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Anställningsotrygghet är ett fenomen som under de senaste årtiondena 

har fått en ökad utbredning på grund av att organisationer gör stora 

nedskärningar och förändringar. Konsekvensen kan bli att upplevelsen 

av anställningsotrygghet uppstår. I dag genomgår världen en global 

lågkonjunktur med följden att arbetslösheten förväntas öka. Flera 

studier har tidigare undersökt begreppet anställningsotrygghet men på 

populationsnivå i Sverige är ämnet fortfarande outforskat. Syftet med 

studien var därför att på populationsnivå identifiera vilka grupper som 

har högre risk att drabbas av anställningsotrygghet än andra. För att 

undersöka detta användes databasen SLOSH från 2008 (n=5530). En 

logistisk regressionsanalys genomfördes och resultatet visade att 

variablerna kön, utbildningsnivå, sektor, anställningsform samt 

ekonomisk otrygghet har betydelse för upplevelsen av 

anställningsotrygghet. Resultatet kan användas för att få en större 

förståelse för fenomenet. De personliga demografiska och 

arbetsrelaterade variablerna kan även användas vid framtida forskning 

kring exempelvis anställningsotrygghetens effekter på de anställdas 

hälsa.   

 

 

Flera studier har visat att anställningsotrygghet under de senaste årtiondena har fått en 

ökad utbredning. Ökningen har påverkats av att organisationer har gjort stora 

nedskärningar av arbetskraften. Minskningar av personalstyrkan genomförs ofta för att 

göra organisationen mer effektiv och för att organisationen ska bli mer 

konkurrenskraftig (Greenhalgh & Rosenblatt, 1984; Hellgren, Sverke & Isaksson, 

1999). När organisationen genomför nedskärningar eller förändringar kan det uppfattas 

som ett hot av de anställda mot deras fortsatta anställning. Det kan leda till att 

upplevelsen av anställningsotrygghet uppstår (Greenhalgh & Rosenblatt, 1984; 

Rosenblatt & Ruvio, 1996).  

 

I dag genomgår världen en tid då förändringar sker och arbetsmarknaden försvagas med 

minskad sysselsättning samt ökad arbetslöshet som följd. Enligt Arbetsförmedlingens 

prognos, för 2009 samt för 2010, bedöms den globala lågkonjunkturen påverka Sveriges 

ekonomi och bidra till att arbetslösheten ökar från 6,1 procent 2008 till 11,0 procent 

under 2010. Enligt prognosen förväntas arbetslösheten öka med cirka 260 000 personer 

till 520 000 personer mellan åren 2008 till 2010 (Arbetsförmedlingen, 2009; Statistiska 

Centralbyrån, 2009). Den aktuella statistiken tyder således på att Sverige genomgår en 

minskning av antalet förvärvsarbetande personer och att nedskärningar av arbetskraften 

kommer att göras hos de svenska företagen inom ett år. 

 

 



2 

 

Vad anställningsotrygghet innebär 

En syn på anställningsotrygghet är att den reflekterar skillnaden mellan den nivå av 

trygghet som en individ upplever i sin anställning och den nivå som han eller hon 

föredrar (Hartley, Jacobson, Klandermans & van Vuuren, 1991). En annan definition av 

anställningsotrygghet är att det inte behöver finnas ett objektivt hot mot en individs 

anställning för att upplevelsen av anställningsotrygghet ska uppstå. Den anställde kan 

uppleva anställningsotrygghet i en omgivning där ett verkligt hot mot anställningen inte 

existerar. Under omständigheter då organisationer genomgår en förändring av något 

slag eller då nedskärningar genomförs är anställningsotrygghet mer vanligt 

förekommande (Rosenblatt & Ruvio, 1996). Ytterligare en definition av 

anställningsotrygghet är att anställningsotrygghet är individuella reaktioner på händelser 

eller situationer inom en organisation där individernas fortsätta anställning är hotad. Det 

finns flera studier som har visat att anställningsotrygghet är en individuell samt en 

subjektiv upplevelse och därför kan två anställdas upplevelser skilja sig helt åt även om 

de befinner sig i samma situation. Det beror på att de individuella skillnaderna påverkar 

relationen mellan den upplevda anställningsotryggheten och individernas reaktioner. 

Rent faktiskt så innebär det att de anställda tolkar och upplever anställningsotrygghet 

olika. Behov av trygghet varierar mellan individer och det är en viktig bidragande faktor 

som påverkar den individuella upplevelsen av hotet mot anställningen. Behovet av 

trygghet är också något som får konsekvenser för vilka reaktioner de anställda får på 

organisationens nedskärningar (De Witte, 1999; Greenhalgh & Rosenblatt, 1984; 

Sverke, Hellgren & Näswall, 2002). Tidigare forskning har kommit fram till att 

individens upplevelse av brist på kontroll också har betydelse för upplevelsen av 

anställningsotrygghet. Ett vanligt hot mot anställdas upplevelse av kontroll är 

förändringar inom organisationen och dessa leder till att otrygghet samt osäkerhet 

skapas (Ashford, Lee & Bobko, 1989). 

