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Förändringar på arbetsmarknaden har medfört att anställda i allt större 
utsträckning upplever anställningsotrygghet. Syftet med föreliggande 
studie är att undersöka huruvida autonomi, deltagande i 
beslutsfattande och arbetsrelaterat socialt stöd kan moderera 
sambandet mellan anställningsotrygghet och framtida psykisk ohälsa 
samt bristande arbetstrivsel. En enkät besvarades av 181 anställda på 
en revisionsfirma vid två tillfällen. Resultatet av hierarkiska 
regressionsanalyser indikerar att kvantitativ och kvalitativ 
anställningsotrygghet predicerar bristande arbetstrivsel och att 
kvalitativ anställningsotrygghet även predicerar psykisk ohälsa. 
Varken autonomi över arbetsuppgifterna, deltagande i beslutsfattande, 
socialt stöd från kollegor eller från chefer dämpande dessa samband. 
Möjligen har tidigare tvärsnittsstudier överskattat den modererande 
effekten av arbetsrelaterad kontroll och socialt stöd.  

 
 

Arbetslivet har under de senaste decennierna genomgått stora förändringar (Näswall, 
Hellgren & Sverke, 2003). En konsekvens av detta är att det blir allt vanligare att 
företag och organisationer genomför upprepade omorganiseringar av verksamheten för 
att hantera de utmaningar som följer av informationsteknologins snabba utveckling, 
globaliseringen och en allt hårdare internationell konkurrens (Allvin, Aronsson, 
Hagström, Johansson & Lundberg, 2006). Dessa omorganiseringar involverar ofta 
neddragningar och personalminskningar vilket kan föra med sig en ökad upplevelse av 
otrygghet hos personalen (Näswall et al., 2003). Anställningsotrygghet har lyfts fram 
som en betydande stressor i dagens arbetsliv (De Witte, 1999), som kan vara mer 
skadligt för individens hälsa än att faktiskt bli av med arbetet (Dekker & Schaufeli, 
1995).  

Anställningsotrygghet 
Anställningsotrygghet har beskrivits som en upplevd maktlöshet angående möjligheten 
att kunna behålla en önskvärd kontinuitet i anställningen i en situation där arbetet är 
hotat (Greenhalgh & Rosenblatt, 1984). Definitionen betonar upplevd, inte objektiv, 
risk att bli av med arbetet samt att den befarade förlusten är ofrivillig (Greenhalgh & 
Rosenblatt, 1984). Det är en brist på överensstämmelse mellan önskad och upplevd 
säkerhet (Hartley, Jacobson, Klandermans & van Vuuren, 1991). Då upplevelsen av 
anställningsotrygghet är subjektiv behöver inte en utåt sett osäker situation föreligga för 
att individen ska drabbas av känslan av otrygghet (Rosenblatt & Ruvio, 1996) och två 
personer kan uppleva olika grad av otrygghet trots att de befinner sig i samma situation 
(Sverke, Hellgren & Näswall, 2002). 
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Anställningsotrygghet kan handla om mer än endast upplevelsen av hot och oro att 
förlora jobbet. I föreliggande studie används en definition som skiljer mellan två typer 
av anställningsotrygghet; Kvantitativ anställningsotrygghet avser oron för att ofrivilligt 
bli av med sitt nuvarande arbete. Kvalitativ anställningsotrygghet speglar oron för att bli 
av med viktiga aspekter i arbetet, t.ex. försämrad karriär- och löneutveckling (Hellgren, 
Sverke & Isaksson, 1999).  

Anställningsotrygghet har lyfts fram som en viktig arbetsrelaterad stressor som kan 
framkalla stressreaktioner hos individen (De Witte, 1999; Näswall et al., 2003). Enligt 
stressforskningen kan osäkerheten över om en befarad negativ händelse kommer att 
realiseras utgöra en källa till stress (Lazarus & Folkman, 1984). Individen känner oro 
över att något negativt kan komma att inträffa men eftersom hon inte vet om hotet 
kommer att realiseras är det svårt att bedöma vad hon ska göra för att motverka detta 
hot, vilket känns stressande (Lazarus & Folkman, 1984). Stress som är långvarig och 
som individen inte vet hur hon ska hantera kommer att påverka hennes hälsa negativt 
(Levi, 2002).  

Enligt Näswall och hennes kollegor (2003) kan anställningsotrygghet även upplevas 
som ett brott mot det psykologiska kontraktet. Det psykologiska kontraktet utgör en 
subjektiv uppfattning om löften och skyldigheter mellan exempelvis arbetsgivare och 
anställd (Rousseau, 1989). Oavsett vad arbetsgivaren anser kan den anställda t.ex. 
uppleva att arbetsgivaren lovat trygghet i anställningen eller en viss karriärutveckling, 
och om detta inte infrias kan en känsla av svek infinna sig vilket kan leda till negativa 
attityder och stress (Näswall et al., 2003).    

Anställningsotrygghetens konsekvenser  
Forskning som undersökt följderna av anställningsotrygghet, däribland två metaanalyser 
av Cheng och Chan (2008) samt Sverke et al. (2002), har visat att fenomenet kan 
kopplas till en rad negativa konsekvenser för såväl individ som organisation. Åtskilliga 
studier har dokumenterat anställningsotrygghetens negativa effekt på individens 
psykiska hälsa (Dekker & Schaufeli, 1995; Ferrie, Shipley, Stansfeld & Marmot, 2002). 
En betydande mängd tvärsnittsstudier har även visat att anställningsotrygghet kan ge 
upphov till bristande arbetstrivsel (Ashford, Lee & Bobko, 1989; Lee, Bobko & Chen, 
2006; Roskies & Louis-Guerin, 1990; Reisel, Probst, Chia, Maloles, & König, 2010). 
Bristande arbetstrivsel kan definieras som i vilken utsträckning den anställda har en 
emotionellt negativ inställning till sitt arbete (Vroom, 1964).  
 
Många studier som kopplat anställningsotrygghet till bristande arbetstrivsel och psykisk 
ohälsa, däribland de två ovannämnda metaanalyserna (Cheng & Chan, 2008; Sverke et 
al., 2002) har dock endast undersökt kvantitativ anställningsotrygghet. Vilken effekt 
kvalitativ anställningsotrygghet har på olika negativa utfall är med andra ord inte lika 
väldokumenterat och resultaten av de studier som även undersökt denna dimension är 
inte helt samstämmiga (Ashford et al., 1989; De Witte et al., 2010; Hellgren et al., 
1999).  
 
Ashford et al. (1989) fann att både kvantitativ anställningsotrygghet och kvalitativ 
anställningsotrygghet var relaterat till låg arbetstrivsel.  En nyligen genomförd studie av 
De Witte och hans kollegor (2010) kom till samma slutsats och kopplade dessutom båda 
formerna av anställningsotrygghet till psykisk ohälsa.  
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I en longitudinell studie av Hellgren et al. (1999) visade sig kvalitativ 
anställningsotrygghet vara en starkare predictor av bristande arbetstrivsel än kvantitativ 
anställningsotrygghet. Samtidigt var kvantitativ anställningsotrygghet i större 
utsträckning än kvalitativ anställningsotrygghet relaterat till framtida psykisk ohälsa. 

