin & Adamson, 2005). GHQ utvecklades 
ursprungligen som ett instrument för att i kliniska sammanhang mäta psykisk ohälsa bland 
normalpopulationen men har visats vara användbar inom det arbets- och 
organisationspsykologiska området (Banks et al., 1980). GHQ finns i flera olika versioner där 
GHQ-12 är den version som främst används inom forskning då den har fördelen med snabb 
administrering samtidigt som de önskade psykometriska egenskaperna av de längre 
versionerna bibehålls (Shevlin & Adamson, 2005). Frågorna i föreliggande studie 
(exempelvis ”Har du de senaste veckorna kunnat koncentrera dig på vad du gör?”) 
besvarades på en fyrgradig likertskala med svarsalternativen ”aldrig”, ”ibland”, ”ganska ofta”, 
”alltid” och fick ett alphavärde på α = .86 . 
 
Demografiska data. De demografiska data som samlades in var födelseår och 
könstillhörighet. Då ett krav för medlemskap i Akademikerförbundet SSR är en pågående 
eller avslutad högskoleutbildning om minst 120 poäng (Akademikerförbundet SSR, 2009) 
ansågs utbildningsnivå överflödigt att samla in. 
 
Procedur och etiska förhållningssätt 

 

Enkäten distribuerades elektroniskt till medlemmarnas e-mailadresser genom webbtjänsten 
Survey Generator (2009) den 27 maj 2009. Den 3 juni hade 289 respondenter besvarat 
enkäten varpå en påminnelse skickades ut till dem som inte påbörjat eller helt avslutat 
enkäten. Dock exkluderades 10 individer som meddelat att de av olika anledningar inte kunde 
besvara enkäten samt adresser som inte visats fungera vid det första utskicket. Den 10 juni var 
totalt 417 enkäter besvarade. Vid detta tillfälle hade ytterligare två individer hört av sig och 
meddelat att de inte kunde eller ville besvara enkäten. De återstående som inte fullföljt 
enkäten fick vid detta datum en sista påminnelse. Den 17 juni, då enkäten stängdes, var totalt 
468 enkäter avslutade. Vid stängning framkom att 54 enkäter fortfarande var påbörjade men 
inte hade avslutats. I det e-mail respondenterna fick framgick att deltagandet var frivilligt, att 
resultatet av undersökningen endast avsågs presenteras på gruppnivå, att enskilda individers 
svar ej skulle vara möjliga att utläsa i rapporten samt att de besvarade enkäterna avsågs 
behandlas strikt konfidentiellt. 

                                                 
2 OLBI används med tillåtelse och tillhandahålls av Ulla Peterson vid Karolinska institutet. 
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Analys 

 

För att besvara de uppställda hypoteserna beräknades tre hierarkiska regressionsanalyser med 
utmattning, distansering och psykisk ohälsa som beroende variabler. Inledningsvis studerades 
variablernas fördelning samt eventuella brott mot antagandena i multipel regressionsanalys. 
Samtliga prediktorer, exklusive interaktionstermerna, medelvärdescentrerades innan de lades 
in i analyserna (Aiken & West, 1991). För att kunna presentera korrekta standardiserade 
betakoefficienter i tabell 3, något som annars inte är möjligt i regressionsmodeller där 
interaktionstermer ingår, genomfördes även separata analyser med Z-transformerade variabler 
enligt Friedrich-proceduren (Aiken & West, 1991, sid. 43–44). 

 
 

Resultat 
 

I tabell 2 redovisas medelvärden, standardavvikelser samt i förekommande fall 
reliabilitetsmått för studiens variabler. De båda dimensionerna av anställningsotrygghet var 
positivt bivariat korrelerade (r=.38, p<.001) vilket även de båda dimensionerna av utbrändhet 
visades vara (r=.44, p<.001). Vidare var utvecklande ledarskap negativt bivariat korrelerat 
med de båda dimensionerna av anställningsotrygghet och samtliga ohälsovariabler. 
 
Samtliga analyser gjordes i fyra steg vilka redovisas i tabell 3. I det första regressionssteget 
lades kovariat (ålder och könstillhörighet) in följt av kvantitativ- och kvalitativ 
anställningsotrygghet i steg två. I steg tre lades utvecklande ledarskap in och i det fjärde 
steget interaktionstermerna (kvantitativ anställningsotrygghet × utvecklande ledarskap och 
kvalitativ anställningsotrygghet × utvecklande ledarskap). I det tredje steget kunde 
utvecklande ledarskap ej kopplas till utmattning, men måttliga negativa samband framträdde 
med både distansering (ß=-.24, p<.001) och psykisk ohälsa (ß=-.16, p<.01) varpå hypotes 3 
ges delvis stöd. Som framgår i tabell 3 har kvalitativ anställningsotrygghet förhållandevis 
starka samband med såväl utmattning (ß=.32, p<.001), distansering (ß=.54, p<.001) som 
psykisk ohälsa (ß=.39, p<.001) efter kontroll för ålder och könstillhörighet, vilket ger stöd åt 
hypotes 2. Kvantitativ anställningsotrygghet var dock endast signifikant som prediktor av 
psykisk ohälsa (ß=.18, p<.001) vilket bara ger delvis stöd åt hypotes 1.  
 
I dessa sista steg ökade justerat R2 med 0.5 % för modellen med utmattning, 0.6 % för 
modellen med distansering och 0.8 % för modellen med psykisk ohälsa. Interaktionstermerna 
kvalitativ anställningsotrygghet × utvecklande ledarskap var ej signifikanta prediktorer av 
ohälsa i någon av de tre modellerna vilket innebär att hypotes 5 ej ges stöd. Interaktionerna 
kvantitativ anställningsotrygghet × utvecklande ledarskap var dock signifikanta prediktorer av 
utmattning (ß=-.09, p<.05), distansering (ß=-.10, p<.05) och psykisk ohälsa (ß=-.10, p<.05).  
 
Samtliga av dessa signifikanta interaktioner plottades grafiskt utifrån de instruktioner som ges 
i Aiken och West (1991) för att illustrera sambanden mellan de beroende och oberoende 
variablerna som funktion av låga (en standardavvikelse under medelvärdet), medel 
(medelvärdet) och höga (en standardavvikelse över medelvärdet) nivåer av utvecklande 
ledarskap. Detta gjordes genom att för varje nivå av utvecklande ledarskap beräkna 
utfallsvariablerna utifrån olika nivåer av kvantitativ anställningsotrygghet. Även här 
definierades skalans olika nivåer av dess medelvärde och en standardavvikelse under 
respektive över detta värde. För att förtydliga den modererande effekten av utvecklande 
ledarskap anpassades figurernas y-axlar till respektive utfallsvariabels medelvärde och 
standardavvikelse. 
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Tabell 3. Sammanfattning av hierarkiska regressionsanalyser. Standardiserade  
 regressionskoefficienter (ß) anges. �=467. 
   
 Utmattning Distansering GHQ-12  
     
 

Steg 1 

 Ålder .01 -.09* .02 
 Kön  -.13** .05 -.07 
 R

2 (justerad) .01* .01 .00 
 

Steg 2 

 Ålder .03 -.08* .07 
 Kön  -.10* .10* -.03 
 Kvantitativ otrygghet  .06 .01 .18*** 
 Kvalitativ otrygghet  .32*** .54*** .39*** 
 ∆R

2 .12*** .29*** .23*** 
 R

2 (justerad) .13*** .30*** .23*** 
 

Steg 3 

 Ålder .03 -.09* .06 
 Kön  -.09* .10** -.02 
 Kvantitativ otrygghet  .06 .01 .18*** 
 Kvalitativ otrygghet .29*** .43*** .32*** 
 Utvecklande ledarskap -.07 -.24*** -.16** 
 ∆R

2 .00 .06*** .02** 
 R

2 (justerad) .13 .35*** .25** 
 

Steg 4 

 Ålder .03 -.09* .06 
 Kön  -.10* .09* -.03 
 Kvantitativ otrygghet (KTO) .04 -.02 .14** 
 Kvalitativ otrygghet (KLO) .29*** .43*** .32*** 
 Utvecklande ledarskap (UL) -.08 -.24*** -.15** 
 KTO × UL -.09* -.10* -.10* 
 KLO × UL .07 .04 .02 
 ∆R

2 .005 .006* .008* 
 R

2 (justerad) .14 .35* .26*  
  
* p < .05, ** p < .01, *** p < .001. 
 
 
För att klargöra huruvida lutningarna av de olika gruppernas regressionslinjer skiljer sig från 
noll genomfördes därefter simple slope-analyser (Aiken & West, 1991). Utöver t-värden med 
tillhörande signifikansnivå beräknades även 95 %-iga konfidensintervall runt linjernas 
lutningar (Cohen et al., 2003, sid. 274). Resultaten av dessa analyser återfinns i tabell 4. 
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Figur 1.  Samband mellan kvantitativ anställningsotrygghet och utmattning som funktion 

av utvecklande ledarskap. 
 
 
Som framgår i figur 1 var sambanden mellan kvantitativ anställningsotrygghet och utmattning 
kraftigast för de som rapporterade att deras chef utövar låga nivåer av utvecklande ledarskap. 
Något sådant samband kunde inte påvisas för gruppen som upplevde höga nivåer av 
utvecklande ledarskap. Även sambanden mellan kvantitativ anställningsotrygghet och psykisk 
ohälsa var kraftigast bland dem som rapporterade att deras chef utövar låga nivåer av 
utvecklande ledarskap (figur 3).  
 
Tabell 4. Analyser av huruvida regressionslinjernas lutningar mellan kvantitativ 

anställningsotrygghet och ohälsa skiljer sig från noll för olika nivåer av 
utvecklande ledarskap. �=467.  

   
Utvecklande ledarskap Lågt Medel Högt  
   
 
Utmattning 

 Lutning ± CI.95 0.06 ± 0.05 0.02  ± 0.06  -0.03 ± 0.07 
 t(463) a  2.26* 0.54 -0.77 
 
Distansering 

 Lutning ± CI.95 0.04 ± 0.07 -0.01 ± 0.07 -0.06 ± 0.08 
 t(463) a  1.16 -0.29 -1.51 
 
Psykisk ohälsa 

 Lutning ± CI.95 0.09 ± 0.02 0.05 ± 0.03 0.01 ± 0.04 
 t(463) a  9.60*** 3.44*** 0.71 
   
* p < .05, *** p < .001.  a = Two-tailed t-test. 
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Figur 2.  Samband mellan kvantitativ anställningsotrygghet och distansering som funktion 

av utvecklande ledarskap. 
 
Gällande distansering visades att lutningen för sambandet med kvantitativ 
anställningsotrygghet var negativt bland dem som rapporterade höga och genomsnittliga 
nivåer av utvecklande ledarskap. Samtidigt framkom en positiv lutning för dem som upplever 
låga nivåer av utvecklande ledarskap (figur 2). Ingen av dessa lutningar visades dock vara 
signifikant skilda från noll (tabell 4). 
 

 
Figur 3.  Samband mellan kvantitativ anställningsotrygghet och psykisk ohälsa (GHQ-12) 

som funktion av utvecklande ledarskap. 



 17 

Även om de olika gruppernas regressionslinjer inte var signifikant skilda från noll så indikerar 
den signifikanta betavikten för interaktionstermen (ß=-.10, p<.05) att utvecklande ledarskap 
inverkar på sambandet mellan kvantitativ anställningsotrygghet och distansering. 
Sammantaget innebär detta att hypotes 4 ges stöd; sambanden mellan kvantitativ 
anställningsotrygghet och psykisk ohälsa och samtliga utfallsvariabler modereras av 
utvecklande ledarskap.  
 
 

Diskussion 
 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka sambanden mellan anställningsotrygghet 
(kvantitativ, kvalitativ) och utbrändhet (utmattning, distansering) och psykisk ohälsa samt 
huruvida utvecklande ledarskap dämpar dessa eventuella samband. Gällande huvudeffekterna 
framkom att kvalitativ anställningsotrygghet var en bättre prediktor av utmattning, 
distansering och psykisk ohälsa jämfört med kvantitativ anställningsotrygghet. Vidare 
uppvisade kvantitativ anställningsotrygghet endast signifikanta samband med psykisk ohälsa. 
Detta resultat är anmärkningsvärt då det skiljer sig från tidigare forskning som visat att 
kvantitativ anställningsotrygghet är den dimension som har störst negativ inverkan på 
individers psykiska hälsa (Sverke, Hellgren & Näswall, 2002; Hellgren & Sverke, 2003). En 
möjlig förklaring till detta resultat är att föreliggande studie är den första som undersökt 
kopplingen mellan kvantitativ- och kvalitativ otrygghet och ohälsa bland akademiker. Det har 
tidigare konstaterats att låg utbildningsnivå har samband med högre nivå av 
anställningsotrygghet (Näswall & De Witte, 2003) och en tänkbarhet är att olika aspekter av 
den upplevda otryggheten har skilda effekter beroende på individens utbildning och sociala 
status. 
 
Enligt statistik från SCB (2009) drabbades främst anställda inom tillverkningsindustrin av 
nedgången på arbetsmarknaden under våren 2009. Som akademiker var man därför kanske 
mindre utsatt mot direkta hot att bli av med arbetet medan oron av att bli av med 
utvecklingsmöjligheter i arbetet kan ha setts som mer sannolika och hotfulla under den 
generella ekonomiska nedgången. I föreliggande studie framkom att medelvärdet för 
kvantitativ anställningsotrygghet var 0.87 poäng lägre jämfört med skalan för kvalitativ 
anställningsotrygghet (för båda skalor tillämpades en femgradig skala), och påståendena i 
skalan för kvalitativ anställningsotrygghet mäter just en oro av att förlora olika aspekter av 
arbetet (Hellgren, Sverke & Isaksson, 1999). En annan förklaring till dessa resultat är att 
kvalitativ anställningsotrygghet, som är mer multifacetterad än kvantitativ 
anställningsotrygghet (Hellgren, Sverke & Isaksson, 1999), hypotetiskt sett skulle kunna 
utgöra fler, om än relaterade, källor till osäkerhet. Att sambanden med ohälsovariablerna blev 
svagare eller helt uteblev för de som faktiskt upplevde oro att bli av med tjänsten (kvantitativ 
anställningsotrygghet) beror sannolikt på att dessa individer av någon anledning såg risken att 
bli arbetslösa som mindre påfrestande. Möjliga anledningar till detta kan vara urvalsgruppens 
höga utbildning som borgar för relativt goda möjligheter att skaffa nya arbeten, samt att 
respondenterna inte var verksamma inom den bransch som drabbades hårdast av varsel. En 
annan möjlig förklaring är att oron över att bli av med arbetet, som förvisso kan vara nog så 
påfrestande, även kan innebära en eventuell framtida brytpunkt där individen vid en faktisk 
uppsägning ser en möjlighet att börja om på nytt och söka sig till nya arbetsplatser.  
 
Vidare antyder den negativa bivariata korrelationen mellan ålder och kvantitativ 
anställningsotrygghet att yngre individer i större utsträckning än äldre oror sig för att bli av 
med sina arbeten. Detta resultat kan jämföras med Näswall och De Wittes (2003) studie där 
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en negativ korrelation mellan ålder och anställningsotrygghet erhölls bland anställda i 
Sverige. Något negativt samband kunde dock ej påvisas bland anställda i Belgien, Italien eller 
Nederländerna, och det förefaller snarare som att äldre individer i de två förstnämnda 
länderna upplever mer anställningsotrygghet än yngre (Näswall & De Witte, 2003). Även om 
turordningsreglerna vid uppsägning på grund av arbetsbrist är försedda med en rad undantag 
gäller generellt enligt lagen om anställningsskydd att anställda med längre anställningstid har 
företräde. Vid lika anställningstid ges dessutom den med högst ålder företräde (Bylund, 
Elmér, Viklund & Öhman, 2008). Det är därför möjligt att yngre individer kan ha upplevt sig 
ha haft sämre skydd jämfört med sina äldre kollegor vid eventuellt kommande uppsägningar. 
 
Föreliggande studie är en av de första som kopplat anställningsotrygghet till utbrändhet. Även 
om två tidigare studier har påvisat samband med utbrändhet (Dekker & Schaufeli, 1995; 
Westman, Etzion & Danon, 2001) är detta den första som studerat förhållandet mellan 
kvantitativ och kvalitativ anställningsotrygghet och de båda utbrändhetsdimensionerna 
utmattning och distansering. I JD-R-modellen ses anställningstrygghet som en resursfaktor 
som skyddar mot distansering (Demerouti et al., 2001) och resultaten i föreliggande studie 
visar att kvalitativ otrygghet i enlighet med teorin är kopplat till högre nivå av distansering. 
Huruvida motsatsen, otrygghet i anställningen, skulle kunna ses som en belastande faktor 
kopplad till utmattning tas ej upp i JD-R-modellen. Resultaten i föreliggande studie visar att 
det föreligger positiva samband även mellan kvalitativ anställningsotrygghet och utmattning, 
om än inte lika kraftiga som med distansering. Utmattning har tidigare definierats som en 
konsekvens av intensiv långvarig fysisk, affektiv eller kognitiv ansträngning (Demerouti et 
al., 2003). Att kvalitativ anställningsotrygghet uppvisar samband med utmattning kan 
förklaras med att anställningsotrygghet även kan ses som en stressor i enlighet med Lazarus 
och Folkmans (1984) stressmodell. En otrygg anställning förefaller enligt dessa resultat 
därmed både utgöra en resursförlust (samband med distansering) och en form av 
ansträngning/stressor (samband med utmattning och psykisk ohälsa). 
 
Som väntat var utvecklande ledarskap negativt korrelerat med samtliga ohälsovariabler. I 
regressionsanalyserna, där kovariat och anställningsotrygghet ingick, var de negativa 
sambanden signifikanta med psykisk ohälsa och distansering, dock inte med utmattning. 
Resultatet ligger delvis i linje med tidigare forskning som kopplat transformativt ledarskap till 
välmående och hälsa (Arnold et al., 2007; Nielsen et al., 2008). Samtidigt skiljer det sig från 
Denstens (2005) studie där en motiverande ledarstil visades minska förekomsten av 
utmattning bland anställda. Utvecklande ledarskap är dock ett bredare begrepp som innefattar 
att ledaren, utöver att vara motiverande, även har en god värdegrund, är ansvarstagande, ger 
stöd, har god konfrontationsförmåga samt uppmuntrar delaktighet och kreativitet (Larsson, 
2006). 
 

Även om några signifikanta huvudeffekter av kvantitativ anställningsotrygghet inte kunde 
påvisas förefaller det finnas samband med ohälsovariablerna beroende på hur ledarskapet 
upplevs. Även om effekten av utvecklande ledarskap var måttlig framkom att individer som 
rapporterar att deras närmaste chef utövar låga nivåer av utvecklande ledarskap har starkare 
samband mellan kvantitativ anställningsotrygghet och psykisk ohälsa samt utmattning jämfört 
med dem som rapporterar att deras chefer utövar höga nivåer av utvecklande ledarskap. Även 
om en signifikant interaktionseffekt erhölls för utfallsvariabeln distansering visade närmare 
analyser att olika nivåer av utvecklande ledarskap inte hade någon effekt som med säkerhet är 
skild från noll. Att de olika gruppernas lutningar inte var signifikant skilda från noll, trots en 
signifikant modererande effekt av utvecklande ledarskap, kan spekulativt förklaras med att de 
klassificeringar som rekommenderas av Aiken och West (1991) för låga (en 
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standardavvikelse under medelvärdet), medel (medelvärdet) och höga (en standardavvikelse 
över medelvärdet) nivåer av utvecklande ledarskap inte täckte in de nivåer av utvecklande 
ledarskap där skillnaderna förelåg. Det kan även innebära att utvecklande ledarskap faktiskt 
inte har någon betydande dämpande effekt på sambanden mellan kvantitativ 
anställningsotrygghet och distansering. Ytterligare forskning krävs för att klargöra hur 
utvecklande ledarskap inverkar på dessa samband. 
 
Några signifikanta interaktionseffekter kunde inte påvisas mellan utvecklande ledarskap och 
kvalitativ anställningsotrygghet i någon av de tre modellerna. Även om utvecklande ledarskap 
innefattar mer än bara stöd så kan här paralleller dras till studien av Dekker och Schaufeli 
(1995) där författarna fann att stöd från ledning, kollegor och fackförbund inte dämpade de 
negativa hälsoeffekter som kunde kopplas till anställningsotrygghet. Resultatet som erhölls i 
föreliggande studie är intressant då kvalitativ anställningsotrygghet samtidigt uppvisade 
förhållandevis starka samband med ohälsovariablerna efter att kovariat lagts in i modellerna.  
 
Idag finns det få beprövade skalor för att mäta globalt transformativt, eller utvecklande, 
ledarskap. I föreliggande studie mättes utvecklande ledarskap med item hämtade ur ULL 
(Larsson et al., 2003). De kanske främsta styrkorna med ULL är att instrumentet är anpassat 
för svenska förhållanden samt att skalan har god förankring i teorier kring transformativt 
ledarskap (Larsson, 2006). Anledningarna till att en övergripande global utvecklande 
ledarskapsfaktor användes var dels för att hålla nere antalet signifikanstest, men även för att 
begränsa studien och göra resultatet mer överskådligt. Det finns inom tidigare forskning heller 
inga studier som ger indikationer på att de olika dimensionerna av transformativt ledarskap 
har större eller mindre effekt på anställdas hälsa (Arnold et al., 2007; Bono & Ilies, 2006; 
Densten, 2005; Dierendonck et al., 2004; Nielsen et al., 2008; Sosik & Godshalk, 2000) och 
därför fanns det inga goda skäl att studera en mer specifik transformativ ledaregenskap. För 
att testa skalans faktorstruktur genomfördes konfirmatoriska faktoranalyser i Lisrel 8 
(Jöreskog & Sörbom, 1996) där tre modellers passform undersöktes. I den första tilläts inga 
variabler ladda i gemensamma faktorer, i den andra fick samtliga variabler ladda i en och 
samma faktor och i den tredje fick variablerna ladda i de sex faktorer som erhölls av Larsson 
(2006). Analysen visade att varken den enfaktoriella lösningen eller den tidigare påvisade 
sexfaktormodellen var helt lämpade för erhållet data. Sexfaktormodellen uppvisade förvisso 
något bättre passform än den enfaktoriella, men då skillnaden var av lägre magnitud 
motiverades en sammanslagning av skalans item till en övergripande global faktor. Behovet 
av endimensionella mått på transformativt ledarskap med goda psykometriska egenskaper är 
något som bör tagas i beaktande i framtida forskning. Det finns en rad tänkbara tillämpningar 
för ett sådant instrument, exempelvis i studier av huruvida generella transformativa 
ledarbeteenden modererar eller medierar samband mellan olika fenomen på arbetsplatser. 
  
Styrkor och begränsningar 

 

Föreliggande studie har både styrkor och begränsningar som bör tas i beaktande vid tolkning 
av resultatet. Exempelvis har individer som är långtidssjukskrivna på grund av arbetsrelaterad 
stress inte kunnat besvara enkätfrågorna då det förutsatts att deltagarna har ett arbete och en 
chef. Vid utskicket framkom att utskicken av olika anledningar (exempelvis e-mailadresser 
som ej längre var i bruk) inte kom fram till minst 132 respondenter. Denna siffra innebär att 
minst 132 respondenter aldrig ens fick inbjudan till att deltaga i studien. Det bör dock betonas 
att siffran över individer som av olika anledningar inte fick inbjudan kan vara större än så. 
Filter för skräppost, sjukfrånvaro, föräldraledighet och e-mailadresser som inte längre 
används är exempel på faktorer som kan ha hindrat undersökningsdeltagarna från att ta del i 
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studien. Bland dem som mottog inbjudan hörde ett mindre antal av sig till försöksledaren och 
meddelade att de på grund av arbetslöshet inte kunde besvara enkätfrågorna. En ytterligare 
grupp hörde av sig och meddelade att de inte hade någon formell chef (bland annat individer 
som arbetade som egenföretagare) och att de därför inte kunde besvara enkäten. Att redovisa 
dessa bortfallssiffror ansågs ej vara informativt då förmodligen långt ifrån alla bemödade sig 
med att kontakta försöksledaren. Sammanfattningsvis kan svarsfrekvensen på 53.9 % under 
rådande omständigheter klassas som relativt god. Det kan här noteras att en majoritet av dessa 
respondenter var kvinnor, något som skulle kunna påverka studiens generaliserbarhet. I en 
meta-analys har dock några könsskillnader i samband mellan anställningsotrygghet och ohälsa 
inte kunnat påvisas (Cheng & Chan, 2008). 
 
Gällande studiens upplägg medför den tvärsnittsdesign som användes att uttalanden gällande 
kausalitet ej kan göras (Spector, 1994). Även om tidigare longitudinell forskning visat att 
anställningsotrygghet föranleder psykisk ohälsa (Dekker & Schaufeli, 1995; Hellgren & 
Sverke, 2003) kan man alltså inte med säkerhet uttala sig kring detta här. 
 
Bland de styrkor föreliggande studie har kan nämnas det förhållandevis stora urvalet, att 
anställda från olika arbetsplatser deltog, samt att studien bidrar till en ökad förståelse över den 
inverkan chefer har på förhållandena mellan anställningsotrygghet och ohälsa. Enligt JD-R-
modellen (Demerouti et al., 2001) utgör stöd från chefer en resursfaktor som kan skydda mot 
distansering samtidigt som andra visat att transformativt ledarskap kan kopplas till välmående 
och hälsa bland anställda (Arnold et al., 2007; Bono & Ilies, 2006; Densten, 2005; 
Dierendonck et al., 2004; Nielsen et al., 2008; Sosik & Godshalk, 2000). Föreliggande studie 
bygger vidare på detta resonemang och visar att chefer som utövar utvecklande ledarskap kan 
dämpa sambanden mellan kvantitativ anställningsotrygghet och såväl utmattning som psykisk 
ohälsa bland sina anställda. Även om utvecklande ledarskap tycks inverka på sambanden 
mellan kvantitativ anställningsotrygghet och distansering föreligger det viss osäkerhet kring 
hur denna effekt ser ut. Resultaten indikerar en viss dämpande effekt, även om denna inte var 
signifikant. 
 

Det faktum att uteslutande fackligt anslutna deltog i studien skulle hypotetiskt sett kunna 
påverka generaliserbarheten av resultaten. Om ett fackligt medlemskap överhuvudtaget 
påverkar effekten av anställningsotrygghet är dock omdiskuterat. Greenhalgh och Rosenblatt 
(1984) menar att maktlöshet är en viktig komponent i upplevd anställningsotrygghet och ser 
bland annat fackligt medlemskap som en skyddande faktor mot detta. Enligt andra föreligger 
det ingen dämpande effekt av att vara fackligt ansluten på sambanden mellan 
anställningsotrygghet och ohälsa (Dekker & Schaufeli, 1995). Ett än mer anmärkningsvärt 
resultat presenteras av Näswall och De Witte (2003) som funnit indikationer på att fackligt 
anslutna upplever högre nivå av anställningsotrygghet än de som inte är medlemmar. Det bör 
dock betonas att dessa samband baseras på bivariata korrelationer. Oavsett den inverkan en 
facklig anslutning har på förhållandena mellan anställningsotrygghet och ohälsa finns det 
uppenbara fördelar med att undersöka medlemmar i fackförbund, inte minst att individer från 
olika yrkeskategorier och företag kan inkluderas. Risken för systematiska fel, exempelvis att 
deltagarna har samma chef, kan därmed antagas ha minskats markant jämfört med om en eller 
flera avdelningar på ett enskilt företag hade studerats. 
 

Slutsatser 

 
Även om föreliggande studie ger indikationer på att utvecklande ledarskap modererar 
sambanden mellan kvantitativ anställningsotrygghet och ohälsa behövs fler studier som 
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undersöker huruvida detta resultat är replikerbart inom andra yrkesgrupper där 
utbildningsnivån är lägre. Framtida forskning rekommenderas även att studera effekten av 
andra former av ledarskap på sambanden mellan anställningsotrygghet och ohälsa. Det har 
exempelvis tidigare framkommit att även transaktionellt ledarskap kan utgöra en skyddande 
faktor mot både cynism och ineffektivitet (Kanste, Kyngäs & Nikkilä, 2007). Samtidigt är det 
teoretiskt möjligt att även passivt ledarskap, som kopplats till utmattning bland anställda 
(Hetland, Sandal & Johnsen, 2007; Kanste, Kyngäs & Nikkilä, 2007), inverkar i dessa 
processer. En ytterligare tänkbarhet är att olika mekanismer förmedlar den dämpande effekt 
utvecklande ledarskap har på sambanden mellan anställningsotrygghet och ohälsa. Arnold 
med kollegor (2007) har exempelvis visat att sambandet mellan transformativt ledarskap och 
välmående kan vara förmedlat genom upplevd meningsfullhet i arbetet. Även Nielsen med 
kollegors (2008) studie påvisar delvis medierande förhållanden där meningsfullhet, 
rolltydlighet och utvecklingsmöjligheter förmedlade sambanden mellan transformativt 
ledarskap och välmående.  
 
Sammanfattningsvis visar resultaten i föreliggande studie att kvalitativ anställningsotrygghet 
bland akademiker har starkare samband med psykisk ohälsa och utbrändhet (utmattning, 
distansering) jämfört med kvantitativ anställningsotrygghet. Utvecklande ledarskap förefaller 
inte inverka på förhållandena mellan kvalitativ anställningsotrygghet och ohälsa men tycks 
moderera sambanden mellan kvantitativ anställningsotrygghet och psykisk ohälsa, utmattning 
samt distansering. Mer specifikt påvisades dämpande effekter av utvecklande ledarskap på 
sambanden mellan kvantitativ anställningsotrygghet och såväl utmattning som psykisk ohälsa. 
Den effekt utvecklande ledarskap har på distansering är emellertid mer osäker, även om de 
icke-signifikanta resultaten antyder en dämpande effekt. Dessa resultat belyser vikten av att 
företagsledningar utbildar sina chefer inom transformativt/utvecklande ledarskap för att på så 
sätt dämpa de samband som föreligger mellan kvantitativ anställningsotrygghet och ohälsa 
bland de anställda. 
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