 

Det subjektiva hotet som anställningsotrygget består av är upplevelsen av hotets styrka 

mot anställningen och upplevd maktlöshet att kunna motverka hotet. Hotets styrka mot 

anställningen påverkas av vilken vikt en eventuell förlust har och möjligheten att 

förlusten faktiskt inträffar. Känslan av maktlöshet är en viktig del av 

anställningsotrygghet eftersom att maktlösheten förvärrar ett upplevt hot. Vad som kan 

påverka maktlösheten är bland annat brist på skydd som skulle kunna ha hjälpt 

individen att motverka hotet mot anställningen. Upplevelsen handlar även om oklara 

förväntningar genom att individen inte vet vilka prestationer som krävs för att få behålla 

sitt arbete. Känslan av maktlöshet ökar också på grund av att individen inte vet vad som 

bör göras för att förhindra det upplevda hotet (Greenhalgh & Rosenblatt, 1984).  

 

Anställningsotrygghet uppstår endast i de fall när en person har en känsla av en 

ofrivillig förlust av sitt arbete och inte när en person på eget initiativ har valt att lämna 

sitt arbete. Det kan härledas till att personen, i den sist nämnda situationen, inte 

upplever att han eller hon har förlorat något. Personen som upplever 

anställningsotrygghet har istället känslan av maktlöshet att kunna behålla sin anställning 

i en situation när anställningen är hotad. Anställningsotrygghet kan därför inte jämföras 

med en verklig arbetsförlust och skillnaden ligger således i personernas upplevelser. När 

en anställd förlorar sitt arbete sker det omedelbart. Anställningsotryggheten är istället 

den långdragna processen som handlar om upplevelsen av osäkerheten inför framtiden 
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och att personen upplever ett hot mot sin framtida anställning (Greenhalgh & 

Rosenblatt, 1984; Sverke et al., 2002). 

 

Anställningsotrygghetens konsekvenser  

När de anställda upplever anställningsotrygghet och inte ser någon möjlig utväg kan det 

resultera i en försämrad fysiologisk hälsa och ett försämrat psykologisk välmående 

(Barling & Kelloway, 1996; Chirumbolo & Hellgren, 2003; De Witte, 1999; De Witte 

& Näswall, 2003; Hartley et al., 1991). En annan konsekvens av anställningsotrygghet 

är att den kan påverka de anställdas prestationer på arbetet (Hartley et al., 1991). Studier 

har visat att anställningsotrygghet kan leda till ett minskat engagemang och en minskad 

tillfredsställelse med livet (De Cuyper, Bernhard-Oettel, Berntson, De Witte & Alarco, 

2008; Rosenblatt & Ruvio, 1996). När de anställda upplever att deras anställning är 

otrygg blir de mindre nöjda med arbetet och en konsekvens är att de blir mindre 

involverade i organisationen (De Witte & Näswall, 2003). 

 

Konsekvensen av anställningsotrygghet kan också bli att den anställde presterar sämre. 

En förklaring är att den anställde som upplever att anställningen är hotad skyddar sig 

psykologiskt genom ett tillbakadragande från arbetet. Det kan bland annat innebära ett 

minskat intresse, engagemang eller lojalitet för arbetet (Rosenblatt & Ruvio, 1996). 

Enligt Greenhalgh och Rosenblatts (1984) forskning kan individens reaktioner få 

konsekvenser för organisationens effektivitet. De har kommit fram till att en minskad 

effektivitet inom organisationen också ökar det objektiva hotet om en arbetsförlust. Det 

på grund av att en minskad effektivitet kan leda till att det går sämre för organisationen 

och det i sin tur gör att anställningsotryggheten ökar.  

 

För individen ses anställningsotrygghet som en klassisk arbetsrelaterad stressor (Barling 

& Kelloway, 1996; Sverke et al., 2002). Anställningsotrygghet kan således skapa 

stressreaktioner bland de anställda och kan därför också minska de anställdas 

välmående (De Witte, 1999; De Witte & Näswall, 2003). Begreppet stressor kan 

förklaras som en situation i vilken kraven överstiger personens resurser (Lazarus, 

Delongis, Folkman & Gruen, 1985). Begreppet stressor syftar här till den stress som en 

person upplever när en händelse upplevs som hotande eller otrygg. Olika upplevelser, 

händelser eller situationer kan fungera som en stressor, där anställningsotrygghet är en 

av dem. 

 

En förklaring till tillfredställelsen med att arbeta är att arbete bidrar med en uppgift till 

människors vardag och att människor genom arbete får möjlighet att etablera sociala 

relationer utanför familjen. Det bidrar också till att människor får status och att de får en 

identitet. När den anställde upplever att han eller hon riskerar att bli av med sin 

anställning innebär det också ett hot mot att behoven inte längre kommer att uppfyllas 

och är således något som personen vill undvika (Jahoda, 1981). De Wittes (1999) 

forskningsresultat indikerade också att ett upplevt hot om risken att bli arbetslös betyder 

en förlust av viktiga sociala resurser. Forskningen visade även att risken att bli arbetslös 

innebär en förlust av viktiga finansiella resurser. 

