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Abstract 
 

The aim of the study was to examine the importance of different sources of social support and 

self efficacy for work demands, concern for changes in the workplace and concern of loss of 

employment. A further aim was to investigate the meaning of information for self efficacy 

and job insecurity, and the relationship between social support and self efficacy. 

Questionnaires were collected from 70 employees at a large company undergoing 

reorganization. Results showed that support from supervisor was of great importance for the 

feeling of job insecurity while support from friends/family and colleagues had no such effect. 

Self efficacy was shown to solely predict concern for changes in the workplace. None of the 

sources of social support or self efficacy had an influence on the experience of work demands. 

Information did not correlate with neither self efficacy nor job insecurity. It was demonstrated 

that the only dimension of social support correlating with self efficacy was the support of 

colleagues. 

 

Nyckelord: self efficacy, socialt stöd, arbetskrav, anställningsotrygghet, 

organisationsförändring. 
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Inledning 

 
Under de senaste årtiondena har stora omställningar i arbetslivet ägt rum som en följd av 

förändringar i omvärlden (Burke & Cooper, 2000). Ny teknik har lett till ett mindre behov av 

arbetskraft och det har skett en strukturomvandling från industrisamhälle till tjänstesamhälle 

(Sverke, Hellgren & Näswall, 2001). Näswall, Hellgren och Sverke (2003) konstaterar att den 

ökande globala konkurrensen har tvingat företagen att reducera sina kostnader samtidigt som 

de drivits att öka sin avkastning. Denna växande internationella konkurrens har i många fall 

lett till att företag tvingats lägga ner, slås samman eller flytta delar av verksamheten till andra 

länder. Djupgående ekonomiska kriser på marknaden har även lett till omfattande 

nedläggningar av företag med arbetslöshet som följd (Sverke m.fl., 2001). Likaså har 

informationsteknologins framfart haft stor inverkan på arbetslivets förändrade förutsättningar 

i form av större och snabbare informationsflöden (Burke & Cooper, 2000). 

 

I takt med att omvärlden förändras har även organisationer tvingats till ständig utveckling och 

förnyelse. Till följd av arbetslivets förändrade förutsättningar har företagen varit tvungna att 

vidta omfattande omorganisationer för att kunna vara konkurrenskraftiga i en snabbt växlande 

omvärld (Sverke m.fl., 2001). Burke och Cooper (2000) menar att de flesta organisationer 

måste förändras för att inte riskera att stagnera och till slut gå under. Nedskärningar, 

omstruktureringar, fusioner och ”outsourcing”1 är begrepp som därmed blivit allt vanligare 

för organisationer i dess strävan att minska arbetskraftskostnaderna och öka effektiviteten. De 

menar vidare att många framtida organisationer endast kommer ha en liten kärna av 

heltidsarbetande ordinarie anställda och resten av den kompetens som behövs anställd på 

korttidskontrakt samt att man köper in eller anlitar andra företag att utföra specifika tjänster åt 

organisationen. Detta för att kunna upprätthålla den flexibilitet som krävs i den föränderliga 

omvärlden (Burke & Cooper, 2000).  

 

Littler (2000) konstaterar svårigheterna med att teoretiskt definiera ordet ”downsizing” eller 

”nedskärning” men anser att det oftast innebär ett avsiktligt organisatoriskt beslut att reducera 

arbetsstyrkan på ett sätt som får organisationen att öka effektiviteten. Burke och Greenglass 

(2000) hävdar att en organisationsförändring i första hand syftar till att reducera utgifter och 

kostnader vilket främst men inte alltid genomförs genom att förminska personalstyrkan. 

                                                 
1 Outsourcing är det begrepp som används eftersom det inte finns någon korrekt svensk översättning. 
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Exempel på organisationsförändringar som benämns som nedskärning är satsning på 

kärnverksamheter i kombination med utförsäljning av mindre centrala verksamheter, 

upphandling av tjänster på entreprenad och uppdelning av verksamheten i underbolag och 

självständiga resultatenheter (Näswall m.fl., 2003).  

 

Även om olika typer av organisationsförändringar oftast är nödvändiga för organisationens 

överlevnad och framtida tillväxt kan förändringen också få negativa konsekvenser för 

medarbetarna. Callan (1993) menar att organisatoriska förändringar kan upplevas som mycket 

påfrestande för de anställda främst på grund av uppsägningar eller omplaceringar av personal 

och arbetsuppgifter. Eftersom en förändring till sin natur inte heller är linjär och förutsägbar, 

samt att syftet med förändringen oftast kan upplevas som oklart för många, uppkommer också 

en osäkerhet och en känsla av okontrollerbarhet hos medarbetarna. Förändringar i 

arbetssituationen kan dessutom leda till ökad ångest för de anställda (Callan 1993). Begreppet 

nedskärning kan således även definieras som en grupp stressande händelser inriktade på att 

reducera arbetsstyrkan, vilket leder till krav på organisationen, arbetsgrupper och individer 

och som kräver en process av coping och anpassning (Shaw & Barrett-Power, 1997). 

 

Krav i arbetet 

På grund av den förändrade arbetssituationen har kraven i arbetet förändrats och det finns 

även stöd för att arbetskraven har ökat (de Jonge, Mulder & Nijhuis, 1999; Marmot, Siegrist, 

Theorell & Feeney, 1999). I den förminskade organisationen ställs oftast krav på att de 

anställda ska göra allt mer med allt mindre resurser. Det blir således en ökad arbetsbelastning 

samtidigt som det sker en upplevd osäkerhet inför vilka uppgifter man förväntas utföra (Burke 

& Nelson 1998).  

 

Arbetskrav, eller snarare den arbetsbelastning som uppkommer, fungerar som en stresskälla 

som kan leda till påfrestning i form av försämrat psykologiskt välbefinnande samt lägre 

arbetstillfredsställelse (Jimmiesson, Terry & Callan, 2004). Arbetskrav kan delas in i 

kvantitativ och kvalitativ arbetsbelastning (Cooper, Dewe & O’Driscoll, 2001). Med 

kvantitativ arbetsbelastning menas den arbetsmängd som krävs samt den tidsram som arbetet 

måste utföras inom. Kvalitativ arbetsbelastning har att göra med anställdas affektiva 

reaktioner på sitt arbete. Detta kan inträffa när anställda upplever att de inte har den förmåga 

eller kapacitet som krävs för att framgångsrikt genomföra sina arbetsuppgifter (Cooper m.fl., 

2001). Medarbetarna kan känna att deras förändrade arbetsuppgifter i den nya organisationen 
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inte går att utöva med nuvarande kunskaper och färdigheter (Jimmieson m.fl., 2004). Vid en 

omorganisering kan det ofta uppstå en lucka mellan personalens befintliga kunskaper och de 

kunskaper som krävs för att framgångsrikt genomföra snabba organisatoriska förändringar 

(Callan 1993). Det är dock inte bara överbelastning i arbetssituationen som kan leda till 

påfrestningar för individen utan även underbelastning kan få samma konsekvenser. Enligt 

Yerkes-Dodson lagen (Yerkes & Dodson, 1908, citerad i Cooper m.fl., 2001) har varje individ 

en optimal nivå av arbetsbelastning och nivåer under och över det optimala läget leder oftast 

till påfrestningar. Kvalitativ underbelastning kan till exempel vara lika negativt som 

överbelastning eftersom individen inte ges möjlighet att använda sig av sina kunskaper och 

färdigheter samt utveckla sin fulla kapacitet (Cooper m.fl., 2001). Den nya teknologi och 

automatisering som inträffat på många arbetsplatser kan leda till krav på mer specialiserade 

och enformiga arbetsuppgifter. Dessa monotona uppgifter kan också vara en källa till stress, 

som på så sätt kan vara skadligt för individens välmående (Martin & Wall, 1989). Man kan 

också skilja mellan upplevd och verklig arbetsbelastning. Det är dock individens egen 

upplevelse av omvärlden som ligger till grund för upplevelsen av stress (Cooper m.fl., 2001). 

