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SAMBANDET MELLAN SOCIALT STÖD OCH ANSTÄLLNINGSOTRYGGHET                        

Med en undersökning av könsskillnader 

Olof Ribbegårdh 

Ökade krav på flexibilitet i anställningsformerna har lett till att 

begreppet anställningsotrygghet är allt mer aktuellt. En möjlig 

moderator till denna stressor är socialt stöd. Sambandet mellan dessa 

två variabler har dock genererat varierande resultat i tidigare 

forskning. Denna studie undersöker sambandet mellan två olika 

aspekter av anställningsotrygghet, kvantitativ och kvalitativ, samt tre 

olika aspekter av socialt stöd, från kollegor, chef och familj. En 

enkätstudie genomfördes på ett stort svenskt redovisningsföretag. 

Denna genererade svar från 245 respondenter med en medelålder på 

61.4 år. Svaren analyserades med multipel linjär regressionsanalys i 

stickprovet samt uppdelat för män och kvinnor. I motsats till tidigare 

forskning hittades inget samband mellan anställningsotrygghet och 

socialt stöd från kollegor eller familj. Könsskillnader hittades i 

sambanden med kvalitativ anställningsotrygghet. Ålder visade sig ha 

ett starkt samband till kvalitativ anställningsotrygghet. Resultaten 

diskuteras och jämförs med tidigare forskning. 

Forskning kring ohälsa i arbetslivet har länge uppmärksammat relaterade fenomen 

såsom stress (Lazarus & Folkman, 1984) och utbrändhet (Maslach, Schaufeli, & Leiter, 

2001). Studier har också försökt kartlägga konsekvenserna av arbetslöshet (Feather, 

1993). Mitt emellan dessa företeelser existerar också ytterligare ett arbetspsykologiskt 

fenomen, anställningsotrygghet. Kärnan i anställningsotrygghet är den anställdes 

upplevelse av att arbetet är hotat, något som blir mer och mer aktuellt på en marknad 

med ökande krav på flexibilitet i anställningsformerna (Fullerton & Wallace, 2007). 

Anställningsotrygghet har visat sig kunna leda till negativa effekter för både den 

anställde och företaget. Meta-analyser av forskningsområdet har visat på ett samband 

mellan anställningsotrygghet, försämrade attityder och tillit gentemot organisationen. 

Även de anställdas tillfredställelse med sitt arbete och deras inlevelse i sina 

arbetsuppgifter har visat sig påverkas negativt av anställningsotrygghet. Ogynnsamma 

effekter kan också ses i de anställdas fysiska och mentala hälsa (Cheng & Chan, 2008; 

Sverke, Hellgren, & Näswall, 2002). 

Socialt stöd har i flera tidigare studier visat sig minska den anställningsotrygghet som 

individen upplever samt mildra konsekvenserna av densamma (Armstrong-Stassen, 

1993; Büssing, 1999; Lim, 1996; Näswall, Sverke, & Hellgren, 2005). Vad gäller de 

olika aspekterna av socialt stöd har dock resultaten skiljt sig.  

Lim (1996) som tittade på effekten av arbetsrelaterat respektive icke arbetsrelaterat 

socialt stöd hittade negativa korrelationer mellan både arbetsrelaterat och icke 

arbetsrelaterat socialt stöd. Lim hittade starkast modererande effekt på de negativa 

konsekvenserna förknippade med anställningsotrygghet av arbetsrelaterat socialt stöd. 

Populationen som undersöktes i Lims studie bestod av 68 procent män och hade en 

medelåder på 37 år. 
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Büssing (1999) hittade ett negativt samband mellan socialt stöd från chef och 

anställningsotrygghet men inget samband mellan anställningsotrygghet och socialt stöd 

vare sig från kollegor eller familj. Uppgifter saknas kring könsfördelningen och ålder på 

populationen i denna studie. Socialt stöd från chef hade också i Büssings studie den 

kraftfullaste modererande effekten av alla undersökta typer av socialt stöd mellan 

anställningsotrygghet och arbetstillfredställelse samt utmattning/irritation. 

Näswall et al. (2005) hittade ingen korrelation vare sig mellan arbetsrelaterat eller icke 

arbetsrelaterat socialt stöd och anställningsotrygghet, däremot hittade de en 

modererande effekt av icke arbetsrelaterat socialt stöd. Populationen i Näswalls studie 

bestod till 98 procent av män och hade en medelålder på 47 år.   

Sverke et al. (2002) påpekar i sin metaanalys av forskningen kring anställningsotrygghet 

och dess konsekvenser att alltför lite forskning finns kring de faktorer som antas kunna 

moderera anställningsotrygghet för att några klara slutsatser ska kunna dras. Vidare 

menar Witte (2005) i sin litteraturanalys av området att det behövs mer forskning kring 

moderatorer, framförallt utifrån ett strikt teoretiskt perspektiv där begreppen kan indelas 

i klara beståndsdelar. 

Effekterna av socialt stöd har visat sig kunna variera då uppdelning görs efter kön. En 

studie som gjorts av effekten på arbetstillfredställelse av socialt stöd visade på 

könsskillnader (Roxburgh, 1999). Likaså visade en metastudie som gjorts av det sociala 

stödets påverkan på allmänt hälsotillstånd på att skillnader mellan kvinnor och män 

fanns, kvinnorna tenderade att ha ett starkare positivt samband mellan socialt stöd och 

allmänt hälsotillstånd (Schwarzer & Leppin, 1989). 