 

Personliga demografiska och arbetsrelaterade variabler 

Forskning om anställningsotrygghet har fått en ökad utbredning de senaste åren och det 

finns därmed sedan tidigare flertalet genomförda studier inom ämnet (Sverke et al., 
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2002). De variabler som i tidigare studier har visat påverka upplevd 

anställningsotrygghet är kön, ålder, civilstånd, ekonomisk otrygghet, familjesituation, 

utbildningsnivå, sektor, anställningsform samt sysselsättningsgrad (Cheng & Chan, 

2008; De Cuyper et al., 2008; De Witte, 1999; De Witte & Näswall, 2003; Greenhalgh 

& Rosenblatt, 1984; Hartley et al., 1991; Kinnunen & Nätti, 1994; Mauno & Kinnunen, 

2002; Näswall & De Witte, 2003; Rosenblatt, Talmund & Ruvio, 1999). Dessa variabler 

kan delas upp i två grupper. Den första gruppen innefattar de variabler som kan härledas 

till personen så som kön, ålder, civilstånd, ekonomisk osäkerhet, familjesituation och 

utbildningsnivå. Den andra gruppen innefattar istället de variabler som är 

arbetsrelaterade så som sektor, anställningsform och sysselsättningsgrad. 

 

En av de personliga demografiska variablerna som tidigare har undersökts och som har 

resulterat i skilda resultat är kön. I ett av fyra länder där Näswall och De Witte (2003) 

genomförde sin studie fann de att kvinnorna upplevde starkare anställningsotrygghet än 

vad männen gjorde. I de resterade tre länderna, bland annat Sverige, fann de dock inte 

något sådant samband. Rosenblatt et al. (1999) kom fram till att män upplevde en 

starkare anställningsotrygghet och att män oroade sig mer för ekonomiska problem än 

vad kvinnor gjorde. Anderson och Pontussons (2007) resultat visade dock att det inte 

fanns någon skillnad i upplevelsen av anställningsotrygghet mellan könen. Vid en 

metaanalys som Cheng och Chan (2008) genomförde framkom det att det inte finns 

några könsskillnader när de undersökte upplevelsen av anställningsotrygghet. En orsak 

anser forskarna kan vara att de har använt sig av nyare och mer aktuella resultat i sin 

metaanalys än vad andra forskare har gjort tidigare. En tolkning som de har gjort av 

resultatet är att familjesituationen ser annorlunda ut i dag än vad den gjorde tidigare. 

Mannen är inte längre den som ensam försörjer familjen och det har blivit vanligare att 

kvinnor också är den primära familjeförsörjaren. Diskussionen handlar om att 

anställningsotrygghet påverkar kvinnor och män på ett mer lika sätt i dag och att det kan 

vara lika stressande för både kvinnor och män. Tidigare forskning har visat att 

ekonomisk otrygghet kan påverka upplevelsen av anställningsotrygghet. Ekonomisk 

otrygghet innebär att personen upplever att han eller hon inte kommer att klara av sina 

framtida levnadskostnader (De Witte, 1999; Greenhalgh & Rosenblatt, 1984). Kön, 

familjesituationen och ekonomisk otrygghet var variabler som inkluderades i 

föreliggande studie. Variabeln familjesituation innebär om personen har hemmavarande 

barn eller inte.  

 

En annan personlig demografisk variabel som har resulterat i skilda resultat i tidigare 

studier är ålder. Hartley et al. (1991) har funnit att anställda som är äldre upplever mer 

anställningsotrygghet än vad de anställda som är yngre gör. Näswall och De Wittes 

(2003) resultat i Sverige indikerade svagt att de yngre anställda upplever mer 

anställningsotrygghet än vad de äldre gör. En annan studie har dock funnit ett starkare 

samband mellan ålder och upplevd anställningsotrygghet. Resultatet visade att de yngre 

upplever mer anställningsotrygghet än vad de äldre gör (Anderson & Pontusson, 2007). 

Cheng och Chans (2008) metaanalys påvisade också att de som är yngre upplever 

starkare anställningsotrygghet än vad de äldre gör.  

 

I tidigare forskning har anställningsotrygghet undersökts i förhållande till individens 

civilstånd. Det har prövats om det finns någon skillnad mellan de som har en partner 

och de som är ensamstående. Resultatet visade att de som hade en partner hade en lägre 
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risk att drabbas av anställningsotrygghet (De Cuyper et al., 2008; Näswall & De Witte, 

2003). En förklaring till varför civilstånd är en viktigt variabel handlar om socialt stöd. 

Enligt Greenhalgh och Rosenblatt (1984) är socialt stöd en viktig faktor som ökar 

individens möjlighet att hantera stressande situationer som kan uppstå på arbetsplatsen, 

däribland upplevelsen av anställningsotrygghet. Lim (1996) kom fram till ett liknande 

resultat i sin forskning. Resultatet visade att det sociala stödet skulle kunna fungera som 

ett skydd mot anställningsotrygghet. De personer som kan fungera som det sociala 

stödet är chefer och kollegor men även familj och vänner. Andra personer kan därför 

fungera som ett skydd för de anställda mot upplevelsen av anställningsotrygghet.  