 

Lazarus och Folkman (1984) definierar stress som relationen mellan individen och 

omvärlden, som bedöms av individen som påfrestande och överstigande dennes resurser. När 

krav från omgivningen upplevs överstiga individens egna tillgångar leder det till stress och 

individens välmående hotas. Jex, Beehr och Roberts (1992) konstaterar att stress kan leda till 

strain2, det vill säga negativa effekter på hälsa och välbefinnande. Strain är alltså en reaktion 

eller ett resultat av en stresskälla. Både anställningsotrygghet och ökad arbetsbelastning är 

exempel på stresskällor eller stressorer som förekommer i samband med 

organisationsförändringar.  Lazarus och Folkman (1984) menar att när individen upplever en 

händelse som stressande och påfrestande, försöker han eller hon ta itu med eller klara av 

denna situation. Detta kallas coping3. Det finns olika strategier för coping och dessa brukar 

delas in i två breda kategorier: problemlösningsbaserad och emotionsbaserad coping, där den 

förstnämnda anses vara mest effektiv. En persons val av copingstrategi påverkas av personens 

aktuella bedömning av situationen, huruvida han bedömer situationen som stressande och ett 

hot mot sitt välmående eller inte. Bedömningen påverkas i sin tur av personens interna och 

externa copingresurser (Lazarus & Folkman, 1984). Till de interna copingresurserna räknas 

                                                 
2 Strain är det begrepp som används eftersom det inte finns någon korrekt svensk översättning. 
3 Inte heller för coping finns någon korrekt svensk översättning, menar vi. 
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bland annat self efficacy och till de externa copingresurserna räknas tillgång till socialt stöd 

(Scheck & Kinicki, 2000).  

 

Anställningsotrygghet 

Som en konsekvens av arbetslivets förändrade förutsättningar med omfattande organisatoriska 

förändringar som följd ökar inte bara arbetskraven utan även osäkerheten i arbetssituationen 

(Näswall m.fl., 2003; Westman, 2000). Deltidsarbete och tidsbegränsade anställningar har 

blivit ett faktum för många människor då organisationers krav på ökad mångsidighet har lett 

till förskjutningar från stabila och trygga anställningsförhållanden mot mer tillfälliga och 

otrygga anställningar (Sverke m.fl., 2001). De senaste årtiondenas ökande flexibilitet i 

arbetslivet har för många anställda gett upphov till en stark känsla av osäkerhet beträffande 

den egna anställningens karaktär och framtida existens. Författarna konstaterar vidare att 

Sverige enligt OECD (1997) tillhör de länder i Europa som ligger högst gällande 

arbetskraftens upplevelse av hot mot kontinuiteten i den nuvarande anställningen. 

Anställningsotrygghet är en stresskälla som kan definieras som individens subjektivt upplevda 

känsla av osäkerhet inför den framtida existensen av anställningen samt upplevda oro inför en 

förlust av värdesatta egenskaper i själva arbetssituationen. Det kan därmed sägas finnas två 

aspekter av anställningsotrygghet, dels kvantitativ otrygghet, det vill säga oron över att förlora 

anställningen och dels kvalitativ otrygghet, vilket innebär oron över försämrade 

anställningsvillkor, karriärmöjligheter och andra för individen betydelsefulla egenskaper i 

arbetet (Sverke m.fl., 2001).  

 

Anställningsotrygghet har bidragit till den ökande upplevelsen av stress i arbetslivet (Näswall 

m.fl., 2003). Förväntningarna på en stressutlösande händelse kan utgöra en lika stor eller till 

och med även större källa till ångest än själva händelsen (Lazarus & Folkman, 1984). Därmed 

kan känslan av otrygghet i anställningen till och med vara mer negativ än en faktisk förlust av 

arbetet (Latack & Dozier, 1986). Eftersom anställningsotrygghet är ett subjektivt fenomen 

som beror på individens tolkning av situationen kan denna känsla av osäkerhet skilja sig från 

person till person även om det föreligger samma objektiva hot om uppsägning. Näswall m.fl. 

(2003) menar att vad som påverkar i vilken utsträckning en person upplever otrygghet i 

arbetet kan bero på individuella bakgrundsfaktorer som till exempel ålder och kön, men även 

personliga egenskaper som självsäkerhet och self efficacy4 spelar roll. Likaså kan det sociala 

                                                 
4 Self efficacy är det begrepp som används eftersom det inte finns någon korrekt svensk översättning. 
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stödet hemifrån och på arbetsplatsen påverka hur man upplever anställningssituationen. 

Organisatoriska faktorer som kan påverka känslan av osäkerhet på arbetsplatsen är på vilket 

sätt organisationen genomför förändringen och vilken legitimitet dessa förändringar har hos 

de anställda samt organisationens förmåga att kommunicera och ge ut information till de 

anställda om förändringsarbetet (Näswall m.fl., 2003). 

 

Forskning har visat att genom att ge ut korrekt information vid rätt tidpunkt till medarbetarna 

om organisationsförändringen kan känslan av osäkerhet på arbetsplatsen minskas (Jimmiesson 

m.fl., 2004; Näswall m.fl., 2003). När anställda ställs inför en djupgående förändring går de 

igenom en meningsskapande process där de behöver information för att kunna skapa en 

känsla av prediktion och förståelse för situationen. Att medarbetarna får en känsla av 

prediktion och förståelse för förändringen kan reducera de negativa effekterna av 

förändringsrelaterade stressorer vid anpassningen till den nya arbetssituationen (Jimmiesson 

m.fl., 2004) 

 

Self efficacy 

Hur man upplever arbetskrav och otrygghet i samband med en organisationsförändring kan 

variera från individ till individ. Jex, Bliese, Buzzell och Primeau (2001) betonar vikten av att 

undersöka vilken roll de individuella skillnaderna har för upplevelsen av stressande 

situationer. Self efficacy är den personlighetsvariabel som enligt de senaste årens forskning 

fått mest stöd för sin betydelse inom organisatorisk stress (Cooper m.fl., 2001).  

 

Self efficacy-begreppet introducerades första gången av Albert Bandura. En hög self efficacy 

innebär att en person känner sig kompetent att utföra handlingar med önskat resultat. 

Begreppet är i hög grad kontextbundet och skiljer sig mellan olika sammanhang. Self efficacy 

reflekterar en upplevelse av kontroll att möta krav från omvärlden och kan ses som tillit till 

sin egen förmåga att möta vissa sorters stressorer. Efficacy påverkas av flera olika källor: 

individens fysiska anspänning, övertalning från andra, samt egna och andras erfarenheter 

(Bandura, 1977). 

 

Schwarzer och Scholz (1999) menar att self efficacy även påverkar hur människor mår, tänker 

och agerar. Personer med låg self efficacy känner oftare än andra ängslan och hjälplöshet. 

Dessa har också sämre självförtroende och tänker pessimistiskt om vad de tidigare utfört och 

sin personliga utveckling. Self efficacy påverkar i hög grad motivation. Personer med hög self 
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efficacy sätter högre mål, anstränger sig mer och håller ut längre än personer med låg sådan. 