Trots att resultaten av åtskilliga studier styrker sambandet mellan anställningsotrygghet 
och ett flertal negativa effekter, som bristande arbetstrivsel och psykisk ohälsa, varierar 
styrkan i dessa samband avsevärt i olika studier (Sverke et al., 2002). Författarna lyfter 
därför fram vikten av att klargöra vilka faktorer som kan tänkas påverka relationen 
mellan anställningsotrygghet och dess konsekvenser. 

Modererande faktorer  
Tidigare studier har visat att olika demografiska faktorer som t.ex. ålder, kön och 
utbildning kan påverka relationen mellan anställningsotrygghet och dess negativa utfall 
(Cheng & Chan, 2008; Näswall & De Witte, 2003; Näswall, Sverke & Hellgren, 2001). 
Resultatet av Chengs och Chans (2008) metaanalys tyder på att yngre i större 
utsträckning än äldre reagerar på upplevelsen av anställningsotrygghet med önskan att 
lämna organisationen. Samtidigt drabbas äldre i genomsnitt hårdare än yngre av minskat 
välbefinnande då de upplever otrygghet i sina anställningar. Enligt en annan metaanalys 
av Näswall med kollegor (2001) påverkar kön reaktionen på anställningsotryggheten då 
män genomsnitt reagerar starkare än kvinnor med nedsatt välbefinnande på upplevelsen 
av anställningsotrygghet. Även personlighet och attributionsmönster har visat sig ha 
betydelse för hur individen påverkas av anställningsotrygghet (Näswall, Sverke & 
Hellgren, 2005; Roskies, Louise-Guerin & Fournier, 1993). Exempelvis har positiv och 
negativ affektivitet visat sig kunna mildra, respektive förvärra, effekten av 
anställningsotrygghet (Roskies et al., 1993). Olika situationsfaktorer antas också kunna 
dämpa reaktionerna på anställningsotrygghet, t.ex. information från ledningen, rättvisa i 
förändringsprocessen, olika former av arbetsrelaterat stöd och arbetskontroll (Barling & 
Kelloway, 1996; Lim, 1996; Probst, 2005; Schweiger & Denisi, 1991; Sverke & 
Hellgren, 2001).  
 
Eftersom organisationen har mycket att förlora på konsekvenserna av 
anställningsotrygghet hos personalen ligger det onekligen i arbetsgivarens intresse att 
försöka motverka, eller åtminstone mildra, sambandet mellan upplevelsen av 
anställningsotrygghet och negativa reaktioner (Näswall et al., 2003). Förhållandevis lite 
forskning har dock fokuserat på åtgärder som organisationen kan vidta för att minska de 
oönskade effekterna av anställningsotrygghet (Probst, 2005). Både arbetsrelaterad 
kontroll och socialt stöd på arbetsplatsen är funktioner som kan förbättras med hjälp av 
arbetsorganisatoriska åtgärder (Theorell, 2003).   
 
Krav – kontroll – stöd modellen 
Krav- kontroll- stöd modellen (Johnson & Hall, 1988; Karasek, 1979; Karasek & 
Theorell, 1990) används som teoretisk utgångspunkt för kopplingen mellan 
arbetskontroll, socialt stöd på arbetsplatsen, anställningsotrygghet och dess negativa 
utfall. I den ursprungliga krav- kontroll modellen framför Karasek (1979), och senare 
Karasek och Theorell (1990), att kombinationen mellan krav och kontroll är avgörande 
för risken att drabbas av olika stressproblem. Enligt författarna ger arbeten där kraven är 
låga och kontrollen hög, så kallade avspända arbeten, en låg stressnivå.  Däremot är 
risken för negativa stresseffekter störst i arbeten som karaktäriseras av höga krav i 
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kombination med låg kontroll, så kallade spända arbeten. Både höga krav och låg 
kontroll antas var för sig ge negativa stressreaktioner. En interaktionssyn på krav och 
kontroll har även presenterats där hög kontroll antas kunna moderera sambandet mellan 
kraven och dess negativa effekter (Karasek, 1979; Karasek & Theorell, 1990). En 
utvidgning av krav- kontroll modellen skedde när Johnson och Hall (1988) la till 
ytterligare en dimension; socialt stöd. Enligt krav- kontroll- stöd modellen är ett isolerat 
och spänt arbete som karaktäriseras av höga krav, låg kontroll och bristande socialt stöd 
på arbetsplatsen den mest skadliga kombinationen. I likhet med hög kontroll antas stort 
socialt stöd kunna mildra de negativa effekterna av höga krav (Johnson & Hall, 1988).  
 
Flera litteraturstudier har sammanställt resultaten av den betydande mängd forskning 
som undersökt krav- kontroll- stöd modellens hypoteser (de Lange, Taris, Kompier, 
Houtman & Bongers, 2003; van der Doef & Maes, 1999).  Av dessa litteraturstudier 
framgår att det empiriska stödet generellt sett är mycket bra för direkta effekter av krav, 
kontroll och socialt stöd. Arbetsrelaterade attityder samt fysisk och psykisk hälsa 
förefaller påverkas direkt negativt av olika psykologiska krav och direkt positivt av 
arbetsrelaterad kontroll och socialt stöd. Interaktionssynen att hög kontroll respektive 
stort socialt stöd skulle kunna dämpa de negativa effekterna av höga krav har däremot 
generellt sett varit desto svårare att bevisa (de Lange et al., 2003; van der Doef & Maes, 
1999).   

Anställningsotrygghet som ett psykologiskt krav 
Den första dimensionen i krav- kontroll- stöd modellen; psykologiska krav avser 
psykologiska stressorer i arbetssituationen som exempelvis tidspress, motstridiga 
direktiv och stor arbetsmängd (Karasek & Theorell, 1990). Enligt Näswall et al. (2003) 
är anställningsotrygghet en form av psykologiskt krav eftersom den oro som är 
förknippad med otryggheten leder till stress. I enighet med detta urskiljer Ganster 
(2002) anställningsotrygghet som en av de stora psykologiska krav som anställda ställs 
inför idag.  
 
Upplevd kontroll i arbetet  
Krav- kontroll- stöd modellens andra dimension; kontroll har beskrivits som 
beslutsutrymme, vilket innefattar den anställdes möjlighet att själv fatta beslut om sitt 
arbete (Karasek, 1979; Karasek & Theorell, 1990). Enligt författarna består detta 
beslutsutrymme dels av påverkansmöjligheter och dels av kunskapskontroll (stimulans). 
Påverkansmöjligheter består i sin tur av två komponenter; autonomi över de egna 
arbetsuppgifterna, alltså i vilken grad den anställde ges möjlighet att styra över hur och 
när arbetet skall utföras samt vad som ska utföras (Hackman & Oldham 1975), samt 
deltagande i beslutsfattande. Deltagande i beslutsfattande har definierats som i vilken 
utsträckning en organisation och dess chefer uppmuntrar de anställda att ge förslag till 
och delta i organisatoriska beslut (Miller & Monge, 1986). Deltagande i beslutsfattande 
kan handla om allt från att ledningen informerar och rådfrågar anställda i 
arbetsrelaterade frågor till att beslutsfattande sker i samråd med anställda (Evans & 
Fisher, 1992).  