 

Utbildningsnivån var enligt Näswall och De Wittes (2003) resultat inte en orsak till 

upplevelsen av anställningsotrygghet i Sverige. Dock var resultatet i samma studie det 

motsatta i andra länder. I Belgien, Italien och Nederländerna upplevde de med låg 

utbildningsnivå mer anställningsotrygghet än de med hög utbildningsnivå.   

 

En av de arbetsrelaterade variablerna är anställningsform. Variabeln anställningsform 

innefattar tillsvidareanställning och visstidsanställning. Då tidigare forskning har 

genomförts för att undersöka skillnaden mellan dessa två anställningsformer har 

resultatet visat att människor som är visstidsanställda rapporterade en högre grad av 

anställningsotrygghet än vad de som hade en tillsvidareanställning gjorde (De Cuyper & 

De Witte, 2006; De Witte & Näswall, 2003; Kinnunen & Nätti, 1994). Resultat i två av 

studierna visade att de som var tillsvidareanställda angav att de var mindre tillfredställda 

med sitt arbete och hade lägre engagemang för organisationen än vad de som var 

visstidsanställda hade. Resultatet i forskningen visade således att en visstidsanställning 

kan innebära positiva arbetsrelaterade aspekter. De kom fram till det positiva resultatet 

när de inte hade med upplevelsen av anställningsotrygghet i analysen. När de även 

inkluderade variabeln anställningsotrygghet framkom istället de negativa effekterna av 

en visstidsanställning. Enligt de tidigare resultaten innebar en visstidsanställning mer 

anställningsotrygghet än vad en tillsvidareanställning gjorde (De Cuyper & De Witte, 

2006; De Witte & Näswall, 2003). 

 

En andra arbetsrelaterad variabel som har undersökts är sektor. Begreppet sektor 

innebär om den anställde arbetar inom den offentliga sektorn eller den privata sektorn. 

När det gäller sektor har de studier som undersökt variabeln indikerat att det är 

vanligare för både kvinnor och män med upplevd anställningsotrygghet i den privata 

sektorn än vad det är för de anställda i den offentliga sektorn (Anderson & Pontusson, 

2007; Mauno & Kinnunen, 2002). Manou och Kinnunens (2002) studie hade dock olika 

frågor gällande upplevelsen av anställningsotrygghet och resultatet skilde sig åt mellan 

frågorna. Kvinnor som arbetade i den offentliga sektorn upplevde exempelvis att fler 

arbetsrelaterade förändringar skulle ske inom snar framtid än vad kvinnor inom den 

privata sektorn gjorde. Det finns lite forskning kring variabeln eftersom att tidigare 

forskning ofta gjorts inom en specifik organisation och därför har skillnaden mellan den 

offentliga och privata sektorn inte alltid varit möjlig att undersöka. 

 

Den tredje arbetsrelaterade variabeln är sysselsättningsgrad. Begreppet 

sysselsättningsgrad innebär om den anställde arbetar deltid eller heltid. Variabeln har 

undersökts tidigare men i liten grad. Näswall och De Wittes (2003) studie som 

genomfördes i flera länder visade att i två av länderna var deltidsarbete en bidragande 
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faktor till anställningsotrygghet men i Sverige fanns inte det sambandet. Näswall och 

De Witte ansåg att det fortfarande skulle kunna vara en bidragande faktor till 

upplevelsen av anställningsotrygghet. 

 

Studiens betydelse 

Fenomenet anställningsotrygghet är viktigt att fortsätta studera eftersom det drabbar de 

anställdas hälsa och välmående (Ashford et al., 1989; Barling & Kelloway, 1996; 

Chirumbolo & Hellgren, 2003; De Witte, 1999; De Witte & Näswall, 2003; Hartley et 

al., 1991) och på grund av att individernas reaktioner på anställningsotrygghet kan få 

negativa konsekvenser för de anställdas engagemang samt arbetsprestationer (Cheng & 

Chan, 2008; De Cuyper et al., 2009; Greenhalgh & Rosenblatt, 1984; Hartley et al., 

1991; Rosenblatt & Ruvio, 1996). Anställningsotrygghet kan således ha betydelse både 

för individen men även för organisationen (Sverke et al., 2002). 

  

De personliga demografiska och de arbetsrelaterade variablerna har inte samtliga 

undersökts i tidigare genomförda studier. Vanligen har endast ett fåtal av dessa 

förekommit i tidigare studier. Genomgången av de demografiska variablerna visar att 

den tidigare genomförda forskningen har gett oklara och skilda resultat av vilken 

betydelse variablerna har för upplevelsen av anställningsotrygghet. Cheng och Chans 

(2008) metaanalys indikerade också att tidigare forskning som har gjorts kring ämnet 

har inkonsekventa resultat på vad som påverkar upplevelsen av anställningsotrygghet. 