Författarna menar vidare att hög self efficacy också påverkar förmågan att fortsätta även när 

man blir motarbetad och gör att man lättare kommer över motgångar. Som tidigare nämnts är 

self efficacy starkt kontextbundet vilket innebär att ens self efficacy kan vara olika högt i 

olika sammanhang. Vissa forskare har ändå försökt mäta en övergripande self efficacy som 

ska innefatta en generell tro på sin egen förmåga att hantera nya eller krävande situationer 

(Schwarzer & Scholz, 1999). 

 

Bandura (1977) menar att de individer som tvivlar på sin egen förmåga, som har en låg self 

efficacy, upplever ett större hot när de bedömer de miljömässiga kraven. I en organisatorisk 

kontext kan det därmed antas att de personer som har en låg self efficacy kopplad till arbetet 

även upplever organisatoriska stressorer som mer hotande och negativa än personer som har 

hög self efficacy (Jex & Gudanowski, 1992; Jex m.fl., 2001). Vid en omorganisation skulle 

det innebära att personer med högre self efficacy hanterar de stressfyllda situationerna bättre, 

dels för att han eller hon inte upplever dem som lika stressande och dels för att han litar till sin 

egen förmåga att möta dem. 

 

Förändringsrelaterad self efficacy definieras som medarbetarens upplevda förmåga att kunna 

fungera bra i arbetet trots de krav som uppstått i samband med förändringen (Jimmiesson 

m.fl., 2004; Wanberg & Banas, 2000). En undersökning av Jimmiesson m.fl.( 2004) visade att 

anställda som upplevde sig ha hög grad av förändringsrelaterad self efficacy också upplevde 

mindre grad av arbetsrelaterad stress bland annat i form av kvantitativa arbetskrav. Jex m.fl. 

(2001) genomförde en studie som visade på att self efficacy hade ett negativt samband med 

upplevelsen av psykologisk påfrestning. Self efficacy kan också, enligt vissa undersökningar, 

vid arbetsbelastning verka som moderator eller skydd mot negativa hälsoeffekter (Jex & 

Bliese, 1999).  

 

Self efficacy har även samband med coping genom att de personer som upplever att de har 

förmågan att klara av sina arbetsuppgifter använder effektiva copingstrategier för att kunna 

handskas med arbetsplatsstressorerna. Det har visats att personer med hög self efficacy i 

större utsträckning använder sig av problemfokuserade copingstrategier medan personer med 

låg efficacy oftare har en mer känslomässig coping. Eftersom problemfokuserade 

copingstrategier är mer framgångsrika gör det att den redan höga efficacyn stärks (Kinicki & 

Latack, 1990; Lazarus & Folkman, 1984). Anställda med hög self efficacy tror generellt mer 
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på sin förmåga att klara en förändring eller omorganisation och har mer fungerande 

copingstrategier. Detta gör dem mer benägna att samarbeta i genomförandet av 

förändringsarbetet. Anställda med låg self efficacy upplever att de inte har förmåga att hantera 

förändringen eftersom stressen överstiger deras copingförmåga. Det är då mer sannolikt att 

förändringsarbetet motarbetas (Armenakis, Harris, Stanley & Mossholder, 1993; Bandura, 

1982).  Jex m fl, (2001) menar att personer med hög self efficacy använder copingmetoder 

som hindrar dem från att överhuvudtaget uppleva arbetsplatsstressorer. Till exempel kan en 

person med hög self efficacy ha förmågan att planera sina arbetsuppgifter för att förhindra 

arbetshopningar i samband med deadlines. På så sätt förebyggs den kvantitativa 

arbetsbelastning som är en stor källa till stress. Som vi tidigare nämnt upplever personer med 

högre self efficacy inte stressande situationer i samband med omorganisationen som lika 

hotande och påfrestande som någon med lägre self efficacy. En medverkande förklaring till 

detta kan kopplas till coping.  

 

Jimmieson m.fl. (2004) fann att anställda som upplever att de fått förändringsrelaterad 

information i samband med en organisationsförändring utvecklar en förändringsrelaterad self 

efficacy. Författarna menar att anställda som fått information om organisationsförändringen 

och utvecklat prediktion och förståelse för den organisatoriska förändringen också är mer 

benägna att bedöma att de klarar av de nya arbetskrav som uppstått.  

 

Socialt stöd 

Ett flertal studier har visat att socialt stöd har många positiva effekter för både den fysiska och 

mentala hälsan (Stansfeld, 1999). Det har också länge funnits ett intresse för det sociala 

stödets roll i dämpning av stress och påfrestningar på arbetsplatsen (Beehr, Johnson & Nieva, 

1995). Trots detta har det inte exakt gått att enas om det sociala stödets karaktär och påverkan 

på individen (Stansfeld, 1999). Själva begreppet socialt stöd har används på olika sätt i olika 

sammanhang. Dunkel-Schetter och Bennett (1990) menar att det finns svårigheter med att rent 

konceptuellt definiera vad socialt stöd är och vilka komponenter det består av.  

 

House (1981) har bidragit med en ofta använd indelning av socialt stöd som innefattar 

värderande stöd, emotionellt stöd, informativt stöd och instrumentellt stöd. Värderande stöd 

innebär att ge feedback på en persons agerande som kan förbättra hans eller hennes 

självförtroende. Emotionellt socialt stöd är att visa intresse för, visa förståelse för, bry sig om 

och känna sympati för personens svårigheter. Informativt stöd innebär att ge en person 
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information som kan hjälpa han eller henne att ta itu med problem. Det instrumentella stödet 

handlar om att ge direkt, ofta praktisk hjälp (House, 1981). 

 

Sarason, Sarason och Pierce (1990) menar att socialt stöd kan studeras utifrån och delas in i 

tre olika kategorier. Den första fokuserar på nätverk där individens sociala integration i en 

grupp och samspelet mellan gruppens medlemmar studeras. Den andra kategorin är 

koncentrerad på det erhållna sociala stödet, det vill säga det verkliga stöd individen får. Den 

tredje kategorin inriktar sig på det sociala stöd som finns tillgängligt om individen upplever 

sig behöva det. Även om det sociala stödet kan studeras på olika sätt brukar man gemensamt 

avse det stöd som sker i mellanmänskliga utbyten eller transaktioner och som inkluderar både 

verbala och icke-verbala beteenden (Dunkel-Schetter & Bennett, 1990). 

 

Upplevelsen av socialt stöd påverkar hur individer tolkar, upplever och hanterar situationer 

som ger upphov till stress (House, 1981). Callan (1993) menar att tillgång till socialt stöd 

både på och utanför arbetsplatsen är viktigt för att klara av den stress och de krav som kan 

uppkomma vid en organisationsförändring. Sverke m.fl. (2001) hävdar att även 

anställningsotryggheten som stressor skulle kunna minskas eller mildras med hjälp av sociala 

stödstrukturer. Socialt stöd kan därmed minska osäkerheten kring den framtida anställningen. 

Mycket forskning har på olika sätt visat på samband mellan socialt stöd, stressorer och strain. 

Många undersökningar har till exempel bekräftat det sociala stödets funktion som buffert eller 

moderator, vilket innebär att socialt stöd försvagar relationen mellan stress och strain (Beehr, 

Farmer, Glazer, Gudanowski & Nair, 2003). Ett annat perspektiv på det sociala stödets roll i 

relationen stresskälla-strain som inte har uppmärksammats i hög utsträckning är det sociala 

stödet som oberoende variabel (Carlson & Perrewé, 1999). Socialt stöd ska då ha en direkt 

effekt på upplevda stresskällor samt ha en indirekt effekt på strains genom dessa stressorer. 