Kunskapskontroll handlar om möjlighet att lära sig nya saker, använda och utveckla sin 
kompetens och vara kreativ (Karasek & Theorell, 1990). Flera författare ifrågasätter 
dock huruvida den sistnämnda aspekten, kunskapskontroll, verkligen speglar kontroll 
(Wall, Jackson, Mullarkey & Parker, 1996; Oxenstierna, Widmark, Finnholm & 
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Elofsson, 2008). Denna invändning stöds av att det i en studie av Wall, Jackson och 
Mullarkey (1995) framgick att hög- och lågkvalificerade arbeten inte skilde sig åt i grad 
av upplevd arbetskontroll. Med bakgrund av detta kommer föreliggande studie fokusera 
på de två aspekterna av påverkansmöjligheter, autonomi över de egna arbetsuppgifterna 
och deltagande i beslutsfattande.  
 
I en metaanalys genomförd av Spector (1986) framkom att både autonomi över de egna 
arbetsuppgifterna och deltagande i beslutsfattande hade positiv effekt på arbetstrivsel, 
organisatoriskt engagemang, arbetsmotivation, frånvaro och önskan att lämna 
organisationen. 

Flera studier pekar på att kontroll kan mildra sambandet mellan anställningsotrygghet 
och olika negativa konsekvenser (Barling & Kelloway, 1996; Probst, 2005; Schreurs, 
van Emmerik, Notelaers & De Witte 2010). Barling och Kelloway (1996) fokuserade på 
kontroll på arbetsplatsen i form av manliga gruvarbetares möjligheter att kontrollera och 
förebygga negativa arbetsplatshändelser i gruvan.  De fann att när denna kontroll var 
hög så minskade sambandet mellan anställningsotrygghet och fysiska ohälsosymtom 
som högt blodtryck. Probst (2005) visade att kontroll i form av möjlighet att ta del av 
beslutsfattandet i organisationen verkade modererande på sambandet mellan 
anställningsotrygghet och negativa konsekvenser för såväl individ som organisation. 
Schreurs et al. (2010) fann att arbetskontroll, i detta fall i form av frihet att bestämma 
över det egna arbetet, hade en modererande effekt på anställningsotrygghet och negativa 
hälsoutfall.  

Socialt stöd på arbetsplatsen 
Krav- kontroll- stöd modellens tredje dimension; socialt stöd på arbetsplatsen har 
definierats som goda relationer mellan kollegor såväl som mellan chefer och 
medarbetare (Theorell, 2003). Vidare kan det sociala stödet på arbetsplatsen delas in i 
emotionellt och instrumentellt stöd (Cohen & Wills 1985). Det emotionella stödet berör 
den känslomässiga aspekten som möjlighet att samtala och ventilera kring arbetet samt 
att få bekräftelse från kollegor och chefer medan det instrumentella stödet handlar om 
hjälp och avlastning med arbetsbördan (Cohen & Wills 1985). 
 
Socialt stöd har presenterats som en viktig hälsofrämjande resurs som kan verka 
dämpande på stressupplevelser och motverka att stressen leder till ohälsa (Cohen & 
Wills 1985; Lasaruz & Folkman, 1984). Bristande arbetsrelaterat stöd har bland annat 
kopplats till en ökad risk för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom, förhöjda 
kolesterolvärden, psykiska problem samt minskad arbetstrivsel (Haynes & Feinleib, 
1980; LaRocco, House & French, 1980; LaRocco & Jones, 1978;). De som kan ta till 
sig stöd från andra har även rapporterat lägre grad av anställningsotrygghet än de som 
inte upplever stöd från andra (Armstrong-Strassen, 1993). 

Det sociala stödet från kollegor och chefer har lyfts fram som mer effektivt än socialt 
stöd utanför arbetet när det kommer till att motverka negativa effekter av 
arbetsrelaterade stressorer (Karasek & Theorell, 1990; Lim, 1996). I en studie av 
Marchelissen, Winnubst, Buunk och De Wolff (1988) visade sig socialt stöd från chefen 
ha en minskande effekt på flera arbetsrelaterade stressorer, t.ex. otydlighet i 
arbetsrollen, överbelastning och osäkerhet kring arbetets framtida varaktighet. Någon 
effekt av socialt stöd från kollegor på de arbetsrelaterade stressorerna kunde däremot 
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inte påvisas. Lim (1996) fann att arbetsrelaterat stöd, både från kollegor och chefer, 
verkade dämpande på sambandet mellan hög grad av upplevd anställningsotrygghet och 
negativa arbetsrelaterade konsekvenser som exempelvis minskad arbetstrivsel, ökad 
frånvaro och minskad arbetsmotivation. I kontrast till detta pekar resultaten från en 
longitudinell studie av Dekker och Schafeli (1995) på att varken stöd från kollegor, 
chefer eller facket skyddar mot negativa effekter av anställningsotrygghet.  

Då det råder brist på samstämmighet om vilken roll socialt stöd från kollegor respektive 
chefer spelar för individens reaktion på upplevd anställningsotrygghet finns det 
anledning att undersöka detta ytterligare.  

Samtliga ovannämnda studier, med undantag från Dekkers och Schafelis (1995) studie, 
som undersökt socialt stöd alternativt kontroll som moderatorer till 
anställningsotrygghet och dess negativa konsekvenser har använt sig av 
tvärsnittsdesign. Eftersom datainsamlingen i dessa studier skett vid endast ett tillfälle 
kan inga kausala slutsatser dras. Genom att tillämpa en longitudinell ansats är 
förhoppningen att föreliggande studie tydligare kan belysa dessa variablers inverkan på 
relationen mellan anställningsotrygghet och dess negativa konsekvenser; här i form av 
psykisk ohälsa och bristande arbetstrivsel.  

Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka huruvida arbetskontroll (autonomi och 
deltagande i beslutsfattande) och socialt stöd på arbetsplatsen (från kollegor och chefer) 
kan moderera sambandet mellan kvantitativ och kvalitativ anställningsotrygghet och 
framtida psykisk ohälsa samt bristande arbetstrivsel. 
 
Hypotes 1: Kvantitativ och kvalitativ anställningsotrygghet har ett positivt samband 
med framtida psykisk ohälsa och bristande arbetstrivsel. 

Hypotes 2: De två aspekterna av kontroll; autonomi och deltagande i beslutsfattande har 
ett negativt samband med framtida psykisk ohälsa och bristande arbetstrivsel. 

Hypotes 3: De två formerna av socialt stöd på arbetsplatsen; socialt stöd från kollegor 
och från chefer har ett negativt samband med framtida psykisk ohälsa och bristande 
arbetstrivsel. 

Hypotes 4: De två aspekterna av kontroll; autonomi och deltagande i beslutsfattande har 
en modererande effekt på sambanden mellan kvantitativ och kvalitativ 
anställningsotrygghet och framtida psykisk ohälsa och bristande arbetstrivsel. 