 

Ytterligare en anledning till studiens betydelse är att den tidigare forskning som har 

gjorts om upplevelsen av anställningsotrygghet vanligen har genomförts inom en 

specifik organisation. Det finns fortfarande lite forskning genomförd på populationsnivå 

bland den svenska befolkningen. Det finns även internationellt få riksrepresentativa 

studier som innefattar vilka av de som förvärvsarbetar som ligger i riskzonen för att 

drabbas av anställningsotrygghet. Därför har föreliggande studie stor betydelse och är 

av en explorativ karaktär. Det är aktuellt att studera ämnet eftersom att Sverige 

genomgår en tid då arbetslösheten ökar och många människor riskerar att bli av med sitt 

arbete (Arbetsförmedlingen, 2009; Statistiska Centralbyrån, 2009). 

 

Syftet med föreliggande studie är att på populationsnivå identifiera vilka grupper som 

har högre risk att drabbas av anställningsotrygghet än andra. Grupperna som studeras 

återfinns inom variablerna kön, ålder, civilstånd, ekonomisk otrygghet, familjesituation, 

utbildningsnivå, anställningsform, sektor och sysselsättningsgrad. Frågeställning som 

studien ämnar besvara: 

- Vilka grupper inom den svenska befolkningen har högre risk att drabbas av 

anställningsotrygghet än andra? 

 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

Personerna som har deltagit i studien härstammar från ett stratifierat slumpmässigt urval 

av samtliga sysselsatta och friska personer som var folkbokförda i Sverige från och med 

2003. Deltagarna som ingick i studien fanns insamlade till databasen SLOSH. 

Databasen SLOSH baseras på en longitudinell studie och insamlingar har därför gjorts 
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vid flera tillfällen och under flera år. Föreliggande undersökning var en tvärsnittstudie 

och deltagare valdes från studien som genomfördes år 2008. Samtliga deltagare hade 

vid insamlingen av SLOSH 2008 informerats skriftligen om studiens bakgrund, syfte 

och vilka som genomförde den. De hade även informerats om att deltagandet var 

frivilligt och att materialet skulle avidentifieras (Oxenstierna, Widmark, Finnholm, 

Elofsson, 2008; Projektansökan, 2009; SLOSH, 2006). 

 

Totalt deltog 5895 förvärvsarbetande personer i föreliggande studie. Deltagarnas ålder 

var 20-68 år och medelåldern för dessa var 48 år (SD = 11). I den föreliggande studiens 

analys uteslöts 365 personer som inte hade besvarat frågorna om anställningsotrygghet 

och därför analyserades totalt 5530 personers svar. 

 

Material  

Data som behövdes för undersökningen var redan insamlad och fanns tillgänglig. 

Stressforskningsinstitutet hade skapat och skickat ut postenkäter med hjälp av 

Statistiska centralbyrån. Dessa användes till en studie som på svenska heter 

Riksrepresentativ Longitudinell Arbetsmiljöundersökning och på engelska benämns 

studien som Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health som förkortas med 

SLOSH. Studien kommer vidare att benämnas med den engelska förkortningen SLOSH. 

SLOSH syfte var att belysa sambanden, över tid, mellan arbetsmiljö och hälsa. Det 

fanns två olika utformningar av SLOSH. Den ena enkäten var för personer som 

förvärvsarbetade och den andra enkäten var för personer som inte förvärvsarbetade. 

Uppdelningen mellan enkäterna gjordes för att undersöka stressorer i arbetslivet och 

stressorer för personer utan arbete (SLOSH, 2006). 

 

Enkäten SLOSH var godkänd av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm 

(SLOSH, 2006). Enkäten har används till andra områden än att studera fenomenet 

anställningsotrygghet. Frågor som rör anställningsotrygghet har funnits med i de 

genomförda enkäterna men har inte tidigare analyserats. Enkäten bestod av de 

demografiska variablerna om deltagarna med frågor om anställningsform, vilken som 

var deltagarnas huvudsakliga arbetsgivare etc. Frågor som ålder, kön samt civilstånd var 

registerdata och var länkade till materialet. Därför fanns dessa frågor inte med i enkäten 

men de fanns med i databasen SLOSH. I enkäten följde vidare frågor om arbetsmiljö 

och hälsa. I denna del återfinns frågor som redovisar personers individuella upplevelser 

av anställningsotrygghet.  

 

Alla frågor i enkäten SLOSH har inte analyserats i föreliggande studie. Ur materialet 

analyserades endast frågor som behandlade de valda variablerna kön, ålder, civilstånd, 

ekonomisk otrygghet, familjesituation, utbildningsnivå, anställningsform, sektor samt 

sysselsättningsgrad och frågor som rör anställningsotrygghet. Variabeln kön angavs 

med en etta för man och en tvåa för kvinna. Alternativen för civilstånd var att antingen 

ha en partner genom att vara gift eller sambo och angavs med en etta samt en tvåa stod 

för om deltagaren var singel, änka eller änkling. Ålder mättes genom att deltagarnas 

födelseår fanns angivet och kunde därmed översättas till aktuell ålder då enkäten hade 