Teori 

Anställningsotrygghet innebär en diskrepans mellan den säkerhet i anställningen som en 

individ skulle vilja uppleva och den säkerhet som denne faktiskt upplever. Det rör sig 

alltså om en upplevelse hos individen av att anställningen på något sätt är hotad och att 

anställningens fortgång är osäker (Näswall, Hellgren, & Sverke, 2003). 

Hur individen upplever det potentiella hotet mot anställningen är individuellt betingat 

och kommer att påverkas av hur individen värderar det arbete eller de aspekter av 

arbetet som denna ser som hotat. Även individens upplevelse av huruvida denne kan 

motarbeta det upplevda hotet kommer att påverka upplevelsen av anställningsotrygghet. 

En individ som upplever maktlöshet gentemot hotet mot anställningen kommer att 

uppleva en högre grad av anställningsotrygghet (Greenhalgh & Rosenblatt, 1984). 

Flera olika operationaliseringar av anställningsotrygghet har använts i forskning. I den 

här studien kommer fokus att läggas på det tvådimensionella mått som skapades av 

Hellgren, Sverke och Isaksson (1999). Detta mått utgår från den flerdimensionella 

definition av anställningsotrygghet som utformades av Greenhalgh och Rosenblatt 

(1984). Hellgren et al. (1999) väljer att fokusera på två teoretiska dimensioner av 

anställningsotrygghet, kvantitativ och kvalitativ. Kvantitativ anställningsotrygghet är 

här ett mått på i vilken utsträckning individen känner oro inför att dennes nuvarande 

anställning skulle kunna avslutas. Kvalitativ anställningsotrygghet är ett mått på hur stor 

risk individen upplever att det finns för att en värderad aspekt av arbetet skulle kunna 

ändras eller försvinna, såsom försämrade karriärmöjligheter eller avstannad 

löneutveckling. 
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Socialt stöd definieras som det stöd eller hjälp, både praktiskt och emotionellt, som en 

individ kan få från personer i sin omgivning. Detta stöd får en person från sitt sociala 

nätverk, alltså människorna omkring individen som på något sätt kan ge hjälp 

(Shumaker & Brownell, 1984).  

Socialt stöd tros kunna hjälpa individen att hantera påfrestande situationer på flera olika 

sätt. Den grundläggande idéen är att en individ genom sitt sociala nätverk kan få till 

gång till olika typer av resurser vilka kan ha positiva effekter. Dessa resurser kan ta sig 

många olika former men en uppdelning av dessa i tre grupper som ofta används inom 

forskning är: Stöd genom materiella resurser inklusive praktiska tjänster, emotionellt 

stöd och stöd genom information (Shumaker & Brownell, 1984). 

Dessa tre former av stöd tros alla bidra till positiva effekter för individen. Teorier kring 

vad socialt stöd kan påverka är många men i grova drag skulle de dokumenterade 

effekterna kunna delas in i hälsofrämjande och stressreducerande effekter (Shumaker & 

Brownell, 1984). 

De hälsofrämjande effekterna tros fungera genom att det sociala nätverket bidrar till att 

tillfredsställa individens behov av gemenskap och därigenom motarbeta känslor av 

ensamhet och isolering. De bidrar också till uppbyggandet och underhållandet av en 

individs identitet genom att individen definierar sig själv och skapar sig sin självbild 

mycket utifrån respons och feedback på sitt beteende och sina idéer. Det sociala 

nätverket har också betydelse för en persons självförtroende och stärkande av detta, 

personerna omkring den berörda individen antas validera individens känsla av värde och 

tillräcklighet. Dessa funktioner antas ha störst betydelse när en person inte utsätts för 

stark stress. Även om dessa saker självklart spelar in så tros de stressreducerande 

effekterna av socialt stöd då ha störst betydelse (Shumaker & Brownell, 1984). 

De stressreducerande effekterna av socialt stöd innefattar kognitiv hjälp som individen 

kan få genom alternativa sätt att se på eller tolka situationen. Om en situation upplevs 

som ett hot vilket leder till en stressupplevelse kan denna stress minskas genom att en 

alternativ tolkning skapas med hjälp från personens sociala nätverk. Stress kan också 

reduceras genom att det sociala nätverket tillhandahåller praktisk hjälp vilket kan bidra 

till att lösa de problem som ligger till grund för stressreaktionen (Shumaker & Brownell, 

1984). 

Det sociala stödet kan också delas upp utifrån vilka delar av en persons sociala nätverk 

som det kommer ifrån. En uppdelning som använts inom arbetspsykologisk forskning är 

socialt stöd från familj respektive arbetsplatsen. Ytterligare en uppdelning som kan 

göras är en avskiljning mellan olika källor till stöd på arbetsplatsen, socialt stöd från 

kollegor respektive chef (Caplan, Cobb, French, Harrison, & Pinneau, 1975). 