Hypotes 5: De två formerna av socialt stöd på arbetsplatsen; socialt stöd från kollegor 
och från chefer har en modererande effekt på sambanden mellan kvantitativ och 
kvalitativ anställningsotrygghet och framtida psykisk ohälsa och bristande arbetstrivsel. 

 
Metod 

Undersökningsdeltagare och dataunderlag 
De data som ligger till grund för föreliggande studie samlades in inom ramen för 
forskningsprojektet: ”Otrygga anställningar ur ett könsperspektiv” (Näswall, Låstad, 
Vetting, Larsson, Richter, & Sverke, 2010). Data från två mättillfällen används i 
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föreliggande studie. De demografiska kontrollvariablerna, de två aspekterna av kontroll, 
arbetsrelaterat socialt stöd samt kvantitativ och kvalitativ anställningsotrygghet kommer 
från det första mättillfället, 2008 (tid 1). Utfallsvariablerna bristande arbetstrivsel och 
psykisk ohälsa kommer från det andra mättillfället som skedde i september 2009 (tid 2). 
 
Urvalet bestod av samtliga anställda på en revisionsfirma med huvudkontor i Stockholm 
och kontor över hela Sverige. Organisationen hade inte genomförts några större 
organisationsförändringar före genomförandet av datainsamlingarna. Medelåldern var 
vid det första mättillfället 45,83 år (s=10,40) och av dessa var 55 % kvinnor. Vidare 
hade 68 % akademisk utbildning. Vid det första mättillfället erhölls en svarsfrekvens på 
73 %, då 567 av 782 tillfrågade deltog. Vid det andra tillfället svarade 579 av 806 
tillfrågade, vilket gav en svarsfrekvens på 72 %. Det effektiva urvalet i föreliggande 
studie är de 181 personer som deltog vid båda mättillfällena och som hade fullständiga 
svar i de variabler som ingår i studien. Den longitudinella svarsfrekvensen var 64,68 %.  

Procedur  
Datainsamlingen vid båda tillfällena skedde genom att en enkät postades till 
respondenternas hemadress. Information om studiens syfte, deltagandets frivillighet, 
samt upplysning om konfidentiell behandling och databearbetning bifogades. Till de 
som inte besvarat enkäten skickades en påminnelse i form av ett vykort ut efter två 
veckor. De som fortfarande inte svarat fick en ny kopia hemskickad efter ytterligare en 
månad. Som tack för deltagande i studien bifogades ett presentkort på en pocketbok vid 
det första mättillfället och vid det andra tillfället en trisslott. Vid båda mättillfällena 
uteslöts de som hunnit sluta på företaget.  

Material  
Prediktorer. 

Anställningsotrygghet: Kvantitativ och kvalitativ anställningsotrygghet mättes med två 
skalor utvecklade av Hellgren et al. (1999). Kvantitativ anställningsotrygghet mättes 
genom tre påståenden. Ett exempel på ett sådant påstående var: ”Jag oroar mig för att bli 
av med mitt arbete”. Kvalitativ anställningsotrygghet mättes genom fyra påståenden 
varav ett av dessa löd: ”Jag oroar mig över min kommande löneutveckling”. 
Påståendena besvarades på en Likert skala som gick mellan 1 (stämmer inte alls) till 5 
(stämmer fullständigt). Reliabiliteten (Cronbach’s alpha) beräknades till ,74 för skalan 
som mätte kvantitativ anställningsotrygghet och till ,94 för skalan som mätte kvalitativ 
anställningsotrygghet. Hellgren och hans kollegor (1999) har genom faktoranalys visat 
att dessa båda skalor har god begreppsvaliditet och mäter två distinkt olika dimensioner 
av anställningsotrygghet.   

 
Potentiella moderatorer. 

Arbetskontroll: För att mäta autonomi användes en skala utvecklad av Sverke & 
Sjöberg (1994), baserad på Hackman och Oldham (1975) och Walsh, Taber och Beehr 
(1980). Skalan innehöll fyra påståenden, varav ett av dessa löd: ”Jag tillåts fatta egna 
beslut om hur jag ska organisera mitt arbete” . Påståendena besvarades på en Likert 
skala som gick mellan 1 (stämmer inte alls) till 5 (stämmer fullständigt). Reliabiliteten 
(Cronbach’s alpha) för skalan beräknades till ,72. Deltagande i beslutsfattande mättes 
med en skala utvecklad av Mellor, Mahieu, & Swim (1994) som behandlar i vilken 
utsträckning anställda uppmuntras och tillåts delta i beslutsfattande. Skalan bestod av 
tre påståenden. Ett exempel på ett påstående var: ”Anställda uppmuntras att delta när 
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viktiga beslut fattas i denna organisation”. Påståendena besvarades på en Likert skala 
som gick mellan 1 (stämmer inte alls) till 5 (stämmer fullständigt). Då höga värden på 
de första två påståendena motsvarade en mer centraliserad beslutsfattningsprocess dessa 
vändes för att visa på deltagande i beslutsfattande. Reliabiliteten (Cronbach’s alpha) för 
skalan beräknades till ,73. Näswall, Baraldi, Richter, Hellgren och Sverke (2006) har 
genom faktoranalyser visat att både skalan som mäter autonomi och skalan som mäter 
deltagande i beslutsfattande har god begreppsvaliditet. Faktoranalyserna visar på en 1-
faktorlösning, alla påståenden som ingår i respektive skala hade höga faktorladdningar 
och dubbelladdade inte i någon annan faktor.   

Arbetsrelaterat socialt stöd: Socialt stöd från kollegor respektive chefer mättes med två 
skalor med vardera tre påståenden baserade på Caplan, Cobb, French, Harrison, och 
Pinneau (1975). Ett exempelpåstående om stöd från kollegor var: ”När det uppstår 
problem i arbetet finns det alltid en kollega att vända sig till för att få hjälp”. Ett 
exempel från påståendena som mätte stöd från chefen var: ”Jag får alltid hjälp av min 
chef när jag stöter på problem i mitt arbete”. Påståendena besvarades på en Likert skala 
som gick mellan 1 (stämmer inte alls) till 5 (stämmer fullständigt). Reliabiliteten 
(Cronbach’s alpha) beräknades till ,78 för skalan som mätte socialt stöd från kollegor 
och till ,91 för skalan som mätte socialt stöd från chefer. Faktoranalys visar att båda 
skalorna har god begreppsvaliditet (Näswall et al., 2006). 

Utfallsvariabler. 
Bristande arbetstrivsel: En skala utvecklad av Hellgren, Sjöberg och Sverke (1997), 
baserad på Brayfield och Rothe (1951) användes för att mäta grad av arbetstrivsel. 
Skalan bestod av tre påståenden varav ett av dessa löd: ”Jag trivs på mitt arbete”. 
Påståendena besvarades på en Likert skala som gick mellan 1 (stämmer inte alls) till 5 
(stämmer fullständigt). Höga värden motsvarade hög arbetstrivsel, dessa vändes för att 
visa på bristande arbetstrivsel. Reliabiliteten (Cronbach’s alpha) för skalan beräknades 
till , 85. Faktoranalys visar att skalan har god begreppsvaliditet (Näswall et al., 2006). 
 