fyllts i. Familjesituation mättes genom att ange med en etta om deltagaren hade 

hemmavarande barn och en tvåa om deltagaren inte hade det. Deltagarna fick ange sin 

anställningsform och detta kodades om till en etta för tillsvidareanställning samt en tvåa 

för en visstidsanställning. Inom denna variabel fanns även ett tredje alternativ som 
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innefattade egenföretagare eller lantbrukare och angavs med en trea. Även variabeln 

sektor innefattar tre alternativ. Den privata sektorn angavs med en etta, den offentliga 

sektorn angavs med en tvåa och de som angav att de inte omfattades av någon av dessa 

fastställdes med en trea. Sysselsättningsgraden mättes genom en fråga där deltagarna 

fick ange med en etta om de arbetade heltid och en tvåa om de arbetade deltid. De 

variabler som mättes med skalor var utbildningsnivå och ekonomisk otrygghet. 

Utbildningsnivå mättes genom SCBs sexgradiga skala SUN2000. Skalan består av sex 

olika steg där utbildningsnivån graderas. Hög siffra innebär hög utbildningsnivå, till 

exempel ”Forskarutbildning” och låg siffra innebär låg utbildningsnivå, som exempelvis 

”Förgymnasial utbildning kortare än 9 år”. Variabeln ekonomisk otrygghet mättes med 

frågan ”Vad anser du i stora drag om hushållets/din ekonomi”. Där fick deltagarna 

besvara frågan med en femgradig skattningsskala från ”Fungerar mycket dåligt” till 

”Fungerar mycket bra”.  

 

För att mäta anställningsotrygghet användes frågan ”Förekommer någon av följande 

risker eller hot för dig i ditt arbete?”. Alternativen var ”Risk för att du mot din vilja 

förflyttas till annat arbete”, ”Hot om permittering eller uppsägning” och ”Hot om 

konkurs”. Svarsalternativen var dikotoma och kunde därför besvaras med ”Ja” eller 

”Nej”. När deltagaren angett ”Ja” på någon av frågorna angavs en etta annars angavs en 

nolla. En etta innebar således upplevelse av hot och en nolla innebar att deltagaren inte 

upplevde ett hot. 

 

Procedur 

Det material som redan var insamlat, av Stressforskningsinstitutet med hjälp av 

Statistiska centralbyrån, och som valdes till föreliggande tvärsnittsstudie kom från 

insamlingen som genomfördes år 2008. Data delgavs av handledaren Gabriel 

Oxenstierna som också var en av de personer som hade utformat enkäten. Enkäterna 

från 2008 valdes för att få så aktuell data som möjligt. I studien användes endast de 

insamlade enkäterna från SLOSH 2008 för personer som förvärvsarbetade. Orsaken till 

valet var att det endast är de personer som förvärvsarbetar som kan uppleva 

anställningsotrygghet (Greenhalgh & Rosenblatt, 1984; Sverke et al., 2002). Efter att 

enkäterna fyllts i av deltagarna skickades dessa till SCB. Data överlämnades därefter till 

forskarna på Stressforskningsinstitutet i avidentifierad form. På grund av att det inte var 

möjligt att urskilja individer eller vid vilken specifik arbetsplats deltagarna har arbetat 

av data som fanns i SLOSH har anonymiteten för deltagarna behållits genom hela 

processen. 

 

Insamlad data användes för att göra statistiska beräkningar med hjälp av SPSS version 

16.0. Då svarsalternativen till viss del var dikotoma genomfördes en logistisk 

regressionsanalys där oddskvoter beräknades. En multipel logistisk regressionsanalys 

genomfördes vilket innebär att alla de personliga demografiska och de arbetsrelaterade 

variablerna inkluderades på en gång och samband mellan dessa samt upplevelsen av 

anställningsotrygghet beräknades. 
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Resultat 

 

Resultatet av de undersökta personliga demografiska och de arbetsrelaterade variablerna 

samt den procentuella fördelningen mellan grupperna återfinns i tabell ett.  

 

Tabell 1. Den procentuella fördelningen mellan grupperna. 

 

Variabel  Antal personer (n= 5530) 

 

 

Kön 

 Män 45,2 %    

 Kvinnor 54,8 %    

Civilstånd 

 Partner 66,5 %   

 Ej partner 33,5 %   

Familjesituation 

 Hemmavarande barn 48,7 %    

 Inga hemmavarande barn 51,3 %    

Utbildningsnivå 

 Förgymnasial utb. kortare än 9 år 3,1 %   

 Förgymnasial utb. 9 år (el. 10 år) 7,1 %   

 Gymnasial utb. 46,1 %   

 Eftergymnasial utb. kortare än två år 6,2 %   

 Eftergymnasial utb. två år el. längre  36,2 % 

 Forskarutbildning 1,3 %   

Anställningsform 

 Tillsvidareanställda  88,0 %    

 Visstidsanställda  4,6 %    

 Annan anställningsform  7,1 %   

 (egenföretagare/lantbrukare) 

 Okänd 0,3 %   

Sektor 

 Privat sektor  53,6 %    

 Offentlig sektor 43,4 %    

 Okänd 3,0 %  

Sysselsättningsgrad 

 Heltid  78,6 %   

 Deltid  21,4 %    

  

 

 

Av de totalt 5530 personer som deltog i studien upplevde 1344 personer ett hot mot sin 

anställning. Det motsvarar 24,3 % av de personer som deltog i studien. Hotet innefattar 

att den anställde upplever att denne mot sin vilja kommer att förflyttas till annat arbete, 

hot om permittering eller uppsägning av den anställde eller att den anställde upplever ett 

hot om konkurs. De resterande 4186 personerna upplevde inget hot mot sin anställning. 
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Resultatet baseras på en multipel logistisk regressionsanalys som presenteras i tabell 

två.  