Detta kan bero på att socialt stöd påverkar värderingen av en situation och gör att situationen 

upplevs som svagare och mindre hotande (Cohen & Wills, 1985). Således skulle personer som 

upplever att de har starkt stöd inte i lika stor utsträckning uppleva krav i sin miljö som 

stresskällor (Brown & Harris, 1985; Brown & Harris, 1978, citerat i Carlson & Perrewé, 

1999). Det har även antagits att sambandet mellan stresskälla och socialt stöd kan ske i 

omvänd ordning. Det kan ses som att efter en person upplever en stresskälla i miljön, utnyttjas 

de resurser som finns till exempel genom att uppsöka socialt stöd (Carlson & Perrewé, 1999).  
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Debatten har dock varit livlig om det sociala stödets egentliga påverkan och vilka riktningar 

det tar. Beehr m.fl. (2003) förmodade att detta skulle kunna bero på sättet socialt stöd har 

studerats och i vilken kontext det har studerats. Även om de flesta forskare anser att socialt 

stöd förminskar negativ inverkan av stress (Thoits, 1986), har resultaten motsagt varandra i så 

stor utsträckning att det inte går att säga hur socialt stöd egentligen verkar (Carlson & 

Perrewé, 1999). Socialt stöd har i vissa studier visat sig förstärka snarare än förminska det 

positiva sambandet mellan stresskälla och strain (Beehr m.fl. 2003). O’Hara, Johnson, och 

Beehr (1985) antar att detta skulle kunna uppkomma när en stressad person får sin situation 

värderad, som värre än vad han egentligen ansåg den vara själv, från en stödjande 

medarbetare.  

 

En ytterligare förklaring till att socialt stöd skulle kunna förstärka upplevelsen av strain kan 

vara att källan till stress och källan till stöd är densamma. Blau (1981) föreslår att personen 

som ger socialt stöd inte ska vara densamma som den som är upphov till stress. Detta kan ske 

när till exempel chefen står bakom omorganiseringen och därmed kan upplevas vara upphovet 

till stress, men samtidigt ger stöd till de anställda under förändringsarbetet. Festinger (1957) 

och Harmon-Jones (1999) ger en förklaring utifrån Cognitive dissonance theory. När källan 

till stress och stöd är desamma, exempelvis en chef, hamnar den anställde i en 

tvåkonfliktskognition om sin chef: ”min chef gör mig stressad” och ”min chef stöttar mig”.  

 

Socialt stöd har ofta delats upp i tre grupper när det studeras i kontexten arbetsrelaterad stress: 

den anställdes chef, medarbetare och familj och vänner (Kaufmann & Beehr, 1986). Det har 

spekulerats i om arbetsrelaterad stress har störst påverkan när det sociala stödet ges av chef 

eller medarbetare, eftersom den stressande situationen sker på arbetsplatsen (O’Hara m.fl., 

1985). Fenlason & Beehr (1994) stödjer antagandet om att människor på arbetsplatsen, 

medarbetare och särskilt chefer, är de som ger bäst socialt stöd i arbetsrelaterade frågor. De 

anser även att det är viktigt att se på vad som kommuniceras i stödet. Det bästa stödet ges i 

kommunikation som rör positiva ämnen på arbetet, och det näst bästa stödet är när man 

kommunicerar om ämnen som inte rör arbetet alls.  

 

Wortman och Dunkel-Schetter (1987) menar att en annan möjlig förklaring till 

motsägelsefulla resultat kan vara att en persons copingförmåga skulle påverka graden av 

socialt stöd han eller hon får. Det är möjligt att omgivningen är ovillig att ge stöd åt personer 

som har dålig copingförmåga. En annan förklaring är att personer som har en dåligt anpassad 
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social kompetens inte kan dra till sig socialt stöd. Det kan också vara så att socialt stöd 

påverkas av faktorer som optimistisk läggning och social klass (Wortman & Dunkel-Schetter, 

1987). 

 

Individuella skillnader som självförtroende och self efficacy kan även påverka hur man 

upplever tillgängligheten av socialt stöd. De personer som har lågt självförtroende kan 

uppleva att de har mindre socialt stöd än de som har högt självförtroende (Dunkel-Schetter & 

Bennett, 1990). Man kan även tänka sig detta samband i motsatt riktning. Enligt Westlander 

(1993) påverkas vår kompetensupplevelse och självkänsla delvis av värderande reaktioner och 

bekräftelser från den sociala omvärlden. Socialt stöd kan på detta sätt sägas påverka 

självförtroendet. Man kan därmed också se det som att upplevelsen av socialt stöd ökar 

individens självförtroende, vilket gör individen mindre mottaglig för stressorer i omvärlden 

(Fenlason & Beehr, 1994). Även om självförtroende och self efficacy inte är två identiska 

begrepp är de i sina mest generaliserade framställningar så gott som omöjliga att särskilja 

(Semmer, 2003). Upplevelsen av socialt stöd kan på så vis antas påverka personens self 

efficacy vilket gör att han eller hon under en omorganisation är mindre mottaglig för 

förändringsstressorerna. 

 

Sammanfattningsvis har tidigare forskning visat olika resultat huruvida socialt stöd och self 

efficacy har betydelse för upplevelsen av stresskällor vid organisationsförändringar. Vid en 

omorganisering är det av vikt hur anställda upplever den otrygghet som uppkommer, samt de 

arbetskrav som uppstår. Det finns få undersökningar där self efficacy, socialt stöd och 

information tillsammans studeras i denna kontext. Vi är därför intresserade av att se vad dessa 

skulle ha för betydelse i en organisationsförändring, och vilka faktorer som är viktigast för 

upplevelsen av arbetskrav och anställningsotrygghet. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka om self efficacy och socialt stöd har betydelse för 

anställdas upplevelse av arbetskrav och anställningsotrygghet i en omorganisation. Syftet är 

också att undersöka informationens betydelse för self efficacy och anställningsotrygghet. Vi 

antar att dimensioner av socialt stöd och self efficacy kommer att korrelera negativt med 

arbetskrav, oro över förändringar på arbetsplatsen samt oro över att förlora tjänsten (hypotes 

1). Vidare antar vi att det finns en korrelation mellan dimensioner av socialt stöd och self 

efficacy (hypotes 2). Vi antar också att information om förändringar har ett positivt samband 
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med self efficacy, samt ett negativt samband med oro över förändringar på arbetsplatsen och 

oro över förlorad tjänst (hypotes 3). Slutligen antar vi att self efficacy och de olika källorna av 

socialt stöd tillsammans predicerar arbetskrav, oro över förändringar på arbetsplatsen och oro 

över att förlora tjänsten (hypotes 4). Ytterligare ett syfte med studien är att studera i vilken 

omfattning self efficacy och olika dimensioner av socialt stöd tillsammans kan predicera 

arbetskrav och anställningsotrygghet. 