Psykisk ohälsa: För att mäta psykisk ohälsa användes den förkortade versionen av 
General Health Questionare (GHQ-12) av Goldberg (1979) som avser mäta individens 
generella psykiska hälsa. Skalan bestod av tolv påståenden och ett exempel på ett sådant 
var: ”Jag har svårt att sova på grund av oro”. Påståendena besvarades på en Likert skala 
som gick mellan 0 (aldrig) till 3 (alltid). Höga värden reflekterar en hög grad av psykisk 
ohälsa. GHQ-12 har genom korsvalidering visat sig ha god validitet och används med 
fördel för studier inom det arbets- och organisationspsykologiska området (Banks et al., 
1980). 

Kontrollvariabler. 
Ålder, kön och utbildning har tidigare visat sig kunna påverka individens upplevelse av 
anställningsotrygghet (Cheng & Chan, 2008; Näswall & De Witte, 2003; Näswall et al., 
2001). Med anledning av detta kontrollerar föreliggande studie för ålder, kön och 
utbildning. Probst (1995) påpekar att det är extra viktigt att kontrollera för utbildning 
när en studie undersöker effekten av kontroll och krav i arbetsmiljön. Dwyer och 
Ganster (1991) skriver att många arbeten som utmärks av låg kontroll och höga krav 
sköts av personer med låg utbildningsnivå och således finns det en potentiell risk för 
sammanblandning av kontroll, krav och utbildning.  
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Statistisk analys 
För att besvara de uppställda hypoteserna användes hierarkiska regressionsanalyser. 
Inledningsvis studerades variablernas fördelning och huruvida förutsättningarna för 
multipel regression var uppfyllda. Samtliga skalor medelvärdescentrerades innan de 
inkluderades i analysen. Interaktionstermerna bildades utifrån centrerade variabler där 
medelvärdet sattes 0 utan att standardavvikelsen påverkades för att undvika 
multikollinaritet mellan interaktionstermerna och övriga oberoende variabler (Aiken & 
West, 1991). De modererande effekterna av autonomi, deltagande i beslutsfattande, 
socialt stöd från kollegor och socialt stöd från chefer testades i separata 
regressionsanalyser för dels bristande arbetstrivsel och dels psykisk ohälsa som 
beroende variabel, alltså har åtta olika analyser genomförts. Samtliga analyser gjordes i 
tre steg (block). Metoden inom varje block var ”enter”. I det första blocket lades 
kontrollvariablerna; ålder, kön och utbildning in. I block två inkluderades även 
kvantitativ och kvalitativ anställningsotrygghet och antingen autonomi, deltagande i 
beslutsfattande, socialt stöd från kollegor eller socialt stöd från chefen. I det tredje 
blocket lades interaktionseffekterna mellan kvantitativ och kvalitativ 
anställningsotrygghet, och moderatorn autonomi, deltagande i beslutsfattande, socialt 
stöd från kollegor eller socialt stöd från chefen in. 

 
 

Resultat 

I Tabell 1 visas medelvärden, standardavvikelser, korrelationer för samtliga variabler. 
De båda prediktorerna kvantitativ och kvalitativ anställningsotrygghet var signifikant 
positivt bivariat korrelerade med utfallsvariablerna bristande arbetstrivsel och psykisk 
ohälsa för både tid 1 och tid 2. Samtliga moderatorer, autonomi, deltagande i 
beslutsfattande, socialt stöd dels från kollegor och dels från chefen, var signifikant 
negativt bivariat korrelerade med kvantitativ och kvalitativ anställningsotrygghet såväl 
som med utfallsvariablerna bristande arbetstrivsel och psykisk ohälsa för både tidpunkt 
1 och tidpunkt 2. 

Av Tabell 1 framgår även att kvantitativ anställningsotrygghet hade tämligen lågt 
medelvärde och standardavvikelse, vilket indikerar att det är många som inte upplever 
otrygghet i anställningen. Kvalitativ anställningsotrygghet hade ett något högre 
medelvärde med fortfarande var standardavvikelsen låg, vilket visar att oron för att bli 
av med viktiga aspekter i arbetet verkar vara ett något större bekymmer för flertalet.   

Resultatet av regressionsanalyserna presenteras för en förväntad moderatorsvariabel i 
taget. Tabell 2-5 visar relationerna mellan prediktorer och moderatorer mätta vid tid 1 
och utfallsvariabler mätta vid tid 2.  
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Tabell 2. Resultat av hierarkiska multipla regressionsanalyser med autonomi som moderator. 
Standardiserade regressionskoefficienter (ß) anges.   

 Bristande arbetstrivsel tid 2 
 Steg1          Steg 2          Steg 3 

Psykisk ohälsa tid 2 
Steg1          Steg 2           Steg 3 

Steg 1 
     

  

Ålder tid 1 -,28** -,11* -,11* -,14* -,07 -,07 

Kön tid 1 -,14* -,08 -,06 -,12* -,08 -,06 

Utbildning tid 1 -,08 -,02 -,02 -,18** -,12 -,11 

Steg 2       

Kvantitativ anställningsotrygghet  
tid 1 

 ,14** ,15**  ,04 ,05 

Kvalitativ anställningsotrygghet  
tid 1  ,56*** ,58***  

,28*** ,27*** 

Autonomi tid 1 
 -,23*** -,25***  

-,21** -,19** 

Steg 3 
    

  

Kvantitativ anställningsotrygghet 
tid 1* Autonomi tid 1 
 

  -,09  
 ,09 

Kvalitativ anställningsotrygghet  
tid 1* Autonomi tid 1   -,10  

 ,06 

R² (justerad) ,12*** ,48*** ,49*** ,07*** ,21*** ,21*** 

∆ R² ,12*** ,36*** ,01 ,07*** ,14*** ,00 

N=181, *p<,05 **p<,01, ***p<,001 

 

Tabell 3. Resultat av hierarkiska multipla regressionsanalyser med deltagande i beslutsfattande 
som moderator. Standardiserade regressionskoefficienter (ß) anges.   

 Bristande arbetstrivsel tid 2 
 Steg1          Steg 2          Steg 3 

Psykisk ohälsa tid 2 
Steg1          Steg 2           Steg 3 

Steg 1 
     

  

Ålder tid 1 -,28** -,10* -,10* -,11* -,07 -,05 

Kön tid 1 -,14* -,03 -,02 -,06 -,07 -,06 

Utbildning tid 1 -,08 -,01 -,00 -,18** -,06 -,10 

Steg 2       

Kvantitativ anställningsotrygghet  
tid 1 

 ,11* ,11*  ,05 ,04 

Kvalitativ anställningsotrygghet  
tid 1 
 

 ,56*** ,54***  
,29** ,29** 

Deltagande i beslutsfattande tid 1 
 -,22*** -,22***  

-,05 -,05 

Steg 3 
    

  

Kvantitativ anställningsotrygghet tid1 * 
Deltagande i beslutsfattande tid1 
 

  -,04  
 -,04 

Kvalitativ anställningsotrygghet tid 1* 
Deltagande i beslutsfattande tid 1   -,09  

 -,10 

R² (justerad) ,12*** ,48*** ,48*** ,07** ,18*** ,19*** 

∆ R² ,12*** ,36*** ,00 ,07** ,09* ,01 

N=181, *p<,05 **p<,01, ***p<,001 
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Tabell 4. Resultat av hierarkiska multipla regressionsanalyser med socialt stöd från kollegor 
som moderator. Standardiserade regressionskoefficienter (ß) anges.   