 

Tabell 2. En multipel logistisk regressionsanalys av upplevelsen av 

anställningsotrygghet och de demografiska variablerna. OR = odds ratio (oddskvot) och 

CI = confidence interval (konfidensintervall).  

 

Variabel OR  (95 % CI) (n= 5530) 

 

 

Kön 

 Man (ref.) 1 

 Kvinna  0,766*** (0,667 - 0,879)   

Ålder 0,995  (0,988 - 1,002)  

Civilstånd 

 Partner (ref.) 1 

 Ej partner 1,153  (0,997 - 1,334)  

Ekonomisk otrygghet 0,731*** (0,682 - 0,782)   

Familjesituation   

 Hemmavarande barn (ref.) 1 

 Inga hemmavarande barn 0,937  (0,818 - 1,072) 

Utbildningsnivå   

 Förgymnasial utb. kortare än 9 år (ref.) 1 

Förgymnasial utb. 9 år (el. 10 år) 1,846 (1,105 - 3,087)  

Gymnasial utb. 1,924 (1,203 - 3,076)  

Eftergymnasial utb. kortare än två år 2,360**  (1,405 - 3,962)  

Eftergymnasial utb. två år el. längre 2,264**  (1,408 - 3,639)  

Forskarutbildning 3,660***  (1,847 - 7,251) 

Anställningsform 

 Tillsvidareanställning (ref.) 1 

 Visstidsanställning 2,854***  (2,188 - 3,723) 

Annan anställningsform 1,441**  (1,143 - 1,817) 

Sektor     

Privat sektor (ref.) 1 

Offentlig sektor 1,253**  (1,086 - 1,447)  

 Okänd 1,365  (0,956 - 1,948) 

Sysselsättningsgrad   

Heltid (ref.) 1 

Deltid 0,935  (0,795 - 1,099) 

 

Notera: * p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 

 

 

De grupper som användes som referenser i den multipla logistiska regressionsanalysen 

har siffran ett i tabell två. De två variabler som skiljer sig åt från de övriga är ålder samt 

ekonomisk otrygghet på grund av att dessa är kontinuerliga variabler. För både ålder 

samt ekonomisk otrygghet anger oddskvoten den förändring som sker då värdet ökar 
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med en enhet och ser därför inte ut som de övriga variablerna. Ekonomisk otrygghet 

skattades exempelvis av deltagarna på en skala från ett till fem. 

 

Personliga demografiska variabler 

Resultatet visade att kvinnor hade en lägre risk att drabbas av anställningsotrygghet i 

jämförelse med männen. Den demografiska variabeln kön erhöll därför ett signifikant 

resultat (p < 0,001). Män upplevde således mer anställningsotrygghet än vad kvinnor 

gjorde. Utbildningsnivån hade också betydelse för upplevelsen av 

anställningsotrygghet. Individer med hög utbildningsnivå hade en högre risk för 

upplevelsen av anställningsotrygghet och de med hög utbildning upplevde därför mer 

anställningsotrygghet än vad individer med låg utbildningsnivå gjorde (p < 0,001). 

Variabeln ekonomisk otrygghet gav ett signifikant resultat. Den logistiska 

regressionsanalysen visade att desto mindre ekonomisk otrygghet individen upplevde 

desto mindre anställningsotrygghet upplevde denne (p < 0,001). De var tre av de 

demografiska variablerna som inte resulterade i signifikanta samband med upplevelsen 

av anställningsotrygghet. Ålder var en av variablerna som inte resulterade i ett 

signifikant samband (OR = 0,995; p = 0,187). Civilstånd var ytterligare en variabel som 

inte resulterade i ett signifikant samband (OR = 1,153; p = 0,055). Denna variabel 

innefattade om personer hade en partner eller ej. Den tredje variabeln som inte 

resulterade i ett signifikant resultat var familjesituation som innefattade om personen 

hade hemmavarande barn eller ej (OR = 0,937; p = 0,342). 

 

Arbetsrelaterade variabler 

Den logistiska regressionsanalysen visade att anställningsform hade betydelse för 

upplevelsen av anställningsotrygghet. Resultatet visade att de som hade en 

visstidsanställning upplevde mer anställningsotrygghet än vad de med en 

tillsvidareanställning gjorde (p < 0,001). De med en visstidsanställning upplevde också 

mer anställningsotrygghet än vad de som var egenföretagare eller lantbrukare gjorde. De 

som var egenföretagare eller var lantbrukare upplevde dock mer anställningsotrygghet 

än vad de som var tillsvidareanställda gjorde (p < 0,002). Resultatet indikerade att de 

olika sektorerna hade betydelse för upplevelsen av anställningsotrygghet (p < 0,004). 