 

 

Metod 
 

Procedur 

Studien utfördes på ett större svenskt energibolag som var sju månader in i en 

organisationsförändring som planerades pågå i fyra år. Organisationsförändringen var en form 

av nedskärning där flera verksamheter skulle slås ihop och arbetsuppgifter omfördelas 

alternativt läggas ut på entreprenad. Undersökningsdeltagarna var samtliga anställda på två 

olika avdelningar på två orter. Den ena avdelningen planerades att inom en snar framtid 

läggas ned. De anställda på denna avdelning skulle troligtvis ges möjlighet att få flytta till 

annan ort. Även den andra orten omfattades av omorganisationen och det handlade där främst 

om omplacering av arbetsuppgifter. När undersökningen genomfördes hade ännu inte några 

beslut fattats och personalen var således fortfarande ovetande om sin framtida anställning i 

företaget.  

 

Studien bestod av en enkätundersökning där enkäterna skickades ut via e-post. Som 

svarsadress användes en av forskarnas studentepostadress. Medverkan i enkäten var frivillig 

vilket förmedlades av personalchef samt i följebrev som skickades med enkäten. Deltagarna 

informerades också om att alla uppgifter skulle behandlas konfidentiellt. 

 

Undersökningsdeltagare 

En enkät med följebrev skickades till 102 anställda. Av dessa inkom 70 svar vilket gav en 

svarsfrekvens på 69 %. De flesta av deltagarna var män, 91 %. Medelåldern bland 

respondenterna var 47.0 år (S.D. = 9.6). Respondenterna hade varit anställda i genomsnitt 

18,6 år (S.D.=12.0). De flesta var gifta eller sambo, 87 %, och hade delat eller inget ansvar för 
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hushållsarbetet, 83 %. Endast tre procent arbetade deltid. Hälften av respondenterna arbetade 

på den ena orten och hälften på den andra.  

 

Material 

Enkäten innehöll frågor om arbetskrav, anställningsotrygghet, information, socialt stöd samt 

self efficacy, och inleddes med ett antal demografiska frågor (se appendix).  

 

Bakgrundsfrågor: Som bakgrundsvariabler användes kön, ålder (kontinuerlig variabel), 

civilstånd (0=ensamstående; 1= gift/sambo), ansvar för hushåll (0= eget ansvar; 1=delat eller 

inget ansvar), anställningsår (kontinuerlig variabel), arbetsomfattning (0=deltid; 1=heltid) 

samt ort. 

 

Arbetskrav: Arbetskraven mättes med tio frågor hämtade från Dallner m.fl. (2000). 

Arbetskrav bestod av kvantitativa krav, beslutskrav och inlärningskrav. Varje fråga hade en 

rangordning från ett till fem; från mycket sällan eller aldrig till mycket ofta eller alltid 

(Cronbachs alpha: 0.78). 

 

Oro över förändringar på arbetsplatsen: Frågan hämtades från Dallner m.fl. (2000). 

Frågan hade en rangordning från ett till fem; från mycket sällan eller aldrig till mycket ofta 

eller alltid.  

 

Oro över att förlora tjänsten: Denna fråga konstruerades av forskarna. Frågan hade en 

rangordning från ett till fem; från mycket sällan eller aldrig till mycket ofta eller alltid.  

 

Information om förändringar på arbetsplatsen: Frågan är hämtad från Dallner (2000). 

Frågan hade en rangordning från ett till fem; från mycket sällan eller aldrig till mycket ofta 

eller alltid.  

 

Socialt stöd: Socialt stöd bestod av åtta frågor från Dallner (2000). Dessa var uppdelade i 

skalorna stöd från chef, stöd från arbetskamrater och stöd från vänner och familj. Stöd från 

chef innehöll tre frågor (α: 0.82), stöd från arbetskamrater två (α: 0.82) och stöd från vänner 

och familj tre stycken (α: 0.79). Varje fråga hade en rangordning från ett till fem: från mycket 

sällan eller aldrig till mycket ofta eller alltid.  
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Self efficacy: Denna dimension bestod av tio påståenden som alla var ett mått på 

övergripande self efficacy. I enkäten kopplades self efficacy till upplevd förmåga i 

arbetssituationen. Påståendena är hämtade från en svensk översättning av General Self 

Efficacy Scale utformad av Koskinen-Hagman, Schwarzer och Jerusalem (1999). Varje 

påstående hade en rangordning från ett till fyra; från tar helt avstånd till instämmer helt (α: 

0.88).  

 

 

Resultat 
 

Tabell 1 visar resultat från korrelationsberäkningar av samtliga variabler samt medelvärden 

och standardavvikelser. Bakgrundsvariablerna hade mycket få signifikanta samband med 

övriga variabler. Anställningsår korrelerade dock signifikant med self efficacy samt 

information om förändring. Korrelationerna i tabell 1 ger svar på hypotes 1. I hypotesen antas 

att dimensionerna inom socialt stöd och self efficacy kommer att korrelera negativt med 

arbetskrav, oro över förändringar på arbetsplatsen samt oro över att förlora tjänsten.  

 

Det visade sig i korrelationsanalysen att varken dimensionerna inom socialt stöd eller self 

efficacy hade några signifikanta samband med arbetskrav. Mellan self efficacy och arbetskrav 

fanns en nollkorrelation. Det fanns dock en tendens till negativt samband mellan stöd från 

arbetskamrater och arbetskrav (p=.054). Korrelationstabellen visar även ett signifikant 

negativt samband mellan stöd från chef och oro över förändringar på arbetsplatsen. Det fanns 

inga övriga samband mellan de olika stödkällorna och oro över förändringar på arbetsplatsen. 

Self efficacy hade inget signifikant samband med oro över förändringar på arbetsplatsen men 

det fanns en tendens till samband (p =.070). Korrelationsanalysen visade även att socialt stöd 

från chef hade ett signifikant samband med oro över att förlora sin tjänst. Inga övriga källor 

till socialt stöd korrelerade med oro över att förlora arbetet. Self efficacy hade inget samband 

med oro över att förlora tjänsten, korrelationskoefficienten hade ett värde på -.01.  

 

Sammanfattningsvis bekräftades hypotes 1 endast delvis. Dimensionerna av socialt stöd hade 

inga signifikanta samband med arbetskrav. Stöd från chef var det enda stöd som korrelerade 

negativt med oro över förändringar och oro över att förlora tjänsten. Self efficacy visade inga 

signifikanta samband med vare sig arbetskrav eller anställningsotrygghet. 
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Tabell 1 

Medelvärden, standardavvikelser och korrelationer mellan studerade variabler. 

Variabler M SD
  1. Kön .1 .3 −    
  2. Ålder 47.0 9.6 -.06 −    

   
   
   

  
  
  
  
  

   
  

   

 

  3. Civilstånd .9 .3 -.19 .03 −
  4. Ansvar för hushåll .2 .4 .13 .01 -.73** −
  5. Antal år i tjänst 18.6 12.0 -.17 .56** .11 -.07 −
  6. Arbetsomfattning 1.0 .2 -.25* -.12 -.07 -.15 -.13 − 
  7. Ort .5 .5 .20 .20 .04 -.08 .40** .00 −
  8. Arbetskrav 33.2 4.5 -.01 -.08 -.13 .12 -.03 .14 -.01 −
  9. Oro över förändringar   2.8 1.0 -.03 .06 .03 .00 -.06 .04 -.07 .01 −
10. Oro över att förlora tjänst 2.2 1.0 -.07 -.03 .09 -.07 -.06 -.05 -.21 .08 .65** −
11. Information om förändring 2.6 1.0 -.14 .06 .11 -.09 .25* .02 .01 .11 -.24 -.17 −
12. Stöd från chef 9.0 2.7 -.19 -.14 .17 -.14 .11 .10 -.19 -.18 -.30* -.28* .50** −
13. Stöd från arb.kam. 7.4 1.7 -.11 -.11 -.06 .00 .11 .36** .02 .24 .06 .11 .29* .23 −
14. Stöd från vänner o. familj 10.1 3.0 -.01 -.01 .13 -.13 .09 .21 .13 .05 -.01 .14 .10 .18 .24* −  
15. Self efficacy 29.6 4.1 -.22 .23 -.15 .08 .43** -.08 -.11 .00 -.22 -.01 .21 .16 .34** .08 − 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 
Notera. N=70- 68. Decimalerna i tabellen har avrundats. *p<.05.  **p<.01. Kön (0=man; 1=kvinna); Civilstånd (0=ensamstående; 1=gift/sambo); Ansvar för hushåll (0=eget ansvar; 1=delat eller inget ansvar);   
Arbetsomfattning (0=deltid; 1=heltid); Ort (0= ort 1; 1= ort 2). 