 Bristande arbetstrivsel tid 2 
 Steg1          Steg 2          Steg 3 

Psykisk ohälsa tid 2 
Steg1          Steg 2           Steg 3 

Steg 1  
    

   

Ålder tid 1 -,28** -,11* -,11* -,14* -,07 -,07 

Kön tid 1 -,14* -,08 -,07 -,12* -,08 -,06 

Utbildning tid 1 -,08 -,02 -,02 -,18** -,10 -,10 

Steg 2       

Kvantitativ anställningsotrygghet  
tid 1 

 ,13* ,13*  ,05 ,05 

Kvalitativ anställningsotrygghet  
tid 1 
 

 ,62*** ,62***  
,29** ,29** 

Socialt stöd från kollegor tid 1 
 -,20* -,19*  

-,07 -,08 

Steg 3 
    

  

Kvantitativ anställningsotrygghet tid 1* 
Socialt stöd från kollegor tid 1 
 

    
 -,03 

Kvalitativ anställningsotrygghet tid 1* 
Socialt stöd från kollegor tid 1     

 -,09 

R² (justerad) ,12*** ,45*** ,45*** ,07*** ,16*** ,16*** 

∆ R² ,12** ,33*** ,00 ,07*** ,09*** ,00 

N=181, *p<,05 **p<,01, ***p<,001 

 

Tabell 5. Resultat av hierarkiska multipla regressionsanalyser med socialt stöd från chefer som 
moderator. Standardiserade regressionskoefficienter (ß) anges.   

 Bristande arbetstrivsel tid 2 
 Steg1          Steg 2          Steg 3 

Psykisk ohälsa tid 2 
Steg1          Steg 2           Steg 3 

Steg 1 
    

   

Ålder tid 1 -,28** -,11* -,11* -,14* -,07 -,07 

Kön tid 1 -,14* -,08 -,06 -,12* -,08 -,06 

Utbildning tid 1 -,08 -,02 -,02 -,18** -,12 -,11 

Steg 2       

Kvantitativ anställningsotrygghet  
tid 1 

 ,12* ,11*  ,05 ,05 

Kvalitativ anställningsotrygghet  
tid 1  ,62*** ,62***  

,29** ,28** 

Socialt stöd från chefer tid 1 
 -,10* -,10*  

-,06 -,07 

Steg 3 
    

  

Kvantitativ anställningsotrygghet tid 1* 
Socialt stöd från chefer tid 1 
 

    
 -,08 

Kvalitativ anställningsotrygghet tid 1* 
Socialt stöd från chefer tid 1     

 -,07 

R² (justerad) ,12*** ,46*** ,47*** ,07*** ,16*** ,16*** 

∆ R² ,12** ,34*** ,01 ,07*** ,09** ,00 

N=181, *p<,05 **p<,01, ***p<,001 
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Autonomi över arbetsuppgifterna 

Tabell 2 visar resultatet av regressionsanalyserna med autonomi som moderator.  
Bristande arbetstrivsel: Steg 1, där kontrollvariablerna lades in, gav en förklarad varians 
i bristande arbetstrivsel på 12 % men varken ålder, kön eller utbildning var signifikant 
relaterat till utfallet bristande arbetstrivsel i det sista steget. När kvalitativ och 
kvantitativ anställningsotrygghet samt autonomi lades till i steg 2 ökade den förklarade 
variansen till 48 %. Kvantitativ och kvalitativ anställningsotrygghet hade ett signifikant 
positivt samband med bristande arbetstrivsel och autonomi hade ett signifikant negativt 
samband med bristande arbetstrivsel. I Steg 3, där interaktionstermerna inkluderades, 
ökade den förklarade variansen med 1 %.  Den totala förklarade variansen ökade till 49 
% men denna ökning var inte signifikant då autonomi varken visade signifikant 
modererande effekt på sambandet mellan kvantitativ anställningsotrygghet och 
bristande arbetstrivsel eller mellan kvalitativ anställningsotrygghet och bristande 
arbetstrivsel.  
 
Psykisk ohälsa: Steg 1 bidrog med en förklarad varians på 7 % men ingen av 
kontrollvariablerna var signifikant relaterat till utfallet psykisk ohälsa i det sista steget. I 
steg 2 ökade den förklarade variansen signifikant till 21 %, där kvalitativ 
anställningsotrygghet hade ett signifikant positivt samband med framtida psykisk ohälsa 
och autonomi hade ett signifikant negativt samband med framtida psykisk ohälsa. 
Kvantitativ anställningsotrygghet uppvisade däremot inget signifikant samband med 
framtida psykisk ohälsa. Steg tre bidrog inte till någon ökning av den förklarade 
variansen i framtida psykisk ohälsa och ingen av interaktionseffekterna var signifikant. 
 
Deltagande i beslutsfattande  
Tabell 3 visar resultatet av regressionsanalyserna med deltagande i beslutsfattande som 
moderator. Bristande arbetstrivsel: I steg 1 var den förklarade variansen 12 % och kön 
var signifikant relaterat till bristande arbetstrivsel i det sista steget. Kvinnor 
rapporterade bristande arbetstrivsel i större utsträckning än män. I steg 2 ökade den 
förklarade variansen till 48 % och kvantitativ respektive kvalitativ anställningsotrygghet 
var signifikant positivt relaterat till bristande arbetstrivsel medan deltagande i 
beslutsfattande var signifikant negativt relaterat till bristande arbetstrivsel. I steg 3 
framkom inget signifikant samband mellan interaktionstermerna och bristande 
arbetstrivsel och den förklarade variansen var fortfarande 48 %.  
 
Psykisk ohälsa: Steg 1 visade en förklarad varians på 7 % men ingen av 
kontrollvariablerna var signifikant relaterat till utfallet psykisk ohälsa i det sista steget. I 
steg 2 ökade den förklarade variansen till 18 % men endast kvalitativ 
anställningsotrygghet hade ett signifikant (negativt) samband med framtida psykisk 
ohälsa. I steg 3 ökade den förklarade variansen till 19 % men ökningen var inte 
signifikant och ingen av interaktionseffekterna var signifikant.  
 
Socialt stöd från kollegor 
Tabell 4 visar resultatet av regressionsanalyserna med socialt stöd från kollegor som 
moderator. Bristande arbetstrivsel: Steg 1 förklarade 12 % av variansen i bristande 
arbetstrivsel och ålder hade ett signifikant samband med bristande arbetstrivsel i det 
sista steget. Äldre rapporterade bristande arbetstrivsel i högre utsträckning än yngre. 
Steg 2 bidrog signifikant med en ökning av den förklarade variansen till 45 procent. 
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Kvantitativ och kvalitativ anställningsotrygghet uppvisade signifikant positivt samband 
med bristande arbetstrivsel och socialt stöd från kollegor var signifikant negativt 
relaterat till utfallet. Interaktionstermerna i steg 3 bidrog inte till någon ökning i 
förklarad varians.  
 