Socialt stöd kan enligt den teori som presenteras av Näswall et al. (2003) minska 

upplevelsen av stress som är ett resultat av anställningsotrygghet och på så sätt 

moderera förhållandet mellan anställningsotrygghet och negativa beteenden samt 

konsekvenser som är förknippade med detta. Utöver denna effekt tros även socialt stöd 

kunna minska den faktiska känslan av anställningsotrygghet hos individen och på så sätt 

också förebygga de negativa konsekvenser som är förknippade med detta. 
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Problematisering och syfte  

Då forskning har producerat något motsägande resultat vad gäller sambanden mellan de 

olika typerna av socialt stöd och anställningsotrygghet (Büssing, 1999; Lim, 1996; 

Näswall et al. 2005)är det av intresse att undersöka dessa samband ytterligare. Tidigare 

forskning har också undersökt övervägande manliga populationer med en medelålder 

kring 40 år (Lim, 1996; Näswall et al. 2005) och det blev därför av ytterligare intresse 

att i denna studie undersöka en något äldre population med jämn könsfördelning. Då 

tidigare forskning kring effekterna av socialt stöd inom andra områden visat på 

skillnader i sambanden för män och kvinnor (Roxburgh, 1999; Schwarzer & Leppin, 

1989) blev det av intresse att inkludera en jämförelse av vilka samband som existerar 

ifall stickprovet delas upp i män och kvinnor för att undersöka om skillnader finns även 

kring sambanden med anställningsotrygghet. 

Syftet med föreliggande studie är att bidra till kunskapen kring hur sambanden ser ut 

mellan socialt stöd (från kollegor, chef och familj) och anställningsotrygghet 

(kvantitativ och kvalitativ) samt undersöka om det finns skillnader mellan kvinnor och 

män i vilka samband som existerar.  

Hypotes 1: Socialt stöd från kollegor, chef och familj predicerar mindre kvantitativ och 

kvalitativ anställningsotrygghet i stickprovet. 

Hypotes 2: Ifall stickprovet delas upp i kvinnor och män så finns det skillnader mellan 

vilka samband som existerar mellan socialt stöd från kollegor, chef och familj samt 

kvantitativ och kvalitativ anställningsotrygghet. 

 

Metod 

Undersökningsdeltagare och genomförande 

Respondenterna arbetade på en redovisningsfirma som hjälper både organisationer och 

små företag med finansiell konsultation och rådgivning. Företagets huvudkontor ligger i 

Stockholm men kontor finns över hela Sverige.  Forskarna gavs tillgång till alla 

företagets anställda i föreliggande studie.  Totalt skickades enkäten ut till 720 anställda 

på företaget. 508 användbara svar returnerades, av dessa hade 253 respondenter svarat 

på frågorna kring kvalitativ och kvantitativ anställningsotrygghet men helt avstått från 

att svara på frågorna kring socialt stöd. Dessa respondenter undantogs från studien. 

Ytterligare 10 respondenter hade inte svarat på samtliga items i en eller flera av 

variablerna och dessa exkluderades också från studien. Deltagarnas ålder sträckte sig 

från 40 till 80 år med en medelålder på 61 år. 50.6 procent av deltagarna var kvinnor 

och 49.4 procent män. 37.5 procent av deltagarna uppgav att de var medlemmar i en 

fackförening. 81.6 procent av deltagarna var gifta eller i samboförhållande, 3.2 procent 

var i en annan typ av förhållande och 15.2 procent var singlar. 

Insamling av data inleddes i september 2007. Enkäter skickades ut åtföljda av två andra 

brev, ett från organisationen de arbetade på och ett från forskningsgruppen. Brevet från 

forskningsgruppen innehöll en beskrivning av datainsamlingens syfte, information kring 

hur enkäten skulle fyllas i och information kring sekretessen vid behandling av insamlad 

data. Ett vykort med en påminnelse till dem som inte svarat på enkäten skickades ut 

ungefär två veckor efter att enkäten skickats ut. Ungefär en månad efter att vykortet 

skickats skickades ytterligare en påminnelse, denna gång i form av ett nytt formulär. 
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Datainsamlingen avslutades i oktober 2007. Datainsamlingen upprepades sedan 

ytterligare 3 gånger med samma respondenter under 2008 och 2009 men i denna studie 

behandlas endast data insamlat under den första datavågen, 2007. På det undersökta 

företagets initiativ åtföljdes enkäterna också av en biobiljett. 

Mått 

Enkäten som skickades ut bestod av totalt 214 items med målet att täcka ett stort antal 

aspekter av respondenternas arbetssituation. I denna studie kommer dock endast de 20 

items som använts i studien att beskrivas. 

Oberoende variabler.  

Ålder besvarades med antal år personen levt och kodades sedan som uppgiven siffra.  

Kön besvarades med Kvinna eller Man och kodades sedan till 1=Kvinna respektive 

2=Man.  

Socialt stöd mättes genom 10 frågor utvecklade av Caplan, Cobb, French, Harrison och 

Pinneau (1975). De 10 frågorna delades upp i tre olika kategorier av socialt stöd, socialt 

stöd från chef, socialt stöd från kollegor och socialt stöd från familj. Svarsalternativen 

sträckte sig från 1 (håller inte med) till 5 (håller med). Höga värden visar på att 

individen känner att stöd finns tillgängligt. Ett exempel på en fråga som användes är 

”Jag får vanligtvis hjälp av mina kollegor när det är bråttom att göra något”. 

Beroende variabler.  

Kvantitativ anställningsotrygghet mättes genom tre frågor utvecklade av Hellgren et al. 

(1999). Svarsalternativen sträckte sig från 1 (håller inte med) till 5 (Håller med), en hög 

poäng tyder på en stark upplevelse av kvantitativ anställningsotrygghet. Ett exempel på 

en fråga som användes är ”Jag känner mig orolig för att behöva lämna mitt jobb innan 

jag skulle vilja det”.   