 16



Tabell 2 

Regressionsanalys för predicering av arbetskrav som utfallsvariabel (N= 67). 

Variabel                                  B                            SE B                              β 
Self efficacy -.08 .14                          -.07 
Stöd från chef -.39 .20                          -.24 
Stöd från 
arbetskamrater .82 .35                              .31*
Stöd från vänner och 
familj .06 .18                            .04 
*p<.05. **p<.01. 
 
 

 

 

Tabell 3 

Regressionsanalys för predicering av oro över förändringar på arbetsplatsen som 

utfallsvariabel (N= 68). 

Variabel B SE B                          β 
Self efficacy -.06 .03                        -.24* 
Stöd från chef -.12 .05 -.32**
Stöd från 
arbetskamrater .12 .08                        .19 
Stöd från vänner och 
familj .00 .04                        .01 
*p<.05. **p<.01. 
 
 
 

 

Tabell 4 

Regressionsanalys för predicering av oro över att förlora tjänst som utfallsvariabel (N= 69). 

Variabel B SE B                          β 
Self efficacy -.00 .03                      -.01 
Stöd från chef -.13 .04 -.36**
Stöd från 
arbetskamrater .08 .08                        .14 
Stöd från vänner och 
familj .05 .04                        .14 
*p<.05. **p<.01. 
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I hypotes 2 antas att det finns en korrelation mellan delarna av socialt stöd och self efficacy. 

Stöd från arbetskamrater visade sig korrelera starkt med self efficacy, de övriga 

underdimensionerna visade inget signifikant samband med self efficacy. Hypotesen 

bekräftades därmed endast delvis. 

 

Hypotes 3 innefattar antagandet att information om förändringar har ett positivt samband med 

self efficacy, samt ett negativt samband med oro över förändringar på arbetsplatsen och oro 

över förlorad tjänst. Det visade sig att information om förändringar inte hade ett signifikant 

samband med self efficacy. Även oro över förändringar på arbetsplatsen samt oro över att 

förlora tjänsten korrelerade inte signifikant med information om förändringar. Dock fanns det 

en mycket stark tendens till ett negativt samband mellan information om förändringar och oro 

över förändringar på arbetsplatsen (p=.051). Hypotesen kunde ändå inte bekräftas. Värt att 

notera är att information om förändringar korrelerade starkt positivt med stöd från chef samt 

med stöd från arbetskamrater.  

 

För att undersöka hypotes 4 användes multipel regression vilket visas i tabell 2, 3 och 4. I 

hypotesen antas att self efficacy och delarna av socialt stöd tillsammans predicerar arbetskrav, 

oro över förändringar på arbetsplatsen samt oro över att förlora tjänsten. I den första 

regressionen, som demonstreras i tabell 2, predicerades arbetskrav från variablerna socialt 

stöd från chef, stöd från medarbetare och stöd från familj och vänner, samt self efficacy. Vi 

har även predicerat oro över förlorad tjänst samt oro över förändrad arbetssituation med 

socialt stöd från chef, stöd från medarbetare och stöd från familj och vänner samt self 

efficacy. Dessa regressioner visas i tabell 3 och 4. Som visats i tabell 1 korrelerar inga 

bakgrundsvariabler med de tre utfallsvariablerna arbetskrav, oro över arbetssituation eller oro 

över förlorad tjänst. Det är därför inte nödvändigt att kontrollera för dessa i 

regressionsanalysen. 

 

Den första prediktionsmodellen, där arbetskrav var utfallsvariabel, var inte signifikant när alla 

prediktorvariabler tillsammans användes. Däremot var stöd från arbetskamrater en enskild 

signifikant prediktor. Eftersom regressionsmodellen som helhet inte var signifikant, samt att 

stöd från arbetskamrater inte hade ett signifikant samband med arbetskrav utan bara visade en 

tendens, kan stöd från arbetskamrater som prediktor tolkas som svag och dess betydelse 

ifrågasättas.  
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Resultatet från den andra regressionen där oro över förändrad arbetssituation var 

utfallsvariabel finns i tabell 3. Modellen var signifikant (Adjusted R2 =.11, p<.05), vilket 

innebär att prediktorerna tillsammans predicerar elva procent av variationen i utfallsvariabeln. 

Stöd från chef samt self efficacy var signifikanta enskilda prediktorer. Self efficacy visade sig 

alltså här vara en signifikant prediktor trots att den i tabell 1 endast hade en tendens till 

samband med oro över förändringar på arbetsplatsen. Eftersom det trots allt fanns en tendens 

samt att regressionsmodell två i sin helhet var signifikant kan det anses att self efficacy som 

prediktor är betydelsefull. 

 

I tabell 4 visas resultatet av regression tre där oro över att förlora tjänsten är utfallsvariabel. 

Modellen var signifikant (Adjusted R2 =.08, p<.05), vilket innebär att variablerna tillsammans 

kunde predicera åtta procent av variationen i utfallsvariabeln. Stöd från chef var enda 

signifikanta enskilda prediktor.  

 

Således bekräftades hypotes 4 endast delvis. Det var endast i regressionerna gällande oro över 

förändringar på arbetsplatsen samt oro över att förlora tjänst som modellen i sin helhet var 

signifikant. Self efficacy och stöd från chef kunde enskilt predicera oro över förändringar på 

arbetsplatsen. Stöd från chef kunde även enskilt predicera oro över att förlora tjänsten.  

 

 

Diskussion 
 

Syftet med studien var att undersöka self efficacy och det sociala stödets betydelse för 

upplevelsen av arbetskrav och anställningsotrygghet i kontexten av en omorganisation. Vidare 

var syftet att undersöka informationens betydelse för self efficacy och anställningsotrygghet. 

Hypotes 1 och 4 diskuteras tillsammans. Vi börjar med att diskutera self efficacy och det 

sociala stödets betydelse för upplevelsen av arbetskrav, därefter variablernas betydelse för oro 

över förändringar på arbetsplatsen och slutligen deras betydelse för oro över att förlora 

tjänsten.  