Då analysen utgått från den privata sektorn har denna angetts med siffran ett. 

Personerna som arbetar inom den offentliga sektorn upplevde högre 

anställningsotrygghet än vad de personer som arbetar i den privata sektorn gjorde. 

Alternativet ”Okänd” gav inget signifikant resultat (OR = 1,365; p = 0,087). Vad 

”Okänd” skulle kunna innebära framgår dock inte av data. Den tredje och sista 

arbetsrelaterade variabeln sysselsättningsgrad, om individen arbetar heltid eller deltid, 

resulterade inte i ett signifikant samband med upplevelsen av anställningsotrygghet (OR 

= 0,935; p = 0,413). 

 

Nagelkerke för den föreliggande studien uppgick till 0,061. Det innebar att 6,1 % av den 

upplevda anställningsotryggheten kunde förklaras av de personliga demografiska 

variablerna kön, ålder, civilstånd, ekonomisk otrygghet, familjesituation, 

utbildningsnivå och de arbetsrelaterade variablerna anställningsform, sektor samt 

sysselsättningsgrad.  

 

 

 



12 

 

Diskussion 

 

Syftet med föreliggande studie var att på populationsnivå identifiera vilka grupper som 

har högre risk att drabbas av anställningsotrygghet än andra. Resultatet som erhölls 

indikerade att variablerna till viss del har betydelse för upplevelsen av 

anställningsotrygghet. De variabler som fick signifikanta resultat efter den valda 

signifikansnivån var kön, ekonomisk otrygghet, utbildningsnivå, anställningsform och 

sektor. De variabler som inte resulterade i ett signifikant resultat med upplevelsen av 

anställningsotrygghet var ålder, civilstånd, familjesituation och sysselsättningsgrad. 

Ingen studie av anställningsotrygghet har tidigare gjorts på populationsnivå i Sverige. 

Föreliggande studie var därför en av de första som har gjorts och var av explorativ 

karaktär. Resultatet gav därför en indikation på vilka av de personliga demografiska och 

arbetsrelaterade variabler som har betydelse för upplevelsen av anställningsotrygghet. 

Det innebär att resultatet visar vilka riskgrupper i den svenska befolkningen som har 

högre risk att drabbas av anställningsotrygghet än andra. Nedan följer en diskussion av 

resultatet kring varje enskild variabel. Därefter följer en generell resultatdiskussion, 

metoddiskussion och förslag på framtida forskning. 

 

Personliga demografiska variabler 

Resultatet visade att variabeln kön hade betydelse för upplevelsen av 

anställningsotrygghet. Enligt resultatet upplevde män mer anställningsotrygghet än vad 

kvinnor gjorde. Resultatet stämmer överens med Rosenblatt et al. (1999) forskning som 

även den visade att män upplevde starkare anställningsotrygghet än vad kvinnorna 

gjorde. Studiens resultat stämmer dock inte helt överens med andra studier då dessa har 

funnit att det inte fanns någon skillnad i upplevelsen av anställningsotrygghet mellan 

könen (se exempelvis Näswall & De Witte, 2003). Ett annat exempel på en nyligen 

genomförd studie som resultatet inte överensstämmer med är Cheng och Chans (2008) 

metaanalys.  

 

Resultatet visade att variabeln familjesituation, om personen hade hemmavarande barn 

eller inte, inte resulterade i ett signifikant resultat med upplevelsen av 

anställningsotrygghet. Ekonomisk otrygghet visade sig dock ha betydelse för 

upplevelsen av anställningsotrygghet. De personer som upplevde mer ekonomisk 

otrygghet upplevde också anställningsotrygghet i större utsträckning än vad de som inte 

upplevde ekonomisk otrygghet gjorde. Resultatet stämmer väl överens med två tidigare 

genomförda studier (De Witte, 1999; Greenhalgh & Rosenblatt, 1984).  

 

Utbildningsnivå hade betydelse för upplevelsen av anställningsotrygghet. De som hade 

hög utbildningsnivå upplevde mer anställningsotrygghet än vad de som hade lägre 

utbildningsnivå gjorde. De med eftergymnasial utbildning eller högre utbildning 

upplevde mer anställningsotrygghet än vad personer med låg utbildning gjorde. 

Resultatet går emot vad tidigare studier har visat (Näswall & De Witte, 2003). I deras 

studie upplevde de med låg utbildningsnivå mer anställningsotrygghet än vad de med 

hög utbildningsnivå gjorde. En orsak till detta kan vara att en bred mätskala användes i 

den föreliggande studiens logistiska regressionsanalys och variationsvidden var bred. 

SCBs mätskala SUN2000 utgick från en hög utbildningsnivå som innebär 

”Forskarutbildning” som jämfördes med en låg utbildningsnivå som innebär 

”Förgymnasial