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Anställningsotrygghet har blivit ett allvarligt arbetsmiljöproblem, som 
har ökat under de senare decennierna. Allt fler forskare pekar på att 
osäkerhet på arbetsmarknaden i allmänhet medför negativa konsekvenser 
för både individ och organisation. Föreliggande studie undersöker 
samband mellan kommunikation och socialt stöd från chefen och 
anställningsotrygghet hos medarbetare samt om anställningsotrygghet har 
ett samband med psykisk ohälsa och somatisk stress. Datainsamlingen 
baserades på en longitudinell studie som genomfördes på olika 
revisionsbyråer runt om i Sverige (N=388). Tre hierarkiska 
regressionsanalyser visade att hög grad av socialt stöd från chefen var 
associerad med en lägre grad av anställningsotrygghet. Däremot erhölls 
inget signifikant samband mellan kommunikation från chefen och 
anställningsotrygghet. Vidare visade resultatet att det fanns ett positivt 
signifikant samband mellan anställningsotrygghet, psykisk ohälsa och 
somatisk stress. Studiens resultat överensstämde väl med ISR-modellen, 
det psykologiska kontraktet samt med tidigare forskning på området. Mer 
kunskap om anställningsotrygghet kan hjälpa oss att hantera otryggheten 
i anställningen, så att arbetsmarknaden kan fortsätta utvecklas utan 
bekostnad för individen och organisationens välmående. 

 
 

  Finanskrisen i Sverige år 2008 bidrog till en kraftig ökning av arbetslöshet. Den ekonomiska 
nedgången påverkade arbetssituationen hos den arbetande befolkningen. Enligt Statistiska 
Centralbyrån var långtidsarbetslösheten, år 2013, 33 % bland det totala antalet arbetslösa i 
åldrarna 15-74 (SCB, 2013). Denna osäkerhet kring anställningens form, eller 
anställningsotrygghet, har lett till att arbetsmarknaden är mer osäker än någonsin. Detta anses 
oroande då det kan ha negativa konsekvenser för såväl arbetstagare som arbetsgivare, och det 
är därför viktigt att undersöka huruvida kommunikation och socialt stöd från chefen kan 
minska graden av anställningsotrygghet samt anställningsotrygghetens negativa hälsoeffekter 
(Näswall, Hellgren & Sverke, 2003). 
 
Stora förändringar på arbetsmarknaden har lett till att organisationer och företag gjort 
nedskärningar och uppsägningar för att hantera de utmaningar som följer teknologins 
utveckling och den allt hårdare globala konkurrensen (Näswall et al., 2003). 
Samhällsutvecklingen har gett upphov till nya arbetsformer, där anställningsformer blir allt mer 
individualiserade och flexibla. Företaget ställer högre krav på individen, där individen måste 
anpassa sig efter anställningsformens begränsade ramar för att få ett arbete (Bernhard-Oettel, 
2008). En oförutsägbar ekonomisk situation skapar ett osäkert arbetsklimat och allt fler 
anställda upplever anställningsotrygghet (Näswall et al., 2003).  
 
 
 

 
*Vi vill tacka vår handledare Johanna Stengård för allt stöd och all hjälp under arbetets gång. 
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När medarbetarna känner oro att förlora jobbet kan deras arbetsprestation påverkas negativt 
(Näswall et al., 2003). Enligt Arbetsmiljöverket (2002) innebär svårigheterna på 
arbetsmarknaden att anställda känner sig fångade och tvingade att arbeta kvar på sin arbetsplats 
även om de inte trivs. Detta kan bero på att de anställda inte vågar framföra sina åsikter på 
grund av rädslan att förlora sitt arbete, vilket i sin tur kan öka upplevelsen av 
anställningsotrygghet. Därför är det tänkbart att socialt stöd från chefen skulle kunna minska 
graden av anställningsotrygghet, då chefens roll verkar ha betydelse för att kunna ta till sig 
medarbetarnas åsikter och synpunkter samt låta dem komma till tals. Detta styrks av andra 
studier som tyder på att chefer som är kommunikativa i sitt ledarskap har möjlighet att minska 
anställdas upplevelse av anställningsotrygghet (Anderson & Schalk, 1998; Conway & Briner, 
2005). Vidare finns forskning som indikerar att hög grad av anställningsotrygghet påverkar den 
psykiska och fysiska hälsan, vilket medför att allt fler anställda blir sjukskrivna (Näswall et al., 
2003). I dagens samhälle är psykisk ohälsa ett ständigt växande problem. För att ge underlag 
till att vidta åtgärder är det viktigt att analysera upphov till psykisk ohälsa, då detta kan ge både 
ekonomiska och sociala vinster för organisationen (Hansson, Dalman & Forsell, 2004). 
Anställningsotrygghet är en typ av stressor, där brist på kontroll över situationen och känslan 
av maktlöshet är två stressfaktorer som ökar känslan av anställningsotrygghet. Tidigare studier 
visar att upplevelsen och känslan av att sakna kontroll och att känna sig maktlös är mer skadligt 
för individen än den faktiska händelsen, som att bli uppsagd (Dekker & Schaufeli, 1995; 
Randquist, 2005). Föreliggande studie förklarar samband mellan anställningsotrygghet utifrån 
chefens roll och medarbetarnas hälsa. Trots tidigare forskning behövs fler studier för att 
säkerhetsställa dessa relationer.  
 
Anställningsotrygghet 
Enligt Näswall et al. (2003) finns det olika definitioner av anställningsotrygghet. 
Anställningsotrygghet innebär en skillnad mellan den trygghet i anställningen som en individ 
önskar att uppleva och den trygghet som personen faktiskt känner. Individen får en oroskänsla 
av att förlora jobbet. Avskedande från arbete sker direkt, medan anställningsotrygghet anses 
vara en långvarig process som medför negativa konsekvenser. Definitioner av 
anställningsotrygghet grundas på två antaganden. Det första är att anställningsotrygghet är en 
individuell och subjektiv upplevelse. Det är individens tolkning av den nuvarande 
anställningssituationen, där olika aspekter kan upplevas som hot mot den anställdes trygghet på 
arbetsplatsen. Det andra är att anställningsotrygghet är ofrivilligt, detta innebär en ofrivillig 
förändring från upplevelsen av att anställningen är säker, till att den är hotad (Näswall et al., 
2003).  
 
Upplevelsen av osäkerhet ökar känslan av arbetsrelaterad stress eftersom individen inte vet 
vilka åtgärder som ska tas för att bibehålla arbetet. Det har rapporterats att det finns skillnader 
mellan kvinnor och män i upplevelsen av anställningsotrygghet (Näswall et al., 2003). 
Randquist (2005) menar att män upplever högre grad av anställningsotrygghet än kvinnor. 
Detta kan förklaras utifrån den traditionella roll där män ska vara familjeförsörjare. Däremot 
påvisade Cheng och Chans (2008) metaanalys, att det inte finns något signifikant samband 
mellan kön och anställningsotrygghet.  
 
För organisationen kan konsekvenserna av anställningsotrygghet leda till att individen presterar 
sämre, förtroendet till organisationen minskar och individens vilja att lämna organisationen 
ökar (Cheng & Chans, 2008). Arbete är en grundförutsättning för att individen ska känna 
trygghet. Dels för att få en inkomstkälla men även för att arbete ger struktur åt vardagen, 
sociala kontakter och en starkare social identitet (De Witte, 1999). Utbildningsnivån kan till 
viss del användas för att förutsäga anställningsotrygghet. Tidigare studier har visat att individer 
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med låg utbildning samt ett lågkvalificerat arbete vanligtvis upplever en större grad av 
anställningsotrygghet än exempelvis tjänstemän med högskoleutbildning (Randquist, 2005). I 
vilka åldrar anställda känner sig otrygga på arbetet skiljer sig åt mellan länder. I Sverige kan en 
seniorprincip vid uppsägningar tillämpas (“sist in, först ut”). Det är då av större sannolikhet att 
yngre anställda känner sig mer otrygga på arbetsplatsen än äldre, med fler tjänsteår. Det 
motsatta förhållandet kan dock gälla för länder med andra turordningsprinciper (Randquist, 
2005). 
 
Kommunikation från chefen 

  Kommunikation från chefen anses vara en viktig faktor som påverkar anställdas trygghet på 
arbetsplatsen. Forskningen tyder på att det finns olika strategier som chefen kan använda sig av 
för att uppnå en god kommunikation i arbetet. Chefen kan hjälpa medarbetare att sortera ut 
onödig och överflödig information vilket kan minska frustration bland medarbetarna. 
Kommunikationen mellan chef och medarbetare består inte enbart av enkla anvisningar utan 
även kring komplexa budskap om organisationens mål. Chefer som har en tydlig 
kommunikation kan minska risken för missuppfattningar bland sina anställda, vilket tros öka 
möjligheten att nå organisationens mål snabbare. Vidare menar forskare att förutsättningar för 
dialog kan vara en annan viktig strategi att iaktta, då i dialogen både parterna har möjlighet att 
ställa frågor och framföra sina åsikter kring arbetet (Ericson, 1998; Simonsson, 2006; Weick, 
1995, refererat i Heide et al., 2012). Utan en god kommunikation från chefen blir det svårt att 
inspirera och minska motstånd bland anställda, vilket gör det svårare att skapa en trygg 
arbetsplats (Parker, Axtell & Turner, 2001). 

 
  Enligt Engquist (1994) skall chefen vara organiserad och strukturerad men också lyssna och ge 

frihet till andra medarbetare. Detta ställer i sin tur krav på goda kunskaper inom 
kommunikationsområdet. Brist på kommunikativ förmåga kan leda till att samtalet blir 
obehagligt för båda parter. På så sätt kan olika reaktioner uppstå, såsom tystnad, ilska och 
otydlighet. Otydlighet och dålig kommunikation kan ge en känsla av otrygghet. Dock menar 
Enquist att det kan vara svårt att uppnå en god kommunikation mellan chef och anställd då 
chefen kan sakna kunskap och förståelse för medarbetarnas arbetsuppgifter (Engquist, 1994).  
 

  Många studier har genomförts om kommunikation mellan chef och anställda och har visat att en 
dålig kommunikation vid arbetsplatsen leder till högre grad av anställningsotrygghet (Mauno & 
Kinnunen, 2002; Näswall et al., 2003). Ärlig kommunikation från ledningen anses vara en 
viktig faktor som påverkar själva upplevelsen av anställningsotrygghet. Tillgång till 
information kan minska ryktesspridning och spekulationer, vilket i sin tur kan öka anställdas 
tillit till organisationen och ledningen anställda (Aronsson et al., 2012). Ytterligare studier har 
indikerat att anställdas attityder, beteende och psykisk ohälsa kan påverka upplevelsen av 
anställningsotrygghet. Allmänt kan man säga att konsekvenserna av upplevd 
anställningsotrygghet är negativa både för organisationen och de anställda (Jiang & Probst, 
2014). 

 
Socialt stöd från chefen 
År 2003 sammanställde Statistiska Centralbyrån en rapport, på uppdrag av Arbetsmiljöverket, 
med titeln “Arbetsmiljön 2003”. Rapporten visar att män upplever brist på socialt stöd från 
chefen i något större utsträckning än kvinnor, 38 % bland män respektive 31 % bland kvinnor 
(Statistiska Centralbyrån, 2003). Socialt stöd kan definieras som det praktiska och emotionella 
stöd som individen får från personer i sin omgivning (Shumaker & Brownell, 1984). Socialt 
stöd från ledningen anses vara en viktig del för att bevara motivation hos sina anställda (Heide 
et al., 2012). Vidare menar Lim (1996) och Armstrong-Strassen (1993) att socialt stöd från 
ledningen kan minska graden av upplevelsen på anställningsotrygghet. Chefens stöd hjälper 
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den anställde att betrakta problem utifrån olika perspektiv och tillslut hitta den bästa lösningen 
för att hantera konflikter och svårigheter som inträffar i arbetet. Detta styrks även av en annan 
studie som visade att chefens stöd motverkar negativa effekter av höga arbetsrelaterade krav 
(Peeters & Le Blanc, 2001). Däremot har tidigare studier angett att chefens stöd inte har någon 
effekt på upplevelsen av anställningsotrygghet. Detta kan tänkas bero på att anställda är rädda 
för att göra ett dåligt intryck på sin chef genom att visa lägre grad av arbetsvilja. Minskad 
arbetsvilja uppstår när anställda upplever sig ha en otrygg anställning. På så sätt försöker 
anställda att dölja den osäkerhet de upplever, då detta ökar risken för uppsägning (Dekker & 
Shafeli 1995; Schreurs, Hetty van Emmerik, Günter et al. 2012).  
 
Vidare menar Näswall et al. (2003) att chefens roll kan vara komplex då det är svårt att finna en 
balans i positionen mellan ledning och anställda. Förtroendet som finns mellan chef och 
anställd kan försvagas då det är svårt för chefen att tillgodose verksamhetens behov både uppåt 
och nedåt. Enligt Heide et al. (2012) hamnar chefer ofta i den punkt där olika intressen korsar 
varandra, då de befinner sig i en position mellan de överordnade chefers samt de underordnade 
personalgruppens önskemål, krav och förväntningar. Exempel på ställda krav från de 
överordnade på verksamheten kan vara uppnådda resultat och produktivitet medan krav från 
personalgruppen uttrycker sig i behov av stöd och bekräftelse från chefen (Heide et al., 2012). 
Även om chefens stöd anses vara en viktig faktor för anställdas trygghet, har det visat sig att 
påtvingat stöd kan medföra negativa effekter på individen. En individ kan tolka detta som att 
han eller hon är oförmögen att klara arbetet själv utan andras hjälp (Bhanthumnavin, 2003; 
Jung, 1997; Nezlek & Allen, 2006). Trots att flera forskare har visat motsägande resultat kring 
sambandet mellan socialt stöd och anställningsotrygghet anser vi att det behövs fler studier för 
att säkerhetsställa slutsatserna att hög grad av socialt stöd från chefen minskar upplevelsen av 
anställningsotrygghet. Detta för att öka förståelsen kring hur chefens stöd kan påverka 
anställdas trygghet på arbetsplatsen. 
 

  Anställningsotrygghet och psykisk ohälsa 
  Psykisk ohälsa är ett komplext problem som existerat länge. I varje tidsepok har kunskapen 

utvecklats och förståelsen för människor som drabbas av sociala och psykiska svårigheter ökat. 
Psykisk ohälsa är ett vagt begrepp och kan vara svårt att mäta då det innefattar en mängd olika 
tillstånd och symptom (Theorell, 2003). I vissa fall står psykisk ohälsa för enstaka psykiska 
symptom, som oro och nedstämdhet, i andra fall kan detta stå för olika psykiatriska sjukdomar 
(Socialstyrelsen, 2013).  

 
  Tidigare studier har visat att anställningsotrygghet utgör en grund för olika former av ohälsa, 

såsom hög psykisk- och fysisk ohälsa (Dekker & Schaufeli, 1995; Ferrie, Shipley, Stansfeld & 
Marmot, 2002; Hellgren & Sverke, 2003). Vidare tyder forskning på att hög grad av 
anställningsotrygghet medför negativa konsekvenser för såväl individ som organisation (De 
Witte, 1999, refererat i Arbetshälsoinstitutet, 2011). Arbetet känns mindre meningsfullt, hälsan 
försämras och utmattningsrisken ökar, vilket i sin tur utgör ett allvarligt arbetsmiljöproblem 
(Jiang & Probst, 2014). 
 
Anställningsotrygghet är en subjektiv upplevelse, där individuella faktorer som kön, ålder och 
utbildningsnivå kan påverka graden av anställningsotrygghet (Näswall et al., 2003). Vidare 
antyder Randquist (2005) att ålder kan vara en faktor som troligtvis har en inverkan på 
upplevelsen av anställningsotrygghet. I en meta-analys av Cheng & Chan (2008), framfördes 
att äldre individers fysiska och psykiska hälsa påverkas i större utsträckning av 
anställningsotrygghet än yngre individers hälsa. Forskare menar att upplevelsen av 
anställningsotrygghet leder till nedsatt psykisk hälsa (Dekker & Schaufeli, 1995), vilket kan 
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ligga till grund för utbrändhet (Perski, 2009). Perski (2009) påstår att psykiska besvär 
framförallt depressioner, stress och utbrändhet är den vanligaste orsaken till sjukskrivningar.  
 
Anställningsotrygghet som stressor 
En teoretisk utgångspunkt som föreliggande studie kommer att använda sig av är ISR 
modellen. Denna modell utvecklades av Katz och Kahn (1978). Utgångspunkten i ISR-
modellen (se Figur. 1) är att stress förklaras som en process som uppstår i interaktion mellan 
individen och omgivningen. Den objektiva/fysiska arbetsmiljön (a) och subjektiva 
arbetsmiljön (b) leder till omedelbara reaktioner (c) vilket i sin tur leder till långsiktiga 
reaktioner (d) som kan påverka individens hälsa och välbefinnande. Det finns även yttre 
faktorer såsom individegenskaper (e) och sociala relationer (f) som kan ha en inverkan längs 
med hela processen.  
 

 
 
 
 
 

 
      a                                             b                                           c                                             d 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Den ursprungliga modellen är framtagen av Katz och Kahn vid University of Michigan, Institute for 
Social Research, 1978.  
 
 
Katz och Kahns (1978), menar att arbetsmiljön kan tolkas av individen antingen som positiv 
eller negativ och att tolkningen beror på den objektiva arbetsmiljön. I den objektiva 
arbetsmiljön (a) skapas individens värderingar och attityder kring arbetet. Vidare i den 
subjektiva arbetsmiljön (b) kan negativa känslor uppstå när den anställde känner avsaknad av 
kommunikation och socialt stöd från chefen. Detta i sin tur kan leda till omedelbara reaktioner 
(c) såsom anställningsotrygghet. När de anställda under en längre tid känner sig otrygga och 
osäkra på sin arbetsplats kan detta leda till långsiktiga reaktioner (d) som psykisk ohälsa och 
somatisk stress. Långvarig och negativ stress tär på kroppens krafter och resurser, vilket medför 
sämre prestationsförmåga. Stressrelaterade symptom såsom huvudvärk, magbesvär, irritation 
kan vara en annan konsekvens av påfrestande stress (Katz och Kahn, 1978; Kaufmann & 
Kaufmann, 2005). Tidigare studier har alltså visat att anställningsotrygghet kan leda till 
upplevelsen av stress vilket troligtvis påverkar organisationen negativt. Detta kan medföra 
sämre arbetsprestation, viljan att säga upp sig och på längre sikt även försämrad hälsa (Cheng 
& Chan, 2008; Sverke et al., 2002). Det framgår även att individegenskaper och erfarenheter 
(e) såsom kön, ålder och utbildning kan påverka den anställdes upplevelse på 

e	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Individegenskaper	  och	  erfarenheter	  

Omedelbara	  
reaktioner:	  
fysiologi,	  
emotion,	  
beteende/	  
prestation	  
	  
	  
	  

Långsiktiga	  
konsekvenser:	  
hälsa,	  
sjukdom,	  
utveckling	  
	  
	  
	  

f	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sociala	  relationer	  

	  
Subjektiv	  	  
arbetsmiljö	  
	  
	  
	  

	  
Objektiv	  
arbetsmiljö	  
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anställningsotrygghet. Sociala relationer (f) kan också ha en inverkan på hur de anställda 
kommer att uppleva anställningsotrygghet (Katz och Kahn, 1978). 
 

  Det psykologiska kontraktet 
  Anställningsotrygghet kan beskrivas utifrån olika teorier, ett exempel är en form av 

psykologiskt kontraktsbrott. Anställningsotrygghet påverkar individens inställning till 
organisationen vilket i grunden skulle kunna förklaras genom det psykologiska kontraktet 
(Rousseau, 1989). Det psykologiska kontraktet kan definieras som ett individuellt och 
subjektivt kontrakt som ser ut på olika sätt för olika individer. Kontraktet beskriver hur två 
parter individ och organisation i en arbetsrelation tolkar och upplever arbetsuppgifter. Det kan 
finnas inkongruens som betyder att den anställde och arbetsgivare inte har samma åsikt om vad 
som ingår i det psykologiska kontraktet. Inkongruens kan ge upphov till ett brutet kontrakt 
(Aronsson et al., 2012) samt lägre grad av anställningstrygghet (Zhao, 2007).  
 

  Rousseau (1989) menar att en positiv inställning till det psykologiska kontraktet kan skapas om 
kommunikationen i organisationen är bra (Rousseau, 1989). Utifrån chefens perspektiv handlar 
det psykologiska kontraktet i grunden om kommunikation i organisationen. Ju bättre 
kommunikation mellan chef och den anställde, desto större tydlighet är det med det 
psykologiska kontraktet (Guest & Conway, 2002). En otydlig kommunikation kan därmed leda 
till ett kontraktsbrott, vilket i sin tur kan ge upphov till känslan av anställningsotrygghet 
(Robinson, 1994; Rousseau, 1989). 
 
Forskning tyder på att upplevelsen av att ha ett bra socialt stöd kan förklaras genom det 
psykologiska kontraktet (Kahlke & Schmidt, 2002). Magnus Sverke, professor och föreståndare 
för avdelning för arbets- och organisationspsykologi vid Stockholm universitet, menar att det är 
viktigt att chefen erbjuder hjälp och stöd till sina medarbetare för att behålla balans i det 
psykologiska kontraktet. Obalans i det psykologiska kontraktet, medför ett minskat förtroende 
och en känsla av uppgivenhet, vilket kan ge upphov till upplevelsen av anställningsotrygghet 
(http://www.motivation.se). 
 
Forskning tyder på att det psykologiska kontraktet kan ligga till grund för att förklara 
sambandet mellan anställningsotrygghet och de negativa effekterna på individens hälsa 
(Conway & Briner, 2005). Gakovic och Tetrick (2003) samt Isaksson, Bernhard och 
Gustafsson (2003) visade att det finns ett samband mellan nedskärningar, anställningsotrygghet 
och brott mot det psykologiska kontraktet. Forskare menar att med nedskärningar förändras det 
psykologiska kontraktet vilket utgör en grund för psykisk ohälsa. 
 
Vidare kan det psykologiska kontraktet beskrivas utifrån ISR-modellen. Då det psykologiska 
kontraktet syftar på en subjektiv tolkning av förväntningar på sin arbetsgivare. Om den 
anställde upplever att arbetsgivaren brutit mot sina åtaganden och det psykologiska kontraktet 
kan detta leda till omedelbara reaktioner såsom upplevelsen av anställningsotrygghet, vilket 
därmed kan ge upphov till somatisk stress (Katz och Kahn, 1978). Ett syfte med föreliggande 
studie är att undersöka om det finns ett samband mellan kommunikation, socialt stöd från 
chefen och anställningsotrygghet. Ett annat syfte är att undersöka om anställningsotrygghet har 
ett samband med psykisk ohälsa och somatisk stress. 
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  Hypoteser: 
 

1. Hög grad av kommunikation från chefen har ett negativt samband med 
anställningsotrygghet. 

2. Hög grad av socialt stöd från chefen har ett negativt samband med 
anställningsotrygghet. 

3. Hög grad av anställningsotrygghet har ett positivt samband med psykisk ohälsa. 
4. Hög grad av anställningsotrygghet har ett positivt samband med somatisk stress. 

 
 

Metod 
 

Undersökningsdeltagare  
  Till grund för studien ligger en longitudinell enkätstudie som består av redan insamlade data 

från sex olika tillfällen. Den aktuella studien är en del av ett större forskningsprojekt "Job 
insecurity from a gender perspective" som gjordes av avdelningen för Arbets- och 
Organisationspsykologi vid Stockholm Universitet (Näswall, Låstad, Vetting, Larsson, Richter 
& Sverke, 2010). I föreliggande studie samlades data in från två tillfällen (T1 och T2). 
Deltagarna var anställda på en revisionsbyrå, med huvudkontor i Stockholm samt med kontor 
utspridda över hela Sverige, inriktad mot finansiell konsultering och rådgivning för småföretag 
samt organisationer. Vid T1 var det 725 individer och av dessa svarade 571 respondenter, 
svarsfrekvensen på 78,8 %. T2 uppgick till 725 individer och av dessa svarade 465 deltagare, 
vilket motsvarade en svarsfrekvens på 64,1 %. Antal individer som svarade vid båda 
mättillfällena (T1 + T2) uppgick till 427 individer, därmed låg den longitudinella 
svarsfrekvensen på 74,8 %, dvs. antal respondenter vid båda mätpunkterna dividerat på det 
faktiska urvalet vid T1. I föreliggande studie var det 388 deltagare som kunde användas i 
regressionsanalyserna. Detta antas bero på ett bortfall (39 personer) mellan de två mättillfällena 
på grund av avslutad tjänst alternativt att alla individer inte fyllt i alla delar i respektive enkät.  
Medelåldern för deltagarna var 43 år (s = 11,11), varav 59% var kvinnor respektive 43% män.	  
Den yngsta respondenten var 21 år och äldsta respondenten var 76 år. Av 
undersökningsdeltagarna var det 72 % med akademisk utbildning, dvs. universitet eller 
högskola, medan 28 % var utan akademisk utbildning. 
                
Procedur 
I föreliggande studie används data från två tillfällen med ett års mellanrum. Första insamlingen 
genomfördes 2007 (T1) och den andra ungefär ett år senare vid 2008 (T2). Det första utskicket 
av enkäter skickades ut i september 2007. Vid samtliga enkäter medföljde ett brev från 
forskningsgruppen. Brevet informerade om syftet med studien, information om hur man fyller i 
enkäten samt uppgifter om konfidentialitet, frivillighet och anonymitet. Efter två veckor 
skickades en påminnelse till deltagarna som inte besvarat frågeformuläret. Ungefär efter en 
månad skickades ytterligare en påminnelse samt ett nytt frågeformulär till de som inte svarat. I 
oktober 2007 var data färdiginsamlad. Det andra insamlingstillfället (T2) inleddes i början av 
maj 2008. Proceduren och enkätfrågorna var i stort sätt samma som vid första tillfället (T1). 
Den här gången skickades en tredje påminnelse ut två och en halv vecka efter den andra 
påminnelsen. Data färdigställdes i juli 2008. 
 
Material 
Bakgrundsvariabler. För undersökningen användes tre bakgrundsvariabler: kön (1 = kvinna, 2 
= man), ålder och utbildningsnivå (dikotomiserad: 1 = icke-akademiska studier, 2 = 
akademiska studier). 



	  

  

8	  

 
  Kommunikation från chefen 
  Mätinstrument som mäter kommunikation från chefen är ursprungligen utvecklat av Näswall et 

al. (2006) baserad på Colquitt (2001). Variabeln kommunikation är mätt vid T1. Den mättes 
med fem frågor. Exempelvis “Min chef är öppen i sin kommunikation med mig“. 
Respondenterna fick skatta sig själva på en Likert-skala, 1 (instämmer inte alls) 5 (instämmer 
helt). Ett index för kommunikation från chefen erhölls genom att aggregera de fem frågorna. 
Cronbachs alfa var 0,87.  
 
Socialt stöd från chefen 

  Socialt stöd var mätt vid T1. Den mättes med tre frågor, där frågorna mäter i vilken utsträckning 
individerna får stöd från chefen. Exempelvis “När jag stöter på problem i arbetet kan jag alltid 
fråga min chef om råd” (Näswall et al., 2006; Caplan et al., 1971). Deltagarna fick skatta sig 
själva på en Likert-skala där höga poäng indikerar högre grad av socialt stöd, 1 (instämmer inte 
alls) 5 (instämmer helt). Ett index för socialt stöd från chefen erhölls genom att aggregera de tre 
frågorna. Cronbachs alfa var 0,92.  
 

  Psykisk ohälsa 
  Psykisk ohälsa var mätt vid T2. Skalan är ursprungligen utvecklat av Näswall et al. (2006) och 

Goldberg (1979). Den mättes med tolv frågor. Exempel på en fråga “Har du under de senaste 
två veckorna, haft svårt att sova på grund av oro?” Respondenterna fick skatta sig själva på en 
Likert-skala, 1 (aldrig) 4 (alltid). Höga poäng innebär en högre grad av psykisk ohälsa. Ett 
index för psykisk ohälsa erhölls genom att aggregera de tolv frågorna varav sex frågor var 
omvända då de var negativt ställda. Cronbachs alfa var 0,83. 

 
  Somatisk stress 
  Somatiska stressymptom mättes vid T2. Testet består av tio frågor. Exempelvis “Har du under 

de senaste 12 månaderna lidit av, muskelvärk?” (Näswall et al., 2006; Andersson, 1986; 
Isaksson & Johansson, 1997). Deltagarna fick skatta sig själva på en femgradig Likert-skala, 1 
(aldrig) 5 (alltid). Höga poäng indikerar högre grad av somatisk stress. Ett index för somatisk 
stress erhölls genom att aggregera de tio frågorna. Cronbachs alfa var 0,72. 
 

  Anställningsotrygghet  
Anställningsotrygghet mättes vid två tillfällen (T1 och T2) med ett mätinstrument utvecklat av 
(Hellgren, Sverke & Isaksson, 1999). I föreliggande studie, för att undersöka samband mellan 
kommunikation och socialt stöd från chefen, användes anställningsotrygghet vid T2. För att 
mäta samband mellan anställningsotrygghet, psykisk ohälsa och somatisk stress användes 
anställningsotrygghet vid T1. Testet består av tre påståenden. Exempelvis “Jag är rädd att jag 
kommer att förlora mitt arbete”. Deltagarna fick skatta sig själva på en Likert-skala, 1 
(instämmer inte alls) 5 (instämmer helt). Ett index för anställningsotrygghet (T1 + T2) erhölls 
genom att aggregera de tre frågorna. Cronbachs alfa för anställningsotrygghet T1 var 0,92 
respektive för anställningsotrygghet T2 var 0,92. 
 
 

Resultat 
 
En hierarkisk regressionsanalys utfördes för att studera effekten av kommunikation, socialt stöd 
från chefen T1 på anställningsotrygghet T2. Ytterligare två hierarkiska regressionsanalyser 
genomfördes för att studera effekten av anställningsotrygghet T1 på psykisk ohälsa och 
somatisk stress T2. Resultatet visade att hög grad av socialt stöd från chefen har ett negativt 
samband med anställningsotrygghet. Däremot erhölls inget signifikant samband mellan 
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kommunikation från chefen och anställningsotrygghet. Vidare visade resultatet att hög grad av 
anställningsotrygghet har ett positivt samband med psykisk ohälsa och somatisk stress.  
 
Tabell 1 visar beräkningar av korrelationer (Pearson, r – tvåsidig) medelvärden och 
standardavvikelser för de samtliga undersökningsvariablerna. Kommunikation korrelerade 
signifikant med socialt stöd från chefen. Anställningsotrygghet T1 korrelerade signifikant med 
anställningsotrygghet T2.   
 
Tabell 2 visar resultatet från en hierarkisk regressionsanalys, vars syfte var att studera effekten 
av kommunikation och socialt stöd från chefen T1 på anställningsotrygghet T2. I analysens 
första steg infördes bakgrundsvariablerna kön och ålder. Resultatet visade att kön hade en 
betydande del av variansen i anställningsotrygghet, med ett signifikant samband (β -,158; p < 
,01). Det vill säga att kvinnor i högre grad än män tenderar att känna anställningsotrygghet. 
Bakgrundsvariablerna förklarade 1,9 % av variansen i anställningsotrygghet. När 
kommunikation och socialt stöd från chefen lades in i steg två, ökade den förklarade variansen 
till 5,6 % i anställningsotrygghet. Beräkningarna visade att hög grad av socialt stöd från chefen 
har ett negativt samband med anställningsotrygghet (β -,190; p < ,05). 
 
I Tabell 3, går det att utläsa resultatet från en hierarkisk regressionsanalys, där sambandet 
mellan anställningsotrygghet T1 och psykisk ohälsa T2 studerades. Bakgrundsvariablerna kön, 
ålder och utbildningsnivå kontrollerades i analysens första steg. Dessa variabler bidrog till att 
förklara 1,9 % av variansen i psykisk ohälsa. Beräkningarna visade att ålder hade en betydande 
del av variansen i psykisk ohälsa, med ett signifikant samband (β = -,112; p < ,05). Det vill 
säga att yngre i högre grad tenderar att känna mer psykisk ohälsa. När anställningsotrygghet 
lades in i steg två ökade den förklarade variansen till 5,9 % i psykisk ohälsa. I steg två kan man 
se att hög grad av anställningsotrygghet har ett positivt samband med psykisk ohälsa (β = ,206; 
p < ,001). 
 
Vidare, i Tabell 3, redovisas resultatet från en hierarkisk regressionsanalys, vars syfte var att 
undersöka sambandet mellan anställningsotrygghet T1 och somatisk stress T2. Demografiska 
variablerna kön, ålder och utbildningsnivå kontrollerades i analysens första steg. Dessa 
variabler bidrog till att förklara 5,4 % av variansen i somatisk stress. Steg ett visar att kön 
förklarar en del av variansen i somatisk stress, med ett signifikant samband (β = -,248; p < 
,001). Det vill säga att kvinnor upplever högre grad av stress än män. När anställningsotrygghet 
lades in i steg två ökade den förklarade variansen till 6,9 % i somatisk stress. I steg två kan man 
se att hög grad av anställningsotrygghet har ett positivt samband med somatisk stress (β = ,132; 
p < ,01). 



	  

  

10	  

 
 
 

Tabell 1. K
orrelationer m

ellan variablerna, Pearsons r.	  
 V

ariabler                                   1               2             3               4               5                6                7              8               9                        
1. K

ön                                       -               
 2. Å

lder                                    ,243***     -           
 3. U

tbildning                            ,232***  -,170***    -            
 4. K

om
m

unikation                   ,035         ,058      -,040            -             
 5. Socialt stöd                           ,013        -,007      -,084        ,682***        -            
 6. A

nställningsotrygghetT2    -,153***  -,015      -,122*      -,153**      -,206***          -              
- 7. A

nställningsotrygghetT1    -,123*      -,058      ,135**     ,217***     -,181***      ,616***       -   
           
8. Psykisk ohälsa                     -,105*     -,108*    -,093        -,214***    -,206***      ,235***    ,214***         -                 
 9. Som

atisk stress                    -,233***  ,025      -,090        -,169**      -,170***      ,136**       ,165***      ,415***     -  
 D

eskriptiv statistik 
M

ean                                         1,43     42,54       1,72        16,41          10,49           4,51           4,28           14,29       17,26 
SD

                                             0,50     11,11       0,45          4,29            3,20           2,25           2,26             4,30         5,34 
N

=388. *p < ,05;    **p < ,01;    ***p < ,001. 
K

vinnor = 1, m
än = 2. 

Icke – akadem
isk utbildning = 1, akadem

isk utbildning = 2. 
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Tabell 2. Hierarkisk regressionsanalys mellan kommunikation, socialt stöd från chefen T1 och 
anställningsotrygghet T2. I steg 1, bakgrundsvariabler kön och ålder. I steg 2 inkluderades 
variablerna kommunikation och socialt stöd från chefen. Beroende variabeln var 
anställningsotrygghet. 
 
Anställningsotrygghet  T2        Standardiserade Beta-vikter       Adjusted R2           adj(ΔR2) 

Steg 1                                                                                            ,019                     
Kön                                         -,158**            
Ålder                                        ,024                  
            

Steg 2                                                                                            ,056                  ,037 
Kön                                         -,155**                         
Ålder                                        ,023                        
Kommunikation T1                 -,020                        
Socialt stöd        T1                 -,190*                       
N = 388. *p < ,05;    **p < ,01;    ***p < ,001. 
Kvinnor = 1, män = 2. 
 
 
Tabell 3. Hierarkisk regressionsanalys mellan anställningsotrygghet T1 och psykisk ohälsa, 
somatisk stress T2. I steg 1, bakgrundsvariabler kön, ålder och utbildning. I steg 2 inkluderades 
variabeln anställningsotrygghet. Standardiserade Beta-vikter presenteras. 
 
                                          Psykisk ohälsa T2                    Somatisk stress T2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
Steg 1                                     β                                           β                                           
Kön                                     -,055                                   -,248*** 
Ålder                                   -,112*                                  ,082                              
Utbildning                           -,099                                   -,19             
Adjusted R2                          ,019                                    ,054 
         
Steg 2                                                                                                    
Kön                                     -,031                                   -,233***                      
Ålder                                   -,126*                                  ,072 
Utbildning                           -,079                                   -,006                     
Anställningsotrygghet T1     ,206***                                             ,132** 

Adjusted R2                          ,059                                    ,069                                                                             
 adj(ΔR2)                              ,04                                      ,015                            
N = 388. *p < ,05;    **p < ,01;    ***p < ,001. 

       Kvinnor = 1, män = 2. 
Icke – akademisk utbildning = 1, akademisk utbildning = 2. 

 
 

Diskussion 
 
Ett syfte med den longitudinella studien var att undersöka förhållandet mellan kommunikation 
och socialt stöd från chefen T1 på anställningsotrygghet T2 samt om anställningsotrygghet T1 
hade någon effekt på psykisk ohälsa och somatisk stress T2.  
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Kommunikation från chefen 
Resultatet från regressionsanalysen visade inget signifikant samband mellan kommunikation 
från chefen T1 och anställningsotrygghet T2. Resultatet stämmer inte överens med vad 
tidigare forskning har visat att chefens kommunikation har stor betydelse för anställdas 
trygghet på arbetsplatsen (Ericson, 1998; Simonsson, 2006; Weick, 1995, refererat i Heide et 
al., 2012). Att god kommunikation från chefen minskar ryktesspridning och reducerar känslan 
av otrygghet, nämns även av (Näswall et al., 2003). Samtidigt påstår Sverke et al. (2002) att 
trots en god kommunikation i företaget kan det finnas andra bidragande orsaker till att 
anställda upplever anställningsotrygghet, såsom organisationsförändringar och nedskärningar. 
Enligt Guest och Conway (2002) samt Rousseau (1989)  handlar det psykologiska kontraktet i 
grunden om kommunikation i organisationen. Ju bättre kommunikation mellan chef och den 
anställde, desto större tydlighet är det med det psykologiska kontraktet. Eftersom vi inte fick 
något samband mellan kommunikation från chefen och anställningsotrygghet, går detta emot 
tidigare forskning Aronsson et al. (2012) samt våra förväntningar att anställningsotrygghet 
skulle kunna förklaras genom det psykologiska kontraktet.  
 
Korrelationsmatrisen visade att det finns ett samband mellan kommunikation och socialt stöd 
från chefen. En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att socialt stöd och 
kommunikation från chefen samvarierar med varandra och är närbesläktade variabler. 
Korrelationsmatrisen visade även att det finns ett samband mellan anställningsotrygghet T1 och 
T2. Detta är troligtvis på grund av att frågorna mätte samma sak, vilket möjligen skulle kunna 
förklara påståendet att kommunikation och socialt stöd från chefen är närbesläktade variabler. 
När variabler samvarierar med varandra kan det finnas risk för multikollinearitet. 
Multikolliniearitet är något som kan ställa till problem som exempelvis svårighet att tolka 
resultatet och minskad tillförlitlighet hos regressionsekvationen. Eftersom variablerna endast 
samvarierar till en viss del, borde det inte föreligga någon risk för multikollinearitet i 
föreliggande studie. Ett vanligt gränsvärde för multikollinearitet är ett VIF över 4, i vårt fall 
ligger VIF under gränsvärdet vilket innebär att studien inte har problem med multikollinearitet 
(Borg & Westerlund, 2012). 
 
Socialt stöd från chefen 
 Resultat från regressionsanalysen visade ett signifikant samband mellan socialt stöd från 
chefen T1 och anställningsotrygghet T2. Detta ligger i linje med tidigare forskning av Lim 
(1996) där det framkommer att hög grad av socialt stöd från chefen bidrar till lägre grad av 
anställningsotrygghet. Detta styrks även av ytterligare studier, Näswall et al. (2003) samt 
Shumaker och Brownell (1984), som angett att känslan av att det finns socialt stöd från chefen 
och att man blir uppskattad när man behöver det utgör en stor trygghet. Detta hjälper den 
anställde att bevara motivation och motverka arbetsrelaterade stressorer. Däremot säger andra 
forskare Dekker och Shafeli (1995) och Schreurs, Hetty van Emmerik, Günter et al. (2012) att 
chefens stöd inte minskar upplevelsen av otrygghet. Dock finns det andra undersökningar som 
menar att påtvingat stöd från chefen kan medföra negativa effekter på individen och dennes 
trygghet, då den anställde upplever att han eller hon inte kan utföra arbetet på egen hand 
(Bhanthumnavin, 2003; Jung, 1997; Nezlek & Allen, 2006). Vidare kan sambandet mellan hög 
grad av socialt stöd och låg grad av anställningsotrygghet förklaras utifrån det psykologiska 
kontraktet (Kahlke & Schmith, 2002). I en rapport skriven av Wihlborg (2012) menar professor 
Magnus Sverke, att chefens stöd hjälper att behålla balans i det psykologiska kontraktet, och 
därav öka upplevelsen av anställningstrygghet.   
 

  Utav de bakgrundsvariabler som kontrollerades för upplevelsen av anställningsotrygghet var det 
endast kön som gav ett förväntat bidrag till anställningsotrygghet. Föreliggande studie visade 
att kvinnor upplever anställningsotrygghet i större utsträckning än män. Detta går i linje med en 
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rapport från Europeiska fackliga samorganisationen (EFS), som hävdar att kvinnor känner 
högre grad av anställningsotrygghet än män. Detta beror på att kvinnor anses ha en 
underrepresenterad och lågavlönad anställningsform på arbetsmarknaden. Dock finns det andra 
studier som visade att män upplever anställningsotrygghet i större utsträckning än kvinnor. 
Anledning till varför män upplever högre grad av anställningsotrygghet är att mannen kopplas 
till den traditionella roll som familjeförsörjare (Charles & James, 2003; Randquist, 2005). 
 
Anställningsotrygghet och psykisk ohälsa 
Resultat från regressionsanalysen visade ett signifikant samband mellan anställningsotrygghet 
T1 och psykisk ohälsa T2. Resultat stödjer således De Witte’s (1999) studie att hög grad av 
anställningstrygghet ökar risken för hälsoproblem. Arbetet känns mindre meningsfullt, hälsan 
försämras och utmattningsrisken ökar (De Witte, 1999, refererat i Arbetshälsoinstitutet, 2011). 
Även Strazdin et al. (2004) samt Sverke et al. (2002) har i sina studier kommit fram till att 
sambandet mellan anställningsotrygghet och psykisk ohälsa är signifikant positiva. Vidare kan 
sambandet mellan hög grad av anställningsotrygghet och psykisk ohälsa förklaras utifrån det 
psykologiska kontraktet. Resultatet går i linje med tidigare forskning som menar att effekten av 
brott mot det psykologiska kontraktet kan ge upphov till anställningsotrygghet och psykisk 
ohälsa (Gakovic & Tetrick, 2003) samt att anställda som upplever kontraktsbrott får lägre tillit 
till arbetsgivare (Isaksson et al., 2003). Detta går i enlighet med ett flertal tidigare studier som 
har visat att den skadliga effekten av anställningsotrygghet påverkar individens psykiska ohälsa 
vilken i grunden skulle kunna förklaras genom det psykologiska kontraktet (Dekker & 
Schaufeli, 1995). Vi har anledning att tro att det är viktigt att såväl chefer som anställda tar med 
sig vetskapen om att det psykologiska kontraktet existerar. Eftersom detta är ett osynligt 
kontrakt är det viktigt att båda parter har klart för sig vad jobbet innebär, då tidigare studier har 
visat att det psykologiska kontraktet har stor inverkan på anställdas hälsa. Däremot är det inte 
alltid så lätt att stämma av vissa förväntningar som ingår i det psykologiska kontraktet, då vi 
lever i en föränderlig värld och förutsättningar snabbt kan förändras (D’ Art & Turner, 2006). 

 
En bidragande orsak till sambandet mellan anställningsotrygghet och psykisk ohälsa är ålder, 
då ålder har en betydande del av förklaringen till sambandet mellan anställningsotrygghet och 
psykisk ohälsa. Resultatet visade att yngre individer drabbas av psykisk ohälsa i större 
utsträckning än äldre. Detta går i linje med Randquist (2005) som menar att yngre individer 
upplever högre grad av anställningsotrygghet än äldre. Detta på grund av turordningsprincipen 
vid uppsägningar (“sist in, först ut”) vilket innebär att äldre anställda, med fler tjänsteår, har 
större sannolikhet att behålla sitt arbete än äldre. Däremot går detta emot med andra studier 
som fann att äldre upplever mer anställningsotrygghet än yngre (Hartley et al, 1991, Cheng & 
Chang, 2008). Vidare visade regressionsanalysen att utbildningsnivå inte hade någon betydande 
del av förklaringen av sambandet mellan anställningsotrygghet och psykisk ohälsa. Något som 
var oväntat för oss, då detta inte stämmer med våra förväntningar och tidigare forskning att hög 
utbildning kopplats till lägre grad av anställningsotrygghet och psykisk ohälsa (Näswall et al., 
2003; Randquist 2005).  
 
Anställningsotrygghet som stressor 
 Resultat från regressionsanalysen visade ett signifikant samband mellan 
anställningsotrygghet T1 och somatisk stress T2.  Detta överensstämmer med Cheng & Chan’s 
(2008) och Sverke et al., (2002) teorier om att hög grad av anställningsotrygghet kan leda till 
upplevelsen av somatisk stress. Vidare styrks detta av en annan studie som har visat att 
anställda som upplever en otrygg anställning under en längre tid tenderar i högre utsträckning 
att drabbas av stressrelaterade sjukdomar, exempelvis somatisk stress (Orth-Gomér & Perski, 
2008; Cheng & Chan, 2008). 
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   Resultatet ligger även i linje med Katz och Kahn’s (1978) ISR-modell, där utgångspunkten är 

att stress förklaras som en process som uppstår i interaktion mellan den objektiva arbetsmiljön 
och individen. I den objektiva arbetsmiljön (a), det vill säga revisionsbyrå, skapas revisorernas 
värderingar och attityder kring arbetet (b). Vidare i den subjektiva arbetsmiljön kan negativa 
känslor bland anställda uppstå på grund av avsaknad av kommunikation och socialt stöd från 
chefen, vilket i sin tur kan leda till omedelbara reaktioner i form av anställningsotrygghet (c). 
När revisorerna känner sig otrygga på sin arbetsplats under en längre tid kan detta leda till 
långsiktiga reaktioner, såsom psykisk ohälsa och somatisk stress (Katz & Kahn, 1978; 
Kaufmann & Kaufmann, 2005). ISR-modellen kan även beskrivas utifrån det psykologiska 
kontraktet. Då det psykologiska kontraktet syftar på en subjektiv tolkning av löften och 
åtaganden från både chefen och anställda. Om den anställde upplever att organisationen brutit 
mot sina löften och det psykologiska kontraktet kan detta leda till omedelbara reaktioner såsom 
anställningsotrygghet (Katz & Kahn, 1978). I föreliggande studie arbetar 
undersökningsdeltagarna på en revisionsbyrå, där arbetsbelastningen kan tänkas vara hög i 
samband med att de flesta företagen ska lämna in sin årsredovisning efter årsskiftet. Vi antar att 
denna period för undersökningsdeltagarna är extra stressig. Det som är viktigt för revisorerna är 
att arbetsbelastningen inte ska pågå under en längre tid, då detta kan öka risken för 
stressrelaterade besvär som svårigheter att koppla av efter arbetstid.  

 
             Vidare visade beräkningarna från regressionsanalysen att kön förklarar en del av variansen i 

somatisk stress, det vill säga att kvinnor upplever högre grad av stress än män. Detta stämmer 
överens med andra studier som antytt att kvinnor upplever mer arbetsrelaterad stress än män 
(Gardiner & Tiggemann, 1999; McDonough & Walters, 2001). Dock går detta emot tidigare 
forskning som har kommit fram till att män upplever anställningsotrygghet i högre grad än 
kvinnor och därmed känner sig mer utsatta för arbetsrelaterad stress. (Ferrie et al., 1995; 
Mauno & Kinnunen, 1999; Rosenblatt et al., 1999, refererat i Gaunt & Benjamin, 2007). En 
möjlig förklaring till varför det finns olika resultat i skillnaden mellan kön när det gäller stress 
kan tänkas vara att kvinnor är mer villiga att prata öppet om sina problem än män. 

 
Metoddiskussion 
Enligt Spector (1994) finns det en risk med användning av exempelvis självskattningar, då 
bakomliggande variabler kan påverka mätdata och visa effekter som egentligen inte finns. 
Spector påvisar att detta är mer tydligt vid tvärsnittsdata. Vid en longitudinell studie är det 
lättare att dra slutsatser om kausalitetssamband (Spector, 1994). Föreliggande studie är av 
longitudinella data (T1 + T2) och målet är att mäta hur individen uppfattar sin arbetssituation 
under en längre tid så användning av självskattning anpassar sig väl. För att stärka studiens 
generaliserbarhet var revisionsbyråerna representerade över hela Sverige, med småföretag samt 
större organisationer. 
 
Frågorna som avsåg att mäta kommunikation och socialt stöd från chefen var lika varandra i 
formuleringarna. Därför kan den erhållna korrelationen mellan kommunikation och socialt stöd 
från chefen uppstått på grund av att variablerna kan ha mätt samma sak. En annan begränsning 
i studien kan vara urvalet. Eftersom urvalet representerar endast en grupp anställda som arbetar 
vid revisionsbyråer vore det intressant att undersöka hur det ser ut i andra branscher. En styrka i 
föreliggande studie är däremot det stora urvalet, då undersökningsdeltagarna var från olika 
platser runt om i Sverige, samt att studien bidrar till en ökad förståelse över den indirekta 
inverkan chefen har på förhållandena mellan anställningsotrygghet och individens hälsa. 
Ytterligare en styrka är att måtten som använts är beprövade och tidigare validerade. Även 
samtliga skalor uppvisade acceptabel reliabilitet vilket tyder på att mätinstrumenten är pålitliga.  
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Framtida studier 

   Den första regressionsanalysen fokuserade endast på kommunikation, socialt stöd från chefen 
och dess effekter på anställningsotrygghet. Det kan finnas andra faktorer som kan förklara 
uppkomsten av anställningsotrygghet. Dessa prediktorer kan vara arbetsrelaterade attityder, 
rollkonflikter, arbetsprestation. Vidare vore det intressant för framtida forskning att studera 
andra faktorer som kan ha inverkan på anställningsotrygghet, exempelvis hur privatlivet kan 
påverka anställdas trygghet på arbetsplatsen. Resultatet visar även att upplevelsen av 
anställningsotrygghet leder till nedsatt psykisk hälsa. Perski, docent vid 
Stressforskningsinstitutet i Stockholm, menar att forskare behöver arbeta intensivt 
kring åtgärder för att undvika ohälsa (Perski, 2009). I framtida studier skulle det vara relevant 
att belysa bakomliggande faktorer som kan påverka anställningsotrygghet, då ökad förståelse 
kring uppkomst av anställningsotrygghet förbättrar möjligheterna att vidta åtgärder för att 
minska graden av anställningsotrygghet. Det skulle även vara av intresse att undersöka om 
graden av anställningsotrygghet skiljer sig åt mellan olika nationaliteter, då 
undersökningsdeltagarna endast representerade Sverige. Eftersom urvalet endast representerar 
en grupp anställda som arbetar vid revisionsbyråer, vore det intressant att undersöka om graden 
av anställningsotrygghet skiljer sig i andra branscher.   
 

  Slutsatser 
  Vi anser att det är extra viktigt att belysa begreppet anställningsotrygghet då den globala 

utvecklingen har medfört stora organisationsförändringar och nedskärningar. Anställda tvingas 
vara mer flexibla samt ta ett större ansvar för sin arbetssituation och karriär. Föreliggande 
studie bidrar till ökad förståelse om chefens betydelse för anställningsotrygghet. Enligt Näswall 
et al. (2003) är det inte bara organisationen som helhet som är viktig för individens trygghet, 
utan även cheferna individuellt. En chef som stöttar sina anställda reducerar upplevelsen av 
anställningsotrygghet (Näswall et al., 2003). Denna studie bidrar även till ökad förståelse om 
hur anställningsotrygghet påverkar anställdas psykiska ohälsa och upplevelse av somatisk 
stress. Denna kunskap kan vara användbar för organisationer då det ständigt sker 
organisationsförändringar och nedskärningar. Om organisationer har vetskap att det finns 
faktorer, såsom anställningsotrygghet, som kan påverka medarbetarnas hälsotillstånd blir det 
lättare att vidta åtgärder och genomföra en effektivare rehabiliteringsprocess för att förebygga 
anställdas ohälsa.  
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