 

Vi antog i hypotes 1 att dimensioner av socialt stöd och self efficacy skulle korrelera negativt 

med arbetskrav, oro över förändringar på arbetsplatsen samt oro över att förlora tjänsten. Det 
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fanns inget samband mellan vare sig stöd från chef, stöd från arbetskamrater eller stöd från 

vänner och familj med arbetskrav. Det fanns dock en tendens till att stöd från arbetskamrater 

korrelerade med anställdas uppfattning av krav på arbetsplatsen. I hypotes 4 antas att 

anställdas upplevda sociala stöd tillsammans med self efficacy predicerar arbetskrav och 

anställningsotrygghet. Enligt resultatet kan anställdas upplevda stöd från sina arbetskamrater 

som enda prediktor förutse anställdas upplevelse av arbetskrav. Eftersom prediktionsmodellen 

som helhet inte är signifikant samt att stöd från arbetskamrater inte hade ett signifikant 

samband med arbetskrav utan bara visade en tendens, kan stöd från arbetskamrater som 

prediktor tolkas som svag och dess betydelse kan ifrågasättas. Därför kan resultatet inte sägas 

bekräfta tidigare forskning om socialt stöd som viktigt för att inte uppleva arbetskrav i sin 

miljö som starka stresskällor (Callan, 1993; Cohen & Wills 1985). Som tidigare sagts har 

forskning om det sociala stödets påverkan på upplevelsen av krav i arbetslivet inte varit 

entydigt (Carlson & Perrewé, 1999). Att arbetskrav enligt våra resultat inte korrelerar med 

stöd från arbetskamrater samt familj och vänner kan bero på att det sociala stödets betydelse 

är komplicerat att klarlägga. 

 

Anställdas self efficacy hade inga samband med upplevda arbetskrav. Self efficacy kunde inte 

heller predicera hur anställda uppfattade arbetsplatsens krav. Resultatet går emot vad som 

tidigare påvisats att anställda som upplevde sig ha hög grad av förändringsrelaterad self 

efficacy också upplever mindre grad av arbetsrelaterad stress bland annat i form av 

kvantitativa arbetskrav (Jimmiesson m.fl., 2004). Inte heller Banduras (1977) konstaterande 

att self efficacy har betydelse för hur de miljömässiga kraven bedöms kunde inte styrkas i 

denna studie. Resultatet talar även emot det som tidigare antagits att personer med högre self 

efficacy skulle hantera arbetskraven bättre, dels för att han eller hon inte upplever dem som 

lika stressande och dels för att han litar till sin egen förmåga att möta dem (Jex och 

Gudanowski, 1992; Jex, m.fl. 2001). 

 

En förklaring till de motsägelsefulla resultaten jämfört med tidigare studier kan vara att vi i 

denna studie inte har undersökt copingstrategier. Enligt Jex m.fl. (2001) bör self efficacy 

alltid undersökas tillsammans med coping. Om inte hög self efficacy förekommer i samband 

med effektiva copingstrategier försvinner effekten av self efficacy vid upplevelse och 

hantering av stressorer på arbetsplatsen. En hög nivå av self efficacy indikerar bara att 

anställda tror att de har den kompetens som krävs för att klara arbetskrav som ställs, det 

innebär inte automatiskt att man har de verktyg som är nödvändiga. I denna studie tillfrågas 
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undersökningsdeltagarna om de upplever krav i arbetet. Vad som inte undersöks är om de 

känner att de kan handskas med kraven. Det kan därmed vara möjligt att de anställda både kan 

uppleva hög self efficacy och höga krav, eftersom höga krav kan konstateras utan att man 

känner att de ligger utanför ens förmåga att klara av dem och behöver inte upplevas som 

påfrestande. En hög self efficacy innebär inte att man är blind för de krav som finns på 

arbetsplatsen. Som nämnts i uppsatsens inledning, anser Kinicki & Latack (1990) att self 

efficacy följs av effektiva copingstrategier. De anser att personer med hög self efficacy även 

använder sig av effektiva copingstrategier som hindrar dem från att överhuvudtaget uppleva 

arbetsplatsstressorer. Resultaten från vår studie anser vi visar på att så inte nödvändigtvis är 

fallet, eftersom det inte uppvisades några samband mellan self efficacy och upplevelsen av 

arbetskrav. Det är därmed inte självklart att hög self efficacy automatiskt följs av effektiv 

copingstrategi. Vi stödjer därför Jex antagande att det är viktigt att i undersökningar om self 

efficacy och arbetskrav även undersöka copingstrategier, och att det skulle kunna vara en 

förklaring till att self efficacy inte hade någon betydelse för de upplevda arbetskraven i 

studien. 

 

Inom en av det sociala stödets underdimensioner fanns det samband med de två 

dimensionerna av anställningsotrygghet. De anställda som kände stöd från sin chef var inte 

lika oroliga över förändringar på arbetsplatsen och över att förlora sin tjänst som övriga 

anställda. Socialt stöd från chef var signifikant enskild prediktor av både oro för förändringar 

på arbetsplatsen och över att förlora tjänsten. Tidigare forskning har visat att socialt stöd kan 

minska osäkerheten kring den framtida anställningen (Sverke m.fl., 2001). 

Anställningsotrygghet som stressor ska kunna minskas med hjälp av stöd från omgivningen, 

exempelvis genom att den påverkar värderingen av en situation vilket kan göra att den 

upplevs som mindre hotande (Näswall m.fl., 2003; Cohen & Wills, 1985). Dessa resonemang 

kunde dock i denna studie endast bekräftas när det gäller stöd från chef. Uppdelningen i stöd 

från chef, medarbetare samt familj och vänner är förankrad i tidigare forskning (Kaufmann & 

Beehr, 1986). Det har antagits att socialt stöd har störst påverkan på arbetsrelaterad stress när 

det ges av chef eller medarbetare eftersom stressen sker på arbetsplatsen och stödet ges av 

människor som är i samma omgivning (O’Hara m.fl., 1985; Fenlason & Beehr, 1994). Här 

styrks således tidigare resultat från liknande undersökningar att stöd från chef är effektivt i 

arbetsrelaterade situationer. Stöd från arbetskamrater hade i studien emellertid inget samband 

med hur de anställda upplevde anställningsotrygghet. Som tidigare nämnts har andra forskare 

diskuterat det negativa i att källan till stress och stöd är densamma, exempelvis en chef. I en 

 21



större organisation som den vi undersöker är antagligen inte den närmaste chefen upphovet till 

förändringarna och är därmed inte den som är direkt upphov till stressorerna. Tidigare har 

nämnts House’ indelning av socialt stöd: värderande, emotionellt, informativt och 

instrumentellt. Det kan utifrån den indelningen tolkas som att stöd från chef är informativt och 

instrumentellt eftersom dessa typer av stöd handlar om att ge information för att kunna ta itu 

med problem samt ge direkt hjälp i praktiska situationer. Stöd från vänner och familj är oftast 

av emotionell karaktär och denna typ av stöd har inte visats ha någon betydelse för 

upplevelsen av stress på arbetsplatsen. Detta kan tolkas som att vid anställningsotrygghet 

behövs främst praktiska former av stöd framför känslomässigt. 

 

Till skillnad från dimensionerna av socialt stöd hade inte self efficacy något signifikant 

samband med vare sig oro över förändringar på arbetsplatsen eller oro över att förlora sin 

tjänst. Dock visade det sig att anställdas self efficacy förvånansvärt nog kunde predicera oro 

över förändringar på arbetsplatsen. Detta kan bero på den starka tendens som konstaterades 

mellan dessa variabler. Det kan antas att sambandet skulle ha blivit signifikant om gruppen 

med undersökningsdeltagare hade varit något större, vilket den ofta har varit i tidigare 

undersökningar. Eftersom regressionsmodellen var signifikant kan det tolkas som att self 

efficacy trots allt har betydelse för anställdas oro över förändringar på arbetsplatsen. 

Resultatet bekräftar tidigare forskning om att self efficacy är en av faktorerna som kan 

påverka i vilken utsträckning en person upplever otrygghet i arbetet (Näswall m.fl., 2003). 