Psykisk ohälsa: Steg 1 visade en förklarad varians på 7 % men ingen av 
kontrollvariablerna var signifikanta i det sista steget. I steg 2 var endast kvalitativ 
anställningsotrygghet signifikant relaterat till psykisk ohälsa, vid högre grad av 
kvalitativ otrygghet ökade den psykiska ohälsan. Den förklarade variansen ökade till 16 
% i steg 2. Interaktionstermerna i steg 3 gav inget bidrag.  

Socialt stöd från chefer 
Tabell 5 visar resultatet av regressionsanalyserna med socialt stöd från chefer som 
moderator. Bristande arbetstrivsel: Steg 1 förklarade 12 % av variansen i bristande 
arbetstrivsel men endast ålder var relaterat till utfallet, äldre uppgav i större utsträckning 
bristande arbetstrivsel än yngre. I steg 2 ökade den förklarade variansen till 46 %. Både 
kvantitativ och kvalitativ anställningsotrygghet var signifikant negativt relaterat till 
utfallet och socialt stöd från chefer visade på signifikant positivt samband med utfallet. I 
steg 3 ökade den förklarade variansen till 47 %, ökning var emellertid inte signifikant 
och ingen av interaktionseffekterna var signifikant.  
Psykisk ohälsa: steg 1 bidrog med en förklarad varians på 7 % men ingen av 
kontrollvariablerna hade signifikant samband med psykisks ohälsa i det sista steget. 
Från steg 2 var det endast kvalitativ anställningsotrygghet som uppvisade signifikant 
samband med utfallet och detta samband var negativt. Steg 2 bidrog signifikant med en 
ökning av den förklarade variansen till 16 %. I steg 3 återfanns inte något signifikant 
samband mellan interaktionstermerna och psykisk ohälsa, och den totala förklarade 
variansen var fortfarande 16 %. 

 

Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka sambanden mellan kvantitativ och 
kvalitativ anställningsotrygghet och framtida bristande arbetstrivsel och psykisk ohälsa 
samt huruvida arbetskontroll (autonomi och deltagande i beslutsfattande) och socialt 
stöd från kollegor och från chefer kan verka dämpande på dessa eventuella samband.  

Resultatet gav delvis stöd åt den första hypotesen då både kvantitativ och kvalitativ 
anställningsotrygghet var positivt relaterat till utfallsvariabeln bristande arbetstrivsel. 
Detta är i enighet med flertalet tidigare studier som visat att både kvantitativ och 
kvalitativ anställningsotrygghet kan leda till nedsatt arbetstrivsel (Ashford et al., 1989; 
De Witte et al., 2010; Hellgren et al., 1999). Av föreliggande studies resultat framgår 
även att sambandet mellan kvalitativ anställningsotrygghet och bristande arbetstrivsel 
var starkare än sambandet mellan kvantitativ anställningsotrygghet och nämnda 
utfallsvariabel. Hellgren et al. (1999) kom i deras studie till samma slutsats. Kvalitativ 
anställningsotrygghet uppvisade även signifikant positivt samband med framtida 
psykisk ohälsa men för kvantitativ anställningsotrygghet erhölls inget signifikant 
samband med denna utfallsvariabel. Detta resultat var förvånande med tanke på att det 
motsäger tidigare longitudinella forskningsresultat av Hellgren et al. (1999) som har lyft 
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fram kvantitativ anställningsotrygghet som en starkare prediktor av psykisk ohälsa än 
kvalitativ anställningsotrygghet.  

En tänkbar orsak till att föreliggande studie inte fick ett signifikant samband mellan 
kvantitativ anställningsotrygghet och psykisk ohälsa skulle kunna vara att 
undersökningsdeltagarna i genomsnitt rapporterade tämligen låga nivåer av kvantitativ 
anställningsotrygghet. Standardavvikelsen var dessutom låg vilket indikerar att denna 
upplevelse delas av flertalet. De låga nivåerna av kvantitativ anställningsotrygghet kan 
rimligen förklaras av att inga större organisationsförändringar genomförts varken innan 
det första eller det andra mättillfället.  

En alternativ förklaring till bristen på signifikant samband mellan kvantitativ 
anställningsotrygghet och psykisk ohälsa skulle kunna vara att undersökningsdeltagarna 
endast bestod av en viss grupp av högutbildade tjänstemän, revisorer. Låg 
utbildningsnivå har tidigare kopplats till högre grad av anställningsotrygghet (Näswall 
& De Witte, 2003). Näswall (2004) skriver därtill att låg utbildning ofta kan relateras 
till lågstatusjobb och färre alternativ på arbetsmarknaden. Detta kan i sin tur medföra en 
ökad känsla av beroende av den nuvarande anställningen och att upplevda hot mot 
denna känns allvarligare (Näswall, 2004). Formell utbildning har lyfts fram som en 
viktig källa till anställningsbarhet, alltså upplevd möjlighet att kunna skaffa ett nytt, 
likvärdigt eller bättre, arbete (Berntson, 2008). Då nästan 70 procent av deltagarna i 
föreliggande studie hade en akademisk utbildning är det tänkbart att de upplever den 
egna anställningsbarheten som god vilket i sin tur kan tänkas medföra att otrygghet i 
anställningen inte upplevs som lika psykiskt nedbrytande.  

Undersökningsdeltagarnas höga utbildningsnivå och ålder skulle även kunna vara en 
möjlig anledning till varför kvalitativ anställningsotrygghet är en starkare prediktor av 
såväl bristande arbetstrivsel som psykisk ohälsa. Kanske har denna grupp, i större 
utsträckning än unga människor med lågstatusjobb, gjort karriär och kanske även 
förväntar sig kunna fortsätta klättra i organisationen. En oro för försämrad 
karriärutveckling kan tänkas verka mer nedbrytande på arbetstrivsel och psykisk ohälsa 
hos de som upplever att de har mer att förlora än de som inte förväntar sig någon 
karriärutveckling överhuvudtaget.  

Även studiens andra hypotes fick delvis stöd då båda formerna av arbetsrelaterad 
kontroll, autonomi över arbetsuppgifterna såväl som delaktighet i beslutsfattande, hade 
negativt samband med utfallsvariabeln bristande arbetstrivsel. Detta överensstämmer 
väl med tidigare metaanalysresultat (Spector, 1986).  Autonomi över arbetsuppgifterna 
hade även negativt samband med framtida psykisk ohälsa.  Däremot var det negativa 
sambandet mellan delaktighet i beslutsfattande och framtida psykisk ohälsa inte 
signifikant. Anledningen till att delaktighet i beslutsfattande inte signifikant kunde 
kopplas till lägre grad av rapporterad psykisk ohälsa skulle kunna vara att detta utökade 
inflytande och ansvar inte nödvändigtvis upplevs som positivt för alla. Medan vissa 
välkomnar och mår bra av ett ökat beslutsutrymme kanske andra upplever att den ökade 
kontrollen snarare utgör en stressfaktor.  

Som väntat uppvisade både socialt stöd från kollegor och från chefer negativt samband 
med utfallsvariabeln bristande arbetstrivsel, vilket är förenligt med resultat från tidigare 
forskning (LaRocco & Jones, 1978). Däremot visade varken stödet från kolleger eller 
från chefer samband med framtida psykisk ohälsa, så hypotes 3 ges endast delvid stöd. 
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Kanske beror detta på att socialt stöd på arbetet inte alltid är av godo. Om det 
exempelvis handlar om att få oönskat ”hjälp” med ens arbete i form av att någon lägger 
sig i hur ens arbetsuppgifter sköts skulle det sociala stödet kunna leda till en känsla av 
inkompetens och brist på uppskattning. På så sätt skulle det arbetsrelaterade stödet 
kunna bidra till stress och psykisk ohälsa hos individen. Dessutom tar Näswall et al. 
(2003) upp att det kan vara problematiskt att orka ge stöd till sina kollegor om man själv 
befinner sig i samma otrygga situation. Att ta till sig stöd från chefen i ett otryggt 
tillstånd kan också vara svårt eftersom chefen ofta är den som delger beslut om 
nedskärningar, uppsägningar och dylikt. 

Resultaten av föreliggande studie gav inget stöd åt vare sig hypotes 4 eller hypotes 5. 
Varken de båda formerna av arbetskontroll eller en stark känsla av socialt stöd från 
medarbetare och chefer uppvisade signifikanta modererande effekter på sambandet 
mellan anställningsotrygghet och utfallsvariablerna. Detta resultat var överraskande 
eftersom tidigare tvärsnittsstudier kunnat visa att både arbetsrelaterat stöd och 
arbetskontroll kan mildra sambandet mellan anställningsotrygghet och bristande 
arbetstrivsel samt psykisk ohälsa (Barling & Kelloway, 1996; Lim, 1996; Probst, 2005; 
Schreurs et al., 2010). Samtidigt är resultatet förenligt med Dekkers och Schaufelis 
(1995) longitudinella studie som visade att varken socialt stöd från kollegor eller från 
chefer verkade dämpande på sambandet mellan anställningsotrygghet och de negativa 
utfallen psykisk ohälsa och utbrändhet. Det skulle kunna vara så att tidigare 
tvärsnittsdata överskattat den modererande effekten av kontroll respektive socialt stöd.  

Som teoretisk utgångspunkt i föreliggande studie användes krav- kontroll- stöd 
modellen (Johnson & Hall, 1988; Karasek, 1979; Karasek & Theorell, 1990) som 
stipulerar en direkt effekt av krav, kontroll och socialt stöd på arbetsrelaterade attityder 
och hälsoutfall. Teorin menar vidare att hög kontroll och bra socialt stöd kan mildra de 
negativa effekterna som höga krav antas ha på arbetsrelaterade attityder och hälsoutfall. 
Som framgår av diskussionen ovan fick den direkta negativa effekten av krav, i form av 
kvantitativ och kvalitativ anställningsotrygghet visst stöd. Även den direkt positiva 
effekten av kontroll, i form av autonomi och deltagande i beslutsfattande samt den 
direkta positiva effekten av socialt stöd från kollegor och chefer fick visst stöd. Men i 
likhet med många andra både tvärsnitts- och longitudinella studier som använt krav – 
kontroll- stöd modellen som teoretiskt ramverk kunde varken en modererande effekt av 
arbetskontroll eller av socialt stöd på arbetsplatsen styrkas (se exempelvis de Lange et 
al., 2003, eller van der Doef & Maes, 1999, för en översikt). 

Styrkor, begränsningar och framtida forskning 
Samtliga skalor som användes i föreliggande studie uppvisade hög reliabilitet vilket 
tyder på att mätinstrumenten är pålitliga. Dessutom är skalorna väletablerade och 
validerade, främst genom faktoranalys (Banks et al., 1980; Hellgren et al., 1999; 
Näswall et al., 2006). 
 
Det har dock påtalats vissa nackdelar med att som föreliggande studie enbart använda 
självskattningar, som t.ex. en risk för socialt önskvärda svar (Razavi, 2001). En brist i 
föreliggande studie är att det inte kontrollerats för social önskvärdhet vilket kan vara 
intressant att inkludera i framtida studier. Ett sätt att hantera detta problem i framtida 
studier är att lägga till kontrollfrågor som ger utslag för denna påverkan (Razavi, 2001). 
Enligt Spector (1994) uppstår problem när alla variabler mäts med samma metod 
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eftersom det blir svårt att avgöra om det är de mätta egenskaperna eller metodeffekten, 
alltså systematisk påverkan, som är ansvarig för ett uppmätt samband (Spector, 1994). 
Författaren påpekar att denna risk är större vid tvärsnittsstudier jämfört med 
longitudinella studier som möjliggör att säkrare slutsatser kan dras avseende kausala 
samband, oavsett mätmetod (Spector, 1994). Ett annat sätt att öka säkerheten med 
vilken slutsatser kan dras utifrån insamlad data är att använda multipla metoder eller 
datakällor (Spector, 1994). Det vore därför värdefullt att i framtida studier komplettera 
med externa mätmetoder, exempelvis expertbedömningar, för att öka giltigheten.   
 
Trots att föreliggande studies longitudinella ansats ger tydligare indikationer på 
sambandens riktning än tvärsnittsdata kan det fortfarande inte uteslutas att andra 
bakomliggande variabler som inte tagits hänsyn till kan påverka sambanden (Borg & 
Westerlund, 2006). Risken finns även att det skett en faktisk förändring hos studiens 
deltagare under det år som passerade mellan de två mättillfällen och det är svårt att 
avgöra vilken tidsfördröjning som är optimal (Frese & Zapf, 1988). Om 
tidsfördröjningen mellan mättillfällena är för kort eller för lång finns det en risk att 
förändringar i utfallsvariablerna inte fångas upp och att falska slutsatser dras av 
resultatet (Taris & Kompier, 2003). Att genomföra flera mätningar med kortare 
intervaller skulle kunna vara av intresse för framtida forskning för att utreda om detta 
kan inverka på resultatet.  

I föreliggande studie undersöktes endast en viss grupp av tjänstemän, revisorer, vilket 
kan sägas begränsa generaliserbarheten. I vidare studier bör urvalsgruppen breddas till 
att även inkludera andra yrkesgrupper. Det skulle möjligen kunna vara så att den 
modererande effekten av socialt stöd och arbetskontroll är mer relevant för andra 
grupper.  

Det vore även intressant att ta reda på om det i ett mer otryggt urval skulle vara lättare 
att signifikant kunna relatera kvantitativ anställningsotrygghet till framtida psykisk 
ohälsa och även om en modererande effekt av arbetskontroll och socialt stöd på 
arbetsplatsen skulle kunna påvisas. 

Sammanfattningsvis bidrar den föreliggande studien till att utöka kunskapen om vilken 
roll kvantitativ och kvalitativ anställningsotrygghet samt arbetsrelaterad kontroll och 
socialt stöd spelar för upplevd arbetstrivsel och psykisk ohälsa över tid. Detta kan i sin 
tur vara användbart när organisationer vill genomföra arbetsmiljöförbättringar för att 
förbättra den anställdas arbetstrivsel och psykiska hälsa. 
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