Kvalitativ anställningsotrygghet mättes genom 4 frågor utvecklade av Hellgren et al. 

(1999). Svarsalternativen sträckte sig från 1 (håller inte med) till 5 (Håller med), en hög 

poäng tyder på en stark upplevelse av kvalitativ anställningsotrygghet. Ett exempel på 

en fråga som användes är ”Jag oroar mig för att få mindre stimulerande arbetsuppgifter i 

framtiden”.   

Databearbetning och analys 

Vid en inledande granskning av de ingående variablernas fördelning konstaterades att 

samtliga variabler var normalfördelade utom variabeln kvantitativ anställningsotrygghet 

vilken hade en positiv snedfördelning med ett medelvärde på 1.66. För att kunna 

genomföra de analyser som planerats till denna studie med så rättvisande resultat som 

möjligt omvandlades denna variabel genom en logaritm med basen 10 (Hancock & 

Mueller, 2010). Detta ledde till att den omvandlade variabeln kom närmare en 

normalfördelning. 

10 av respondenterna hade fyllt i flera men inte alla av de items som behandlas i 

studien, dessa exkluderades ur korrelationen. För att försäkra att ingen systematik fanns 

i detta bortfall genomfördes Chi
2
 test för att undersöka om bortfallet var slumpmässigt 

(MCAR). Samtliga variabler som använts i denna studie inkluderades i 

bortfallsanalysen. Detta gav ickesignifikant resultat (p<.72) vilket styrker att det inte 
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fanns någon självselektion i stickprovet. I den första utforskande korrelationsanalysen 

inkluderades samtliga variabler och Pearsons R användes (Tabell 1). Till den följande 

linjära regressionsanalysen inkluderades samtliga varianter av socialt stöd och 

ytterligare variabler som korrelerade med beroende variabel. Då vissa av de oberoende 

variablerna var korrelerade genomfördes även en kontroll av Tolerans och Variance 

Inflation Factor för de berörda variablerna i regressionsanalyserna. Detta för att granska 

eventuella effekter av multikollinearitet. Toleransen hos de oberoende variablerna 

sträckte sig från .767 till .998 och VIF värdena sträckte sig från 1.002 till 1.198, 

samtliga värden var alltså väl inom de rekommenderade gränserna (Stine, 1995). För att 

säkerställa att residualen i regressionsmodellerna inte avsteg från en linjär form 

kontrollerades detta genom att de z-transformerade resultaten från regressionsanalysen 

plottades mot de z-transformerade förväntade värdena, vilket sedan granskades för 

tecken på någon form av böjt mönster i de plottade värdena. Inget sådant hittades, 

samtliga värden tycktes ligga efter en linjär fördelning. De undersökta 

regressionsmodellerna kontrollerades också för heteroskedastisitet men samtliga 

modeller tycktes ha en god homoskedastisitet. 

Tabell 1. Korrelationsmatris och beskrivande statistik  

Variabler Items 1 2 3 4 5 6 7 

Oberoende Variabler        

1 Ålder  – 1       

2 Kön  – -.20** 1      

3 Socialt stöd koll. 3 .00 .17** 1     

4 Socialt stöd chef 3 .01 -.01 .40** 1    

5 Socialt stöd familj 4 .19** -.16* .16* .11 1   

Beroende Variabler         

6 (LG)Kvantitativ 

anställningsO. 
3 .08 -.15* -.09 -.26** -.06 1  

7 Kvalitativ 

anställningsO. 
4 .35** -.25** -.21** -.25** -.04 .50** 1 

 Medelvärde  61.4 - 3.86 3.51 3.50 .17 2.69 

 Standardavvikelse  10.95 - .76 1.05 1.05 .21 .66 

 Reliabilitet  - - .82 .92 .84 .92 .76 

(N=245) *=p<.05, **=p<.01 

  

Resultat 

För att svara på Hypotes 1 genomfördes två multipla linjära regressionsanalyser på 

stickprovet med kvantitativ och kvalitativ anställningsotrygghet som beroende variabler. 

För att svara på Hypotes 2 genomfördes ytterligare fyra multipla linjära 

regressionsanalyser nu med uppdelning i kvinnor och män. Standardiserade 

regressionskoefficienter (redovisas i tabell 2. 



7 
 

Kvantitativ anställningsotrygghet (Stickprov). Kön (= -.17) hade ett signifikant 

negativt samband med kvantitativ anställningsotrygghet. Detta visar på att männen i 

stickprovet rapporterade en lägre grad av kvantitativ anställningsotrygghet än 

kvinnorna. Socialt stöd från chef (-.27) hade också ett signifikant negativt samband 

med kvantitativ anställningsotrygghet. Detta tyder på att de anställda som upplevde ett 

högre socialt stöd från sin chef också upplevde en lägre grad av kvantitativ 

anställningsotrygghet. De undersökta variablerna kunde sammanlagt förklara 7.7 

procent av variansen i kvantitativ anställningsotrygghet (F4,241 = 6.269, p<.001).  

Kvantitativ anställningsotrygghet (Kvinnor). Socialt stöd från chef (-.29) hade ett 

signifikant negativt samband med kvantitativ anställningsotrygghet. Detta tyder på att 

de anställda som upplevde ett högre socialt stöd från sin chef också upplevde en lägre 

grad av kvantitativ anställningsotrygghet. De undersökta variablerna kunde sammanlagt 

förklara 4.9 procent av variansen i kvantitativ anställningsotrygghet (F3,119 = 3.084, 

p<.05) 

Kvantitativ anställningsotrygghet (Män). Socialt stöd från chef (-.26) hade ett 

signifikant negativt samband med kvantitativ anställningsotrygghet. Detta tyder på att 

de anställda som upplevde ett högre socialt stöd från sin chef också upplevde en lägre 

grad av kvantitativ anställningsotrygghet. De undersökta variablerna kunde sammanlagt 

förklara 5.7 procent av variansen i kvantitativ anställningsotrygghet (F3,120 = 3.470, 

p<.05) 

Kvalitativ anställningsotrygghet (Stickprov). Kön ((.19) hade ett signifikant negativt 

samband med kvalitativ anställningsotrygghet. Detta visar att männen i stickprovet 

rapporterade en lägre grad av kvalitativ anställningsotrygghet än kvinnorna. Ålder (-

.27) hade ett signifikant positivt samband med kvalitativ anställningsotrygghet. Detta 

tyder på att respondenterna rapporterade en högre grad av anställningsotrygghet desto 

äldre de var. Socialt stöd från chef (-.21) hade ett signifikant negativt samband med 

kvalitativ anställningsotrygghet. Detta tyder på att de anställda som upplevde ett högre 

socialt stöd från sin chef också upplevde en lägre grad av kvalitativ 

anställningsotrygghet. Socialt stöd från kollegor hade ett signifikant samband vid en 

korrelationsanalys men då det placerades i regressionsmodellen försvann detta samband. 

Orsaken till detta kan ses i skillnaden mellan den vanliga korrelationen (r=-.21) och den 

partiella korrelationen (rPartial=-.08). De undersökta variablerna kunde sammanlagt 

förklara 21.9 procent av variansen i kvalitativ anställningsotrygghet (F5,240 = 14.683, 

p<.001)     

Kvalitativ anställningsotrygghet (Kvinnor). Ålder () hade ett signifikant positivt 

samband med kvalitativ anställningsotrygghet. Detta tyder på att respondenterna 

rapporterade en högre grad av anställningsotrygghet desto äldre de var. Socialt stöd från 

chef (-.39) hade ett signifikant negativt samband med kvalitativ 

anställningsotrygghet. Detta tyder på att de anställda som upplevde ett högre socialt stöd 

från sin chef också upplevde en lägre grad av kvalitativ anställningsotrygghet. De 

undersökta variablerna kunde sammanlagt förklara 20.1 procent av variansen i 

kvantitativ anställningsotrygghet (F4,118 = 8.616, p<.001) 

Kvalitativ anställningsotrygghet (Män). Ålder () hade ett signifikant positivt 

samband med kvalitativ anställningsotrygghet. Detta tyder på att respondenterna 

rapporterade en högre grad av anställningsotrygghet desto äldre de var. De undersökta 
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variablerna kunde sammanlagt förklara 20.1 procent av variansen i kvantitativ 

anställningsotrygghet (F4,119 = 9.244, p<.001) 

 

 

Tabell 2 Sammanfattning av multipla linjära regressionsanalyser. Standardiserade 

regressionskoefficienter (anges.  

 

Prediktor 

Kvantitativ 

Anställningsotrygghet 

 Kvalitativ 

Anställningsotrygghet 

  

StP. 

 

Kvinnor 

 

Män 

  

StP. 

 

Kvinnor 

 

Män 

Ålder - - -  .33*** .18* .48*** 

Kön -.17* - -  -.19** - - 

Socialt stöd 

kollegor 

.06 .07 .03  -.08 -.07 -.07 

Socialt stöd chef -.27*** -.29** -.26**  -.21*** -.39*** -.05 

Socialt stöd 

familj 

-.06 -.02 -.11  -.10 -.09 -.14 

R
2
 .09 .07 .08  .24 .23 .24 

Adj R
2
 .08 .05 .06  .22 .20 .21 

N=245 (122 Kvinnor, 123 Män), *=p<.05, **=p<.01, ***=p<.001 

 

Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att bidra till kunskapen kring hur sambanden ser ut 

mellan socialt stöd (från kollegor, chef och familj) och anställningsotrygghet 

(kvantitativ och kvalitativ) samt undersöka om det finns skillnader mellan kvinnor och 

män i vilka samband som existerar. 

Hypotes 1 fick i viss mån stöd då socialt stöd från chef visade sig predicera mindre 

kvantitativ och kvalitativ anställningsotrygghet i stickprovet. Socialt stöd från kollegor 

och familj kunde då de placerades i de multipla regressionsmodellerna inte predicera 

varken kvantitativ eller kvalitativ anställningsotrygghet. Sambandet mellan socialt stöd 

från chef och anställningsotrygghet går i linje med vad som framkommit i tidigare 

forskning (Büssing, 1999; Lim, 1996). Lim (1996) använde dock en sammanslagning av 

begreppen socialt stöd från kollegor och chef men fick i sin studie ett signifikant 

samband med anställningsotrygghet. Att socialt stöd från chef predicerade kvantitativ 

och kvalitativ anställningsotrygghet går dock emot resultaten som erhölls i Näswall et 

al. (2005) studie där varken socialt stöd från kollegor, chef eller familj kunde predicera 

anställningsotrygghet. 

Hypotes 2 fick till viss del stöd från erhållna resultat. Då en uppdelning gjordes i 

stickprovet mellan kvinnor och män erhölls samma samband i den multipla 

regressionsanalysen för kvantitativ anställningsotrygghet. Det var hos både kvinnorna 

och männen endast socialt stöd från chef som kunde predicera kvantitativ 
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anställningsotrygghet. En minskning i signifikansnivån kunde observeras hos båda 

grupperna men detta är troligtvis till följd av minskad effektstyrka då stickproven blev 

mindre vid uppdelningen. En skillnad uppstod dock då uppdelning gjordes i stickprovet 

mellan kvinnor och män för kvalitativ anställningsotrygghet. För kvinnorna kunde 

socialt stöd från chef predicera mindre kvalitativ anställningsotrygghet medan männen 

inte hade någon signifikant effekt av någon form av socialt stöd. Något förvånande 

kunde ålder för både män och kvinnor predicera ökad kvalitativ anställningsotrygghet 

men detta kommer att diskuteras mer senare. 

Att så varierande resultat erhållits i forskningen kring dessa samband kan förmodligen 

till viss del förklaras av att olika mätinstrument använts för att undersöka samma 

psykologiska konstrukt i tidigare studier.  

Lim (1996) använde samma skala som nyttjats i denna studie för att mäta socialt stöd 

men operationaliserade måtten på ett annat sätt än vad som gjorts i denna studie, 

anställningsotrygghet mättes här med ett mått som inte delade upp i kvantitativ 

respektive kvalitativ anställningsotrygghet. Büssing (1999) mätte socialt stöd med ett 

mätinstrument som mätte fem olika aspekter av socialt stöd, däribland socialt stöd från 

kollegor chef och familj (House & Kahn, 1985, referat i Büssing, 1999) och 

anställningsotrygghet mättes genom en skattning av de undersökta personernas faktiska 

situation ifråga om anställningsotrygghet.  Näswall et al. (2005) använde i sin studie 

samma mätinstrument för anställningsotrygghet som använts i föreliggande studie och 

sammanfogade resultatet till ett mått kallat anställningsotrygghet vilket de korrelerade 

mot. Näswall et al. (2005) valde dock att mäta arbetsrelaterat och icke arbetsrelaterat 

socialt stöd genom två stycken ensamma påståenden vilka tagits fram specifikt för den 

studien och utifrån vad som framgår av deras studie inte validerats eller 

reliabilitetsprövats. Det tycks alltså inte finnas någon typ av standard för mätningar av 

dehär konstrukten och forskningsresultaten på området har varierat, kanske till följd av 

detta. 

En intressant effekt kan ses i resultatet av den multipla linjära regressionsanalysen av 

kvalitativ anställningsotrygghet i stickprovet. I den förberedande korrelationsanalysen 

tycktes socialt stöd från kollegor ha ett signifikant samband med kvalitativ 

anställningsotrygghet. Detta samband försvinner i den multipla regressionsanalysen. 

Sambandet mellan socialt stöd från kollegor och kvalitativ anställningsotrygghet 

krymper kraftigt när modellen konstanthåller för övriga variabler. Detta pekar mot att 

socialt stöd från kollegor endast korrelerar med kvalitativ anställningsotrygghet i den 

mån den också korrelerar med andra variabler i modellen. Den variabel som socialt stöd 

från kollegor tycks korrelera med enligt korrelationstabellen är socialt stöd från chef. 

Det pekar alltså mot att socialt stöd från kollegor bara tycks ha ett samband med 

kvalitativ anställningsotrygghet i den mån det också har ett samband med främst socialt 

stöd från chef. Detta pekar mot att det kan finnas ett skensamband mellan socialt stöd 

från kollegor och kvalitativ anställningsotrygghet. Att då som man gjort i tidigare 

studier (Lim, 1996; Näswall et al. 2005) använda sig av ett konstrukt bestående av både 

socialt stöd från chef och kollegor för att undersöka samband mellan 

anställningsotrygghet och dess relaterade effekter är kanske inte det bästa sättet att göra 

det på. Istället borde de separata konstrukten användas för att få klarast bild av deras 

samband. Observationen var hur som helst intressant då modellen kontrollerats för VIF 

och tolerans. Utifrån vad som framgått av dessa mått ska inte modellen ha varit känslig 

för multikollinearitet (Stine, 1995). 
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Att socialt stöd från chef visat sig korrelera starkast med anställningsotrygghet skiljer 

sig något från vad som framkommit i viss tidigare forskning (Lim, 1996; Näswall et al. 

2005) men är inte nödvändigtvis så förvånande ifall de analyserade aspekterna av socialt 

stöd granskas utifrån hur de teoretiskt sett antas fungera.  

Kortfattat antas det sociala stödet ifråga om anställningsotrygghet kunna fungera 

genom: Stöd genom materiella resurser och praktiska tjänster, emotionellt stöd och stöd 

genom användbar information  (Shumaker & Brownell, 1984). Kanske är det så att 

socialt stöd från chef hade en sådan särställning i de erhållna resultaten eftersom chefen 

är den person som har störst möjlighet att tillhandahålla dessa typer av stöd när det 

gäller frågor kring anställningen. Antagandet är här att cheferna i den undersökta 

stickprovet hade störst möjlighet att tillhandahålla materiella resurser och praktiska 

tjänster samt var den person som i störst utsträckning hade tillgång till användbar 

information. Detta helt enkelt eftersom chefen är i en maktposition där denne har större 

möjlighet än kollegor och familj att påverka frågor kring anställningen. 

Implikationerna av särställningen som socialt stöd från chef hade i denna studie behöver 

dock inte vara att andra typer av socialt stöd är oviktigt i frågor relaterade till 

anställningsotrygghet. Utifrån den modell som presenteras av Näswall et al. (2003) är 

anställningsotrygghet kopplat till flera av de negativa effekter som har påvisats i tidigare 

forskning (Sverke et al, 2002) genom att en stressreaktion skapas med 

anställningsotryggheten som grundläggande orsak vilket sedan kan leda till oönskade 

effekter. Socialt stöd från familj och kollegor vilka inte visat sig korrelera med de 

variabler som undersökts i denna studie skulle fortfarande kunna ha betydelse vid 

hanterandet av den stress som uppstår på grund av att en individ känner 

anställningsotrygghet. Detta skulle också gå i linje med de resultat som presenterades av 

Näswall et al. (2005), där ingen typ av socialt stöd hade ett samband med 

anställningsotrygghet men resultaten ändå visade på en modererande effekt av socialt 

stöd från familj. Viss tveksamhet förbehålls dock för de resultat som presenterades av 

Näswall et al. (2005) på grund av de frågor som där användes för att mäta socialt stöd. 

Möjligtvis skulle socialt stöd från chef överlag kunna ha en särställning ifråga om att 

påverka anställningsotrygghet och relaterade fenomen då denne kan ha större förmåga 

att tillhandahålla stöd genom praktiska tjänster och informationsstöd i arbetsrelaterade 

situationer. Det skulle också vara i linje med de resultat som presenterades av Büssing 

(1999). Det krävs mer forskning på detta område innan några slutsatser kan dras. 

Könsskillnader 

Könsskillnaderna som upptäcktes vid den könsuppdelade multipla regressionsanalysen 

med kvalitativ anställningsotrygghet som beroende variabel har inte dokumenterats i 

någon av den forskning som har granskats inför denna studie. Då skillnaden uppstod 

specifikt kring kvalitativ anställningsotrygghet och ingen forskning har hittats som 

undersökt begreppen kvalitativ och kvantitativ anställningsotrygghet separat eller gjort 

uppdelningar efter kön blir detta svårt att jämföra med tidigare forskningsresultat kring 

anställningsotrygghet.  

En studie genomförd av Roxburgh (1999) hittade könsskillnader i förhållandet mellan 

socialt stöd och arbetstillfredställelse. Kvinnorna i Roxburghs studie fick här en högre 

effekt av socialt stöd från sin partner medan männen fick en högre effekt av socialt stöd 

på arbetsplatsen. Detta går dock emot resultaten i föreliggande studie då varken män 

eller kvinnor hade något samband mellan vare sig kvantitativ eller kvalitativ 

anställningsotrygghet och socialt stöd från familjen.  



11 
 

En metastudie som undersökte sambandet mellan socialt stöd och individers allmänna 

hälsotillstånd visade på könsskillnader. Kvinnorna i de analyserade studierna hade ett 

signifikant starkare samband mellan socialt stöd och bättre allmänt hälsotillstånd 

(Schwarzer & Leppin, 1989). Detta går möjligtvis i linje med vad som framkommit i 

denna studie då kvinnorna hade effekt av socialt stöd från chefen vad gäller kvalitativ 

anställningsotrygghet men inte männen.  

Ålder 

Sambandet mellan ålder och kvalitativ anställningsotrygghet var förvånande då detta 

inte påtalats tidigare i någon forskning som studerats i förarbetet till denna studie. När 

sedan uppdelningen mellan kvinnor och män gjordes i regressionsanalysen visade det 

sig att detta samband var absolut starkast hos männen i studien, det existerade även hos 

kvinnorna men då svagare. Då detta samband veterligen inte påtalats i tidigare forskning 

så är det något förvånande.  

I en studie genomförd av Steer (1970, refererad i Super, 1980) visade det sig att de 

pensionärer som var allra nöjdast med sin sysselsättning och livssituation var de som 

inte fullständigt slutat med sitt arbete utan fortsatte att genomföra arbetsuppgifter vilka 

de under sitt aktiva arbetsliv värderat och tyckt om. Vid studier av vilka problem som 

brukar uppstå och vad som brukar oroa personer med högre ålder i arbetslivet har det 

visat sig att kompetensproblem som en konsekvens av förändring och teknisk 

utveckling tenderar att vara en av de största faktorerna. Personer med högre ålder 

definierades här som personer över 50 (Greller & Simpsons, 1999). 

Det observerade sambandet skulle kunna förklaras med att då personerna i 

undersökningen blev äldre så fokuserade de mer på de värderade aspekterna av sitt 

arbete och sina arbetsuppgifter. Detta skulle kunna gälla allt från saker relaterade till de 

faktiska arbetsuppgifterna och möjligheten att utföra dessa till sociala aspekter av 

arbetet eller andra värderade tillgångar. Det verkar i så fall som om 

undersökningsdeltagarna är i högre grad oroliga för förändring i arbetet vilka skulle 

kunna ge dem problem. Detta skulle då också stämma överrens med vad Greller och 

Simpson (1999) menar oroar äldre personer i arbetet. 

Metoddiskussion 

Den kvantitativa anställningsotryggheten som rapporterades i undersökningen var 

väldigt låg vilket ledde till en positiv snedfördelning i denna variabel och försvårade 

analys av data. Den kvantitativa anställningsotryggheten som rapporterades i studien 

kan anses vara relativt låg då medelvärdet för respondenterna var 1.66 på en skala från 

ett till fem. Hellgren et al. (1999) fick i sin studie ett medelvärde på kvantitativ 

anställningsotrygghet på 3.01. Data hade där samlats in från ett företag som stod inför 

stundande neddragning i personal så denna skillnad är inte direkt förvånande. Åldern på 

undersökningsdeltagarna är ytterligare en möjlig förklaring till varför den kvantitativa 

anställningsotryggheten överlag var så låg. Åldern i stickprovet sträckte sig från 40 till 

80 år med en medelålder på 61.4. En substantiell andel av undersökningsdeltagarna var 

alltså över pensionsåldern eller så pass nära pensionsåldern att de hade kunnat 

förtidspensioneras ifall det skulle bli tal om att förlora jobbet. Detta kan vara en 

förklaring till varför undersökningsdeltagarna rapporterade en så låg grad av kvantitativ 

anställningsotrygghet. 
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Det faktum att variabeln kvantitativ anställningsotrygghet var positivt snedfördelad och 

därför logaritmerades gör att särskild försiktighet måste anbefallas vid tolkandet av 

resultaten kring denna variabel. Analysen kan möjligtvis ge en fingervisning i vilken 

riktning sambanden rör sig och vilka som existerar men det går inte att utesluta att vissa 

samband skulle kunna ha försvunnit till följd av att effektstyrkan blev så låg och att 

dessa hade framkommit tydligare ifall den kvantitativa anställningsotryggheten hade 

varit mer normalfördelad.  

Måtten som använts i denna studie är beprövade och tidigare validerade (Caplan et al. 

1975; Hellgren et al. 1999). Måtten får också anses vara reliabla då samtliga mått hade 

höga alfavärden. 

Föreliggande studie har en begränsad generaliserbarhet till följd av dess stora bortfall 

samt det faktum att den genomfördes på endast ett företag. Något som dock stärker 

studiens validitet är det faktum att test för slumpmässigt bortfall (MCAR) genomfördes 

med ickesignifikant resultat, den delen av bortfallet kan alltså betraktas som 

slumpmässigt. Vad gäller det stora bortfallet i övrigt så kan detta eventuellt förklaras 

med den långa enkäten från vilken denna studie hämtade sin data. Det kan vara så att 

flera av respondenterna helt enkelt inte orkade fylla i alla frågor utan gav upp. Det stora 

bortfallet begränsar dock resultatens generaliserbarhet utanför det undersökta 

stickprovet. 

Slutsatser 

Studiens resultat är att betrakta som ett bidrag till kartläggandet av hur sambanden 

mellan kvantitativ och kvalitativ anställningsotrygghet och de tre undersökta källorna 

till socialt stöd egentligen ser ut. Vad denna studie också visar är att den angreppsvinkel 

med en sammanbuntning av dessa begrepp till anställningsotrygghet och socialt stöd 

som använts i flera tidigare studier (Lim, 1996; Näswall et al. 2005; Büssing 1999) 

kanske inte ger en tillfredställande bild av de samband som finns. Resultatet i denna 

studie där endast socialt stöd från chef tycks ha haft ett signifikant samband med 

kvantitativ och kvalitativ anställningsotrygghet pekar mot att en uppdelning av dessa 

begrepp kanske skulle kunna vara fördelaktigt. Det skulle kanske då visa sig ett starkare 

samband mellan socialt stöd från chef och kvantitativ och kvalitativ 

anställningsotrygghet än vad som tidigare upptäckts i studier där begreppen istället har 

buntats ihop. Detta skulle också kunna ha implikationer när socialt stöd i olika former 

undersöks som modererande faktor till bieffekterna av anställningsotrygghet.  

Denna studie lämnar stöd till teorin att det finns ett samband mellan socialt stöd och 

anställningsotrygghet men pekar också på att detta samband kan variera kraftigt 

beroende på vilka aspekter av socialt stöd och anställningsotrygghet som diskuteras. I 

det undersökta stickprovet tycktes socialt stöd från chef vara den enda variabeln med ett 

signifikant samband till kvantitativ och kvalitativ anställningsotrygghet. Ålder har i det 

undersökta stickprovet visat sig vara en viktig prediktor för kvalitativ 

anställningsotrygghet. Könskillnader observerades i den multipla regressionsanalysen 

med kvalitativ anställningsotrygghet som beroende variabel.  

Utifrån resultaten i denna studie tycks det finnas skillnader i huruvida de olika källorna 

till socialt stöd faktiskt korrelerar med de olika aspekterna av anställningsotrygghet. Det 

skulle därför kunna vara intressant att utöka mängden forskning kring dessa samband 

och även hur de fungerar som moderatorer när de olika källorna till socialt stöd isoleras 

istället för att behandlas som sammansatta konstrukt. En större bredd i forskningen på 
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området vad gäller populationernas köns- och åldersfördelnings skulle också kunna vara 

av intresse då vissa av de effekter som uppvisats i denna studie skulle kunna prövas 

ytterligare. 
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