Även Banduras (1977) teori om att self efficacy gör att vissa sorters stressorer upplevs som 

svagare stämmer överens med resultaten. Enligt Bandura påverkas self efficacy av både egna 

och andras tidigare erfarenheter. I dagens Sverige pågår många organisationsförändringar, 

man kan anta att de anställda i undersökningen har varit med om en sådan förändring själv 

eller haft människor i sin omgivning som har det. En tolkning är därför att anställda som har 

positiva erfarenheter av organisatoriska förändringar tror på sin förmåga att klara sig igenom 

dem, och blir därför inte lika oroliga för dess konsekvenser.  

 

Ett oväntat resultat var att oro över att förlora tjänsten inte kunde förutses utifrån anställdas 

self efficacy. Oro över förlorad tjänst kanske är en mera påtaglig ängslan än oro över 

förändrad arbetssituation. Den som står inför att förlora sin tjänst på grund av en 

omorganisering kanske trots hög self efficacy och tron på sig själv inte har förmåga att 

påverka utfallet, särskilt som det i Sverige finns tydliga turordningslagar om vilka som får gå. 
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Mycket av tidigare forskning har utförts i länder som USA och Storbritannien där 

arbetsrättslagarna kan se mycket annorlunda ut.  

 

I hypotes 3 antogs att det skulle finnas en korrelation mellan dimensioner av socialt stöd och 

self efficacy. Hypotesen bekräftades delvis genom ett signifikant positivt samband mellan 

stöd från arbetskamrater och self efficacy. Det innebär att anställda som upplever ett socialt 

stöd från sina arbetskamrater även har en hög self efficacy inom arbetssammanhang. Detta 

bekräftar också tidigare forskning och kan som tidigare nämnts bero på att personer med lågt 

självförtroende, vilka även antas ha lägre self efficacy, har en benägenhet att uppleva mindre 

socialt stöd än de som har högt självförtroende (Semmer, 2003; Dunkel-Schetter & Bennett, 

1990). Det kan också finnas ett samband i motsatt riktning där självförtroende och 

kompetensupplevelse påverkas av det sociala stödet genom omvärldens bekräftelse 

(Westlander, 1993). På många arbetsplatser har anställda mer social kontakt med sina 

medarbetare än med överordnade. Det är därför möjligt att anställda får mer bekräftelse från 

sina medarbetare är från sin chef, och att det är därför stöd från chef inte korrelerar med self 

efficacy. Att stöd från vänner och familj inte visar några samband med self efficacy kopplat 

till arbetet kan med underlag av tidigare forskning (O’Hara m.fl., 1985) bero på att detta stöd 

inte sker i arbetskontexten. 

 

I hypotes 4 antas först att information om förändringar har ett positivt samband med self 

efficacy. Denna undersökning visade inga samband mellan information om förändringar och 

self efficacy, även om det fanns en viss tendens. Tidigare forskning motsägs därmed, eftersom 

det tidigare hävdats att anställdas upplevelse av att de har fått information om förändringar 

som sker på en arbetsplats har samband med hög self efficacy (Jimmiesson m.fl., 2004). I 

hypotes 4 antogs vidare att anställdas oro över förändringar på arbetsplatsen eller oro över att 

förlora tjänsten påverkas av om de upplever att de hade blivit informerade om de förändringar 

som sker. Forskning har visat att genom att ge ut korrekt information vid rätt tidpunkt till 

medarbetarna om organisationsförändringen, kan känslan av osäkerhet på arbetsplatsen 

minskas (Jimmiesson m.fl., 2004; Näswall m.fl., 2003). Inte heller här visade resultatet på 

några samband. Tendensen till ett negativt samband mellan information om förändringar och 

oro över förändringar på arbetsplatsen var ändå så starkt att det inte går att bortse ifrån. Som 

sagts om tidigare tendenser hade den troligtvis varit signifikant om undersökningsdeltagarna 

varit fler.  
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Samband mellan socialt stöd och upplevelsen att man får information om förändringar har inte 

förankring i tidigare forskning vi har behandlat. Det finns inte heller med i studiens hypoteser. 

Det kan ändå vara intressant att notera att information om förändringar hade ett starkt 

samband med om man upplevde stöd från sin chef eller arbetskamrater. Sambandet förefaller 

logiskt eftersom informationen ofta kommer från chef och arbetskamrater. 

 

Som sagts i resultatdelen fanns det även andra korrelationer av intresse. Exempelvis 

korrelerade self efficacy med anställningsår. Det korrelerade däremot inte med ålder, medan 

ålder och anställningsår hade ett mycket starkt samband. Detta betyder att i en 

organisationskontext är det viktigare att ha arbetat många år på en arbetsplats än att ha en hög 

ålder. Anställda idag byter arbetsplats i mycket större utsträckning än förr. Enligt vår 

undersökning kan det vara negativt för deras tro på sin egen förmåga i arbetet.  

 

Denna studie har brister och begränsningar som bör noteras i sammanhang med de resultat 

som demonstreras. Bristen med korrelationsberäkningar är att man endast kan se samband och 

inte orsaker. Undersökningsgruppen är relativt liten, enkäten skickades ut till 102 deltagare.  

Flera gånger i diskussionen har vi uppmärksammat starka tendenser till samband vilka 

troligtvis hade blivit signifikanta om urvalsgruppen som helhet hade varit något större. 

Enkäten skickades ut via e-post vilket gjorde att anonymiteten inskränktes något. Uppgifterna 

behandlades dock konfidentiellt, och deltagarna informerades om att så skedde.   

 

Slutligen kan vi konstatera att stöd från chef har stor betydelse för upplevelsen av 

anställningsotrygghet. Stöd från vänner och familj visade sig inte ha någon signifikant 

betydelse alls för upplevelsen av de arbetsplatsstressorer vi har undersökt. Stödet från chef är 

därmed det som främst minskar oron hos anställda vid en organisationsförändring. Self 

efficacy visade sig endast ha betydelse för oro över förändringar på arbetsplatsen. Det hade 

ingen betydelse för upplevelsen av arbetskrav och oro över att förlora sin tjänst. Varken 

socialt stöd eller self efficacy hade någon betydelse för upplevelsen av arbetskrav. Av 

samtliga stödkällor var stöd från arbetskamrater det enda som visade samband med self 

efficacy. Anställdas upplevelse av om de hade fått information hade inget samband med vare 

sig self efficacy eller anställningsotrygghet. Det skulle vara intressant att i framtida forskning 

vidare undersöka betydelsen av det sociala stödet från chef för de anställdas upplevelse av 

otrygghet vid en organisationsförändring. Det hade även varit givande att utföra en 

longitudinell undersökning inom detta område för att studera de anställdas upplevelser innan, 
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under, och efter omorganisationen. I denna studie har majoriteten av undersökningsdeltagarna 

varit män. Det hade varit intressant att i framtida forskning undersöka genusskillnader i hur 

self efficacy och socialt stöd påverkar upplevelsen av arbetskrav och anställningsotrygghet i 

en organisationsförändring.  

 

Organisationsförändringar är något som idag sker på de flesta arbetsplatser med mer eller 

mindre negativa konsekvenser för de anställda. Med stöd från tidigare forskning har även 

denna studie visat på att socialt stöd och self efficacy har betydelse för hur en 

organisationsförändring upplevs. Socialt stöd och self efficacy kan inte förändras under en 

kortare tid. Det är därför att rekommendera att organisationer i förebyggande syfte arbetar för 

att anställdas sociala stöd och self efficacy förbättras.  
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