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ANSTÄLLNINGSOTRYGGHETENS KONSEKVENSER I SYDAFRIKA OCH 

SOCIALT STÖD SOM MODERATOR 

Emilie Amidani 

 

Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan 

kvantitativ anställningsotrygghet (oron för att förlora arbetet) samt 

kvalitativ anställningsotrygghet (oron för att förlora värdefulla 

aspekter av arbetet) och hälsa respektive arbetstrivsel. Vidare 

kontrollerades det för hur och om socialt stöd från chef och 

medarbetare hade en modererande effekt i denna relation. Resultat 

av hierarkiska regressionsanalyser visade att kvalitativ 

anställningsotrygghet predicerade lägre arbetstrivsel men inget 

samband med ohälsa erhölls. Socialt stöd visade sig inte heller ha 

någon modererande effekt på anställningsotrygghet. Socialt stöd 

från medarbetare hängde dock samman med högre arbetstrivsel men 

inte med hälsa, medan stöd från chef inte predicerade något av 

utfallen. Studien utgår från en enkätundersökning som gjordes 2006 

på ABSA bank, en organisation inom den finansiella sektorn i 

Sydafrika. De anställdas reaktioner på osäkerhet är av 

grundläggande betydelse både ur ett hälso- och ett 

företagsledningsperspektiv. 

 

Nyckelord: anställningsotrygghet, socialt stöd, arbetstrivsel, hälsa 

 

Över hela världen har arbetslivet genomgått stora förändringar. Företagsmiljön och 

produktionssystemen har blivit mer komplexa. Faktorer som bidragit till detta är 

bland andra informationsteknologins utveckling, verksamheters globalisering och nya 

organisatoriska strategier vilka påverkat arbetskontrakt och arbetstider (Allvin, 

Wiklund, Härenstam & Aronsson, 1999). Organisationer strävar efter effektivitet och 

försöker reducera sina kostnader, något som ofta leder till omorganiseringar och 

nedskärningar vilket kan leda till att anställda upplever anställningsotrygghet. Även 

dem som behåller sin anställning i en organisation riskerar att känna sig otrygga i sin 

anställning, något som bland annat kan leda till förlorad lojalitet och tillit till företaget 

eller försvaga motivation och arbetstrivsel (Näswall, Hellgren & Sverke, 2003). 

 

I en given organisatorisk kontext har de anställdas reaktioner på osäkerheten 

grundläggande betydelse både ur ett hälso- och ett företagsledningsperspektiv. Utifrån 

ett företagshälsovård perspektiv är det nödvändigt att förstå hur anställningsotrygghet 

och dess konsekvenser påverkar de anställdas välbefinnande och arbetsrelaterade 

attityder och hur dessa konsekvenser kan förebyggas (Hartley et al., 1991; Matteson 

& Ivancevich, 1987 refererade i Sverke & Hellgren, 2002).  

 

Även om flera studier, inklusive två metaanalyser (Cheng & Chan, 2008; Sverke, 

Hellgren & Näswall, 2002) styrker sambanden mellan anställningsotrygghet och dess 

antagna konsekvenser så varierar dessa samband i styrka. Detta innebär att det kan 

finnas faktorer som kan moderera dessa relationer (Sverke et al., 2002). Greenhalgh 

och Rosenblatt (1984) menar till exempel att individuella skillnader som kön och 

ålder kan moderera relationen mellan anställningsotrygghet och dess negativa utfall. 

Det har också framhållits att det är de yngsta och de äldsta anställda som upplever de 
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högsta nivåerna av anställningsotrygghet (Bothma 2005; Van Schalkwyk refererade i 

Wyk & Pienaar, 2008). Vidare har det hävdats att socialt stöd och anställningsbarhet 

fungerar som moderatorer i relationen mellan upplevd anställningsotrygghet och hälsa 

liksom mellan upplevd anställningsotrygghet och arbetstrivsel (Sverke & Hellgren, 

2002). 

Forskning om anställningsotrygghet och dess konsekvenser har hittills mest bedrivits i 

västvärlden, därför är det intressant att studera det i ett icke-västerländskt land som till 

exempel Sydafrika. En studie av Labuschagne et al. (2005) visar en ökad uppfattning 

av anställningsotrygghet bland anställda i Sydafrika och menar att det blivit en stor 

utmaning och ett orosmoment för inhemska organisationer och chefer (Labuschagne 

et al., 2005 refererad i Wyk & Pienaar, 2008).  

 

Den nuvarande sydafrikanska politiska, ekonomiska och sociala situation kan 

definitivt ha en inverkan på den upplevda känslan av anställningsotrygghet (Wyk & 

Pienaar, 2008). Sydafrika är ett land med många olika språkgrupper och kulturella 

skillnader, med strikta maktstrukturer och hierarkier (Hofstede, 1980). Dessvärre är 

förutsättningarna fortfarande olika beroende på tillhörande etnicitet, klass etc.   I 

Sydafrika finns det en motsvarande version av svensk A- kassa och pensionssystem. 

Landets anställningsskyddslag gör det svårt att svårt att avskeda folk utan rimliga 

grunder. Har man väl lyckats få en anställning är det svårt att bli av med den.  Dock 

kan självklart politiska och ekonomiska omständigheter spela in. 

Anställningsotrygghet 

Anställningsotrygghet speglar en fundamental och ofrivillig förändring av 

kontinuiteten och tryggheten inom den organisation man är anställd. Den kan 

beskrivas som en känsla av osäkerhet om anställningens framtid (Näswall et al., 

2003). Hellgren, Sverke och Isaksson (1999) delar upp fenomenet 

anställningsotrygghet i två dimensioner: kvalitativ och kvantitativ 

anställningsotrygghet. Kvantitativ anställningsotrygghet refererar till en individs oro 

över att förlora sin anställning, medan kvalitativ otrygghet speglar oron över 

försämrad kvalitet i anställningsförhållandena som till exempel brist på 

karriärmöjligheter eller försämrad löneutveckling (Hellgren, et al., 1999).  

 

Anställningsotrygghet kan också beskrivas som en affektiv och en kognitiv aspekt. 

Känslan av oro utgör den affektiva aspekten. Den kognitiva aspekten är den upplevda 

sannolikheten att hotet realiseras, alltså att man faktiskt förlorar sitt arbete. Den 

upplevda oron kan förstås som en kombination av dem båda (Huang, Lee, Ashford, 

Chen & Ren, 2010; Näswall et al., 2003). Oron som även är kopplad till stress har 

enligt Lim (1996) mycket att göra med arbetarens avsaknad av kontroll över sin egen 

situation i samband med omorganiseringar och varsel. 
 

Vidare kan anställningstrygghet beskrivas som ett brott mot det psykologiska 

kontraktet vilket kan sammanfattas som tillit mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

Kontraktet består av en uppfattning om skyldigheter parterna emellan och att särskilda 

beteenden kan få vissa konsekvenser. Individer kan uppleva olika grad av 

anställningsotrygghet trots att de rent objektivt befinner sig i samma arbetssituation. 

Om organisationen inte har möjlighet att leva upp till individens förväntningar enligt 

det psykologiska kontraktet som till exempel anställningstrygghet (som motprestation 

för ett väl utfört arbete) uppfattas kontraktet som brutet. I samband med detta kan 
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arbetstagare utveckla starka känslor av besvikelse mot arbetsgivaren (Näswall et al., 

2003). 

 

Tidigare forskning om anställningsotrygghetens konsekvenser 

Anställningsotrygghet är ett komplext begrepp och har definierats av forskare och 

författare på många sätt. Till exempel så gjordes en kvalitativ studie av Wyk och 

Pienaar (2008) där de undersökte uppfattningen av begreppet anställningsotrygghet 

hos chefer bland sydafrikanska företag. Resultatet visade att en del av 

undersökningsdeltagarna inte nödvändigtvis upplevde anställningsotrygghet som 

något negativt. Utan att de istället menade att det kunde få positiva konsekvenser för 

organisationen. Mer än hälften av deltagarna ansåg att anställningsotrygghet i måttliga 

mängder ledde till att de anställda uppdaterade sin kunskap och kompetens. Två av 

deltagarna menade till och med att anställningsotrygghet var den sortens stress som en 

anställd behöver för att kunna prestera sitt bästa i arbetet (Wyk & Pienaar, 2008). 

Denna studie är ett bra exempel för att illustrera hur ett begrepp som 

anställningsotrygghet kan uppfattas på ett annorlunda sätt trots mängder av forskning 

som visat att det är någonting negativt och att det medför oönskade konsekvenser. 

Flertalet empiriska studier har bland annat påvisat samband mellan 

anställningsotrygghet, nedsatt välbefinnande och minskad arbetstrivsel. (Sverke et al., 

2002)  

Anställningsotrygghet kan leda till upplevelsen av stress vilket påverkar 

organisationer negativt i form av dålig prestation, attityd, benägenheten att säga upp 

sig och på längre sikt även sämre hälsa vilket utgör ett allvarligt arbetsmiljöproblem 

(för metaanalys se Cheng & Chan, 2008; Sverke et al., 2002) Vidare verkar fysiska 

hälsoproblem, och obalans mellan fritid och arbete öka proportionellt med graden av 

anställningsotrygghet. Även om både den fysiska och psykiska hälsan tycks kunna 

påverkas av den upplevda anställningsotryggheten, verkar den mentala hälsan vara 

starkare relaterad till otrygghet än den fysiska (Ashford, Lee & Bobko, 1989; Barling 

& Kelloway, 1996; Sverke et al., 2002). 

Roskies, Louis-Guerin och Fournier (1993) fann att psykisk ohälsa, ångest och 

depression var relaterat till anställningsotrygghet. Liknande resultat fann Orpen 

(1993) i sin sydafrikanska studie.  Ett flertal studier visar också att om anställda 

utsätts för anställningsotrygghet under lång tid kan det leda till utbrändhet (Dekker & 

Schaufeli, 1995). 

 

Socialt stöd som moderator 

Ökad förståelse för hur socialt stöd kan fungera som en moderator kan bidra avsevärt 

i utformningen och genomförandet av omorganiseringar och därmed hjälpa individer 

att hantera arbetsrelaterad stress och otrygghet (Lim, 1996). Om en anställd upplever 

en hög grad av socialt stöd så minskar upplevelsen av stress och otrygghet (De Witte, 

1999; Lim, 1996; Marcelissen, Winnubst, Buunk & De Wolff, 1988; Sverke et al., 

2002; Sverke & Hellgren, 2002). Enligt Michigan modellen som Marcelissen et al. 

(1988) nämner i sin studie finns det två typer stress som kan hota den enskilde. Den 

ena är att individen upplever en obalans mellan de problematiska krav som ställs och 

hennes resurser att hantera dem, krav som till exempel arbetsbelastning, rollkonflikt 

eller upplevd osäkerhet inför framtiden. Den andra typ av stress är att miljön i sig inte 

tillgodoser individen tillräckligt med möjligheter att uppfylla de behov hon faktiskt 

har som till exempel vidareutveckling inom företaget och vidareutbildning etc.  

Modellen föreslår att personlighet och socialt stöd på arbetsplatsen kan moderera 
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effekten av stress. Detta kan ske på olika sätt, genom att främja problemlösning med 

motivation, eliminering av anspänning (reducera ångest och lugna endokrina 

systemet) eller genom att ändra tankesättet kring problemet (Marcelissen et al., 1988). 

Källan till denna så kallade buffert-effekt är viktig inom ämnet anställningsotrygghet 

och har diskuterats i olika rapporter (Lim, 1996; Marcelissen et al., 1988; Näswall, 

Sverke & Hellgren, 2005). 

 

Anställda som upplever en hög grad av socialt stöd förväntas också ha bättre hälsa 

och uppleva mer tillfredställelse i sitt arbete. Det verkar som att arbetsrelaterat stöd 

från till exempel chef och medarbetare är av större betydelse jämfört med icke-

arbetsrelaterat stöd från till exempel familj och vänner i en specifik arbetskontext 

(Lim, 1996). Lim undersökte detta och påvisade att arbetsrelaterat stöd var av större 

betydelse för att hjälpa individen att hantera de negativa effekterna av 

anställningsotrygghet, i synnerhet, arbetsrelaterade utfall såsom missnöje med arbetet, 

arbetssökande, och oönskat beteende. Icke arbetsrelaterat stöd visade sig istället vara 

en stark moderator i relationen mellan anställningsotrygghet och missnöje i det övriga 

livet (Lim, 1996). Detta i motsats till Näswall et al. (2005) studie där icke 

arbetsrelaterat stöd (stöd från familj och vänner) hade en modererande effekt på 

anställningsotrygghet. Däremot visade sig arbetsrelaterat stöd inte fungera som en 

buffert mot de negativa effekterna av otrygghet. Näswall et al. (2005) hävdar att detta 

kan bero på att i tider av osäkerhet kan personer på arbetsplatsen uppfattas som 

potentiella rivaler istället för stöttepelare. 

 

Marcelissen et al. (1988) visade att undersökningsdeltagarna rapporterade mer socialt 

stöd av medarbetare än från överordnade. Samtidigt upplevdes stöd från chefen som 

mer betydelsefull än medarbetares. Stödet från överordnad reducerade bland annat 

överbelastning och rollkonflikt samt den anställdes oro över anställningens framtida 

existens. Vidare visade sig socialt stöd från överordnade ha en mer kausal effekt på 

gruppen med lägre yrkesnivå. Detta kan tänkas bero på denna grupps mindre grad av 

autonomi och därav också ett större behov av handledning (Marcelissen et al., 1988). 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan kvalitativ respektive 

kvantitativ anställningsotrygghet och hälsa respektive arbetstrivsel i Sydafrika. Vidare 

undersöks det hur och om socialt stöd från chef och medarbetare kan bidra till 

reduceringen av de negativa konsekvenser som anställningsotrygghet medför. 

Förståelsen om socialt stöd och dess samband med hälsa och arbetstrivsel skapar 

möjlighet att förebygga de negativa konsekvenser som kan uppstå i och med 

anställningsotrygghet och därmed främja organisationen som helhet och den enskilde 

individens arbetsmiljö och välbefinnande.  

 

Vidare är det av intresse att undersöka ifall de tidigare beskrivna västerländskt 

utvecklade teorierna och begreppen som användes i enkäten kan appliceras i 

Sydafrika. Med hänsyn till att majoriteten av forskningen tillämpats i väst bidrar detta 

arbete förhoppningsvis till en djupare förståelse för ämnet i en icke-västerländsk 

kontext. 

 

Hypotes 1. Kvalitativ och kvantitativ anställningsotrygghet predicerar mer 

ohälsa och mindre arbetstrivsel. 

Hypotes 2. Socialt stöd predicerar mer hälsa och arbetstrivsel. 
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Hypotes 3. Socialt stöd modererar effekten av kvalitativ respektive kvantitativ

 anställningsotrygghet. 

 

Metod 

 

Kontext 

Data samlades in på ABSA bank 2006 inom ramen för ett tidigare samarbetsprojekt 

mellan Sydafrika och Sverige (Rothman & Hellgren, 2005). ABSA är den största 

organisationen inom den finansiella sektorn i Sydafrika med 36 150 anställda. Då data 

samlades in skedde många organisatoriska förändringar i och med den dåvarande 

ekonomiska situationen i landet, det omorganiserades och personal friställdes inom 

organisationen. För att kunna tolka och förstå de erhållna statistiska resultaten 

nödgades en djupare förståelse för Sydafrika som land samt en förståelse för de 

anställdas kontext i den organisation där data samlats in. Därför utfördes två 

kompletterande intervjuer 2010. En intervju med HR -ansvarig på ABSA och en 

intervju med sakkunnig inom det sydafrikanska välfärdssystemet. Observera att dessa 

inte utgör en del av denna studies resultat utan gjordes endast för att öka 

förförståelsen för landets kontext. 

ABSA, den organisation som denna studie utgår ifrån är relativt lik andra 

organisationer i väst. Det är dock viktigt att lyfta fram att det finns skillnader mellan 

den finansiella sektorn i Sydafrika och den industriella när det kommer till 

arbetspolicy och arbetsmiljö och så vidare.  

Till skillnad från svenska företag så präglas ofta sydafrikanska företag av en strikt 

hierarkisk struktur och ABSA utgör inget undantag. ABSA är en organisation där 

förändringar och omorganiseringar sker kontinuerligt vilket också tycks ha präglat 

den rådande företagskulturen. Deras HR- avdelning jobbar aktivt med att förebygga 

arbetsrelaterad stress och ohälsa. Det finns bland annat ett stödcentrum för de 

anställda som är i behov av att diskutera problem inom eller utanför arbetet. Det 

sociala stödet är inget som överordnade förväntas hantera utan är något som hänvisas 

till denna funktion. 

Deltagare och procedur 

2006 kontaktades 300 personer i organisationen för att delta i forskningsprojektet 

(Ramesar, 2006).  Urvalet var slumpmässigt. Slumpmässigt urval är enligt 

(Wisniewski, 2002) avgörande för forskningsprocessen för att kunna dra generella 

slutsatser. Urvalet gjordes på alla nivåer förutom på ledningsnivå. De nivåer som 

ingick i studien var under- och mellanchefs nivå. Enkäten, som var på engelska, 

skickades till respektive deltagare. Deltagarna fick två veckor på sig att fylla i enkäten 

och möjlighet att skicka tillbaka den i ett redan frankerat kuvert eller elektroniskt. 

Deltagarna fick under dessa två veckor även påminnelse via e-post. Av de 300 som 

kontaktas svarade 178 personer, svarsfrekvensen var 59 %. Gruppen som deltog 

bestod av både män och kvinnor varav kvinnorna utgjorde 60 %. Medelåldern var 35 

år. Av deltagarna var 34 % 29 år eller yngre, 32 % var 30 till 39 år och 32 % var 40 år 

eller äldre. Hälften hade afrikaans som modersmål och en fjärdedel hade engelska 

som modersmål, övriga talade andra afrikanska språk. Endast 25 % av deltagarna 

hade högskoleutbildning eller högre. Majoriteten, 91 % av deltagarna var 

heltidsanställda.  
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Mätinstrument 

I denna studie har fyra teoretiska begrepp använts från enkäten som togs fram inom 

ramen för samarbetsprojektet mellan WorkWell Research Unit på North-West 

University i Sydafrika och Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet 

(Rothman & Hellgren, 2005).  De mätinstrument som ingick i enkäten var en 

sammanställning av flera olika skalor som utvecklats av olika författare (se Näswall, 

Richter, Hellgren & Sverke, 2006 för en teknisk rapport). Det främsta syftet med 

forskningsprojektet var att bidra till en ökad förståelse av det nya arbetslivet och dess 

konsekvenser för individen. Ytterligare ett syfte med projektet var att undersöka om 

de centrala begreppen empiriskt kunde mätas på samma sätt i de båda länderna. De 

teoretiska begrepp som valts att användas i denna studie är anställningsotrygghet, 

socialt stöd, generell ohälsa samt arbetstrivsel. 

 

Anställningsotrygghet 

För att mäta anställningsotrygghet lades fokus på två dimensioner; kvalitativ och 

kvantitativ anställningsotrygghet. Skalorna bestod av fyra respektive tre frågor som 

utvecklats av Hellgren, Sverke och Isaksson (1999).  Skalan kvalitativ 

anställningsotrygghet (α=0.73) mätte upplevda hot om försämrad kvalitet i 

anställningsförhållanden, såsom försämring av arbetsvillkoren, avsaknad av karriärs 

möjligheter och en minskad löneutveckling, (exempelvis ”Jag känner oro inför min 

karriärutveckling i organisationen”). Skalan kvantitativ anställningsotrygghet (α= 

0,84) mätte oro och osäkerhet om den nuvarande anställningens framtida existens, 

(exempelvis ”Jag känner mig orolig för att bli uppsagd”). Svarsalternativen varierade 

från 1 (stämmer inte alls) till 5 (stämmer helt). Ett högt poängantal på dessa skalor 

representerade en stark känsla av kvalitativ respektive kvantitativ 

anställningsotrygghet.  

 

Socialt stöd 

För att mäta socialt stöd användes mått på stöd från medarbetare respektive chefer 

(Caplan, Cobb, French, Harrison & Pinneau, 1975). Socialt stöd från medarbetare 

mättes med tre frågor, (exempelvis ”Då jag stöter på problem i arbetet finns det alltid 

någon kollega att vända sig till”) och uppvisade god reliabilitet (α=0.82). Socialt stöd 

från chef mättes med tre frågor, (exempelvis ” När jag stöter på problem i arbetet kan 

jag alltid fråga min chef om råd”) även här var reliabiliteten god (α=0.91). 

Svarsalternativen varierade från 1 (stämmer inte alls) till 5 (stämmer helt). Ett högt 

poängantal på denna skala återspeglade en känsla av att stöd fanns att tillgå.   

 

Utfallsvariabler 

Allmän ohälsa mättes med 12-itemversionen av General Health Questionnaire 

(Goldberg, 1979). Detta instrument beskriver den allmänna psykiska hälsan hos den 

enskilde individen (α =0,86) och innehåller frågor om hur ofta under dem senaste två 

veckorna den svarande upplevt olika symptom, (exempelvis ”Känt dig olycklig och 

nedstämd?”) Svarsalternativen varierade från 0 (aldrig) till 3 (alltid). Skalan kodade 

så att en hög poäng motsvarar en hög grad av psykisk ohälsa (generell ohälsa). 

Arbetstrivsel mättes med tre frågor (Hellgren, Sjöberg & Sverke, 1997, baserad på 

Brayfield & Rothe, 1951) om hur man trivs med sitt nuvarande arbete (α =0,82), 

(exempelvis ”Jag känner tillfredsställelse med mitt arbete”). Svarsalternativ varierade 

från 1 (stämmer inte alls) till 5 (stämmer helt), där ett högt poängantal återspeglade 

tillfredsställelse med arbetet. 
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Kontrollvariabler 

I analyserna kontrollerades det för ett antal demografivariabler. De kontrollvariabler 

som användes i studien var ålder (mätt i år), kön (0=man, 1=kvinna) och utbildning 

(kodat 1-7, där 1=grundskola och 7=doktorsexamen). 

 

Analys 

Preliminära analyser av sambanden mellan anställningsotrygghet, socialt stöd och 

utfallsvariablerna (arbetstrivsel och ohälsa) genomfördes med hjälp av bivariata 

korrelationer. Hypoteserna prövades därefter med hjälp av hierarkisk multipel 

regressionsanalys med interaktionseffekter (en för varje beroendevariabel) för att 

undersöka direkta och de multipla effekterna av anställningsotrygghet och socialt stöd 

på anställdas hälsa och arbetstrivsel. Analyserna utfördes med hjälp av SPSS, 

Statistical Package for the Social Sciences (version 17.0). Dessa analyser gjordes i tre 

steg; i modell 1 kontrollerades det för de olika bakgrundsvariablerna; ålder, kön och 

utbildning för att se om de predicerade ohälsa och arbetstrivsel. I modell 2 tillkom 

huvudeffekterna av kvantitativ anställningsotrygghet, kvalitativ anställningsotrygghet 

samt socialt stöd från medarbetare respektive från chef. I modell 3 undersöktes de 

olika interaktionseffekterna mellan de bägge dimensionerna av anställningsotrygghet 

och de bägge dimensionerna av socialt stöd. I enlighet med Aiken och West (1991) 

centrerades de olika variablerna för anställningsotrygghet och de olika variablerna för 

socialt stöd innan interaktionstermerna beräknades.  

 

Resultat  

 

Det fanns positiva signifikanta samband mellan kvantitativ respektive kvalitativ 

anställningsotrygghet och allmän ohälsa. Det fanns dessutom ett negativt signifikant 

samband mellan socialt stöd från medarbetare respektive från chef och allmän ohälsa. 

Alltså, ju mer socialt stöd en individ fick från medarbetare och från sina överordnade 

desto mindre blev upplevelsen av anställningsotrygghet. Ett negativt signifikant 

samband erhölls mellan upplevd kvalitativ anställningsotrygghet och upplevelsen av 

arbetstrivsel. Riktningen var den samma när det gällde kvantitativ 

anställningsotrygghet och arbetstrivsel men här erhölls dock inget signifikant resultat. 

En svag korrelation visades mellan arbetstrivsel och ohälsa. Tabell 1 redovisar 

beskrivande statistik och korrelationer mellan samtliga ingående variabler. 

 



 

 

Tabell 1. Korrelationer (Pearsons korrelationsmatris)  mellan de olika variablerna samt redovisning av reliabilitet, medelvärde och standardavvikelse. (N=178) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Ålder          

2. Kön (kvinna) 0,22**         

3. Utbildning -0,09 0,21**        

4. Kvalitativ anställningsotrygghet -0,03 0,04 0,10       

5. Kvantitativ anställningsotrygghet 0,07 -0,02 0,10 0.45**      

6. Socialt stöd medarbetare 0,12 -0,05 -0,16* -0,38** -0,33**     

7. Socialt stöd chef -0,02 -0,06 -0,21** -0,42** -0,30** 0.57**    

8. Allman ohälsa -0,17* 0,04 0,08 0.22** 0.15* -0,23** -0,18*   

9. Arbetstrivsel 0,27** 0,05 -0,15* -0,55** -0,10 0.42** 0.38** -0,25**  

          

Reliabilitet (alpha) -- -- -- 0,73 0,84 0,82 0,91 0,86 0,82 

Medelvärde 35,92 0,39 4,31 11,14 6,71 11,13 10,56 28,24 10,70 

Standardavvikelse 10,02  1,47 3,69 3,10 2,72 3,24 5,80 2,66 

*p < .05 **p < .001   

 

-- Ej tillämpbart 

Skalvidd 1–5 för alla variabler utom ålder (antal år), kön (0=man, 1=kvinna) och utbildning (1=grundskola, 7=dokorsexamen).  
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Studiens huvudresultat presenteras i tabell 2. De hierarkiska regressionsanalyserna 

utfördes för att undersöka huvud- och interaktionseffekter mellan socialt stöd och 

anställningsotrygghet för utfallsvariablerna generell ohälsa respektive arbetstrivsel. 

 

Generell ohälsa 

I steg ett fördes kontrollvariablerna in i regressionen, ålder, kön och utbildning. Den 

förklarade variansen var låg och inte signifikant (R²= 0.03, p> 0,05). I steg två fördes 

de bägge dimensionerna av anställningsotrygghet respektive socialt stöd in. Den 

förklarade variansen förändrades med 7 % (R²= 0,09, p> 0,05) Sambandet mellan 

ohälsa och kvalitativ respektive kvantitativ anställningsotrygghet visade inget 

signifikant resultat och inte heller sambandet mellan ohälsa och socialt stöd från 

medarbetare respektive chef. I steg tre fördes de olika interaktionseffekterna mellan 

de bägge dimensionerna av anställningsotrygghet respektive socialt stöd in i analysen. 

Förändring i förklarad varians var 3 % (R²= 0,12, p> 0,05) Här erhölls det inga 

interaktionseffekter. Den andel av variationen som kunde förklaras med hjälp av de 

variabler som ingick i modellen totalt sett var endast 12 %. 

 

Arbetstrivsel 

I steg ett fördes kontrollvariablerna in i regressionen, ålder, kön och utbildning. Den 

förklarade variansen var 8 %. Endast ålder erhöll ett signifikant resultat och kunde 

predicera arbetstrivsel. Ju äldre individen var desto mer arbetstrivsel upplevde denne 

(R²= 0. 08, p  0,001). I steg två fördes de bägge dimensionerna av 

anställningsotrygghet respektive socialt stöd in. Den förklarade variansen förändrades 

med 36 % (R²= 0,44, p  0,001). Kvalitativ anställningsotrygghet visade ett signifikant 

negativt samband med arbetstrivsel och kvantitativ anställningsotrygghet visade ett 

positivt samband. Upplevde man kvalitativ anställningsotrygghet så blev 

arbetstrivseln lägre. Socialt stöd från medarbetare visade ett signifikant positivt 

samband med arbetstrivsel, dock erhölls det inget signifikant samband mellan socialt 

stöd från chef och arbetstrivsel. I steg tre fördes de olika interaktionseffekterna mellan 

de bägge dimensionerna av anställningsotrygghet respektive socialt stöd in. 

Förändring i förklarad varians var 2 % (R²= 0,46, p  0,001) Här erhölls det inga 

interaktionseffekter och inget signifikant resultat. I denna undersökning hade socialt 

stöd inte någon signifikant modererande effekt mellan relationen upplevd 

anställningsotrygghet och arbetstrivsel. Den andel av variationen som kunde förklaras 

med hjälp av de variabler som ingick i modellen totalt sett var 46 %. 



  

Tabell 2. Resultat av hierarkisk multipel regressionsanalys med interaktionseffekter för de variabler som predicerar ohälsa och arbetstrivsel: standardiserade 
regressionskoefficienter. (N=178) 

 Ohälsa  Arbetstrivsel 

Prediktor Steg 1 Steg 2 Steg 3  Steg 1 Steg 2 Steg 3 

Steg 1: Kontrollvariabler        

Ålder -0,16 -0,15 -0,13  0,27** 0,21** 0,19** 

Kön 0,05 0,04 0,04  0,01 0,06 0,08 

Utbildning 0,01 -0,04 -0,04  -0,08 -0,20 -0,03 

Steg 2: Huvudeffekter        

Kvalitativ anställningsotrygghet  0,12 0,07   -0,50** -0,48** 

Kvantitativ anställningsotrygghet  0,02 0,04   0,21* 0,21* 

Socialt stöd medarbetare  -0,12 -0,13   0,21* 0,22* 

Socialt stöd chef  -0,08 -0,11   0,12 0,12 

Steg 3: Interaktionseffekter        

Kvalitativ anställningsotrygghet X Socialt stöd medarb.   0,03    -0,02 

Kvalitativ anställningsotrygghet X Socialt stöd chef   0,00    0,07 

Kvantitativ anställningsotrygghet X Socialt stöd medarb.   0,04    -0,14 

Kvantitativ anställningsotrygghet X Socialt stöd chef   0,14    0,01 

        

Δ R² 0,03 0,07 0,03  0,08* 0,36** 0,20 

R² 0,03 0,09 0,12  0,08* 0,44** 0,46** 

R² adj. 0,01 0,04 0,04  0,06* 0,42** 0,42** 

*p < .05 **p < .001 
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Diskussion 

 

Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan kvalitativ respektive 

kvantitativ anställningsotrygghet och hälsa respektive arbetstrivsel. Vidare var syftet 

att undersöka hur och om socialt stöd från chef och medarbetare kunde bidra till 

reduceringen av de negativa konsekvenser som anställningsotrygghet medför. 

 

Hypotes 1 fick endast stöd i bemärkelsen att kvalitativ anställningsotrygghet 

predicerade mindre arbetstrivsel. Likt tidigare studier (Sverke et al., 2002) erhölls ett 

signifikant samband mellan kvalitativ anställningsotrygghet och minskad 

arbetstrivsel. Inget signifikant resultat erhölls i relationen mellan 

anställningsotrygghet och hälsa i motsats till tidigare studier som visar att fysiska 

hälsoproblem, tycks öka proportionellt med graden av anställningsotrygghet (Cheng 

& Chan, 2008; Sverke et al., 2002). Detta kan bero på ett för litet urval eller på 

mätinstrumentet i sig. Vidare kan det icke- signifikanta resultatet mellan 

anställningsotrygghet och ohälsa tänkas bero på den rådande företagskulturen där 

organisationsförändringar och omorganiseringar var något som skedde kontinuerligt 

på ABSA och där det verkade som att osäkerhet inte utgjorde ett hot utan snarare 

normen på företaget. Resultatet från regressionen gav dock ett oväntat signifikant 

positivt samband mellan kvantitativ anställningsotrygghet och upplevd arbetstrivsel, 

något som skiljde sig från vad den bivariata korrelationen visade. Ett 

regressionsresultat som inte stämmer med tidigare forskning, eventuellt uppkom här 

en så kallad supressoreffekt, något som är en statistisk artefakt.   

Socialt stöd predicerade mer arbetstrivsel, ju mer socialt stöd från medarbetare desto 

mer upplevd arbetstrivsel, något som delvis gav stöd åt hypotes 2. Men inget 

signifikant samband erhölls mellan socialt stöd och ohälsa. Dock kunde man se att 

riktningen visade på ett positivt samband mellan anställningsotrygghet och ohälsa och 

ett negativt samband mellan socialt stöd och ohälsa men dessa var inte statistiskt 

signifikanta resultat.  

 

En slutsats från tidigare forskning är att nära relationer predicerar hälsa och att sociala 

relationer är viktiga för vårt välbefinnande. Socialt stöd från medarbetare hade i 

enlighet med tidigare forskning (Lim 1996) också en positiv inverkan på arbetstrivsel. 

Däremot visade socialt stöd från chef inget signifikant samband på upplevd hälsa eller 

arbetstrivsel i motsats till studierna Lim (1996) och Marcelissen et al. (1988) där stöd 

från chefen verkar vara än mer betydelsefull än stödet från medarbetare. Stödet från 

chefen påstods reducera överbelastning och rollkonflikt samt den anställdes oro över 

anställningens framtida existens. Det resultat som erhölls i denna studie skulle kunna 

förklaras av ABSAs strikta hierarkiska struktur, vilket kan tänkas skapa distans 

mellan chef och medarbetare jämfört med relationen medarbetare emellan. Socialt 

stöd hos chefen verkade inte heller finnas att tillgå på företaget eftersom 

organisationen hade en specifik stödfunktion som hanterades av HR- avdelningen dit 

anställda kunde ventilera privata och arbetsrelaterade problem. 

 

Resultatet gav inget stöd åt hypotes 3. Socialt stöd hade inte någon modererande 

effekt på anställningsotrygghet i denna studie. Det erhölls inget signifikant resultat 

gällande relationen mellan anställningsotrygghet och hälsa i motsats till resultaten i 

Lim (1996) och Näswall (2005). 
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De kontrollvariabler som undersöktes i studien var ålder, kön och utbildning. I 

motsats till Greenhalgh och Rosenblatt (1984) hade inte kön någon signifikant effekt 

på anställningsotrygghet. I enlighet med Bothma (2005)  visade resultatet att äldre 

upplevde mer arbetstrivsel än yngre. Detta kan eventuellt förklaras av att de äldre i 

företaget möjligtvis hade avancerat med tiden och därmed hade högre positioner. 

Detta kan i sin tur innebära högre löner och andra förmåner. Utbildning visade inte 

något signifikant resultat vilket kan tänkas bero på att majoriteten av deltagarna inte 

hade någon högskoleutbildning. Spridningen bland deltagarna kan tänkas varit för 

liten för att ge någon effekt. 

 

De skalor som användes i enkäten var reliabla, då alla hade höga alfanivåer. Endast 

178 personer av 300 kontaktade deltog i undersökningen, vilket motsvarar ett bortfall 

på cirka 40 procent något som systematiskt kan tänkas minska studiens 

generaliserbarhet. Att enkäten som användes i studien var utformad på engelska är 

något som skulle kunna förklara botfallet. Att frågorna var på engelska skulle kunna 

innebära ett problem i och med att frågorna eventuellt kunde förstås på fel sätt då 

endast 23 procent av deltagarna hade engelska som modersmål. Ett förslag är att 

enkäten borde översatts till de språk som talades bland medarbetarna i organisationen. 

Vidare hade resultaten kanske sett annorlunda ut om man hade gjort en longitudinell 

studie istället för att endast ha ett enda insamlingstillfälle 2006.   

 

En annan tänkbar begränsning var att denna studie enbart fokuserade på relationen 

mellan anställningsotrygghet och utfall som ohälsa och arbetstrivsel samt en enda typ 

av tänkbar buffert-effekt, nämligen socialt stöd. Det finns andra faktorer som kan ha 

betydelse för sambandet mellan anställningsotrygghet och dess antagna konsekvenser. 

Som till exempel rollkonflikt, prestation, arbetsrelaterade attityder för att nämna 

några. Vidare vore det värdefullt för framtida forskning att inkludera andra 

modererande faktorer som till exempel anställningsbarhet, coping strategier och 

kontroll -lokus.  

 

Vad kan man då säga om de olika orsakssammanhangen? Det verkar som om tidigare 

forskning (Hellgren & Sverke, 2003) pekar på att anställningsotrygghet predicerar 

arbetstrivsel och hälsa men inte tvärtom, samma sak tycks gälla för socialt stöd, 

socialt stöd tycks predicera arbetstrivsel och hälsa. Men det skulle kunna tänkas vara 

tvärtom, att arbetstrivsel och hälsa predicerar socialt stöd. Med andra ord ju friskare 

en anställd är och ju mer denne trivs på sin arbetsplats desto mer energi och vilja finns 

det för att vara en stöttande medarbetare. Likaså med hälsa och anställningsotrygghet, 

ju friskare man känner sig desto bättre presterar man vilket skulle kunna inge en 

känsla av trygghet i sitt arbete. 

 

Det hade varit intressant att i ett land som Sydafrika undersöka om det finns någon 

skillnad mellan olika etniska grupper eller typ av anställning och se om upplevelsen 

av anställningsotrygghet skiljer sig åt mellan dem olika grupperna och befattningarna. 

Detta var något som inte kunde göras i denna studie då de flesta deltagarna var 

afrikaans eller engelsk språkiga och 91 procent av deltagarna hade dessutom en 

permanent anställning. Detta skulle vara mer lämpligt att utföra i andra typer av 

organisationer, till exempel inom den industriella sektorn. Det skulle även vara 

intressant att jämföra behovet av arbetsrelaterat stöd mellan olika grupper. Då 

Sydafrika är ett land med många olika kulturella skillnader skulle det kunna tänkas 

skilja sig i bemärkelsen kollektivistiskt tänk visavi individualistiskt som är mer 
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representativt för västvärlden. Min uppfattning är att kulturen inom den finansiella 

sektorn och ABSA är mer av individualistiskt slag likt västvärlden. Det skulle kunna 

tänkas att en anställd inom denna sektor upplever mer anställningsotrygghet än en 

person som kommer från en mer kollektivistisk kultur som förespråkar skydd mot 

ensamhet och utanförskap och är i ett större behov av ickearbetsrelaterat stöd i 

förhållande till anställningsotrygghet. Det skulle vara intressant att replikera denna 

studie inom den industriella sektorn och dessutom göra en jämförande studie mellan 

den finansiella sektorn och den industriella.  

 

Jag anser liksom (Wyk & Pienaar, 2008) att faktorer som arbetslagstiftning, 

arbetslöshet, utbildningssystem, ekonomiska faktorer såsom globala 

konkurrenskrafter, instabilitet och växelkurser samt sociala bakgrundsvariabler såsom 

till exempel familjeförhållanden och livskvalitet är viktiga och bör för framtida 

forskning förstås i relation till anställningsotrygghet, något som inte gjordes i någon 

stor omfattning i denna studie. Jag vill även lyfta fram vikten av att ha en 

välfungerande informationsspridning då oron som är kopplat till stress enligt Lim 

(1996) har att göra med den anställdes avsaknad av kontroll över sin egen situation i 

samband med omorganiseringar och varsel. 

 

Sammanfattningsvis är anställningsotrygghet i verksamheter ett alltjämt viktigt tema 

för forskning i en tid av stora snabba förändringar och något som rör människors 

hälsa världen över. Men också för organisationer som helhet då anställningsotrygghet 

är något som visats ha en negativ inverkan. Förutom minskad lojalitet gentemot 

organisationen och minskad motivation och nedsatt välbefinnande hos personal 

resulterar det även överlag i en sämre prestation hos de anställda och viljan att ge det 

”lilla extra” kan tänkas försvinna helt. Vidare belyser denna studie liksom många 

andra vikten av det sociala stödet på arbetsplatsen. Socialt stöd är beroende av bra 

kommunikationskanaler och det är viktigt att dessa system upprätthålls och fungerar 

på arbetsplatsen så trivseln och tryggheten bland anställda bibehålls och ökar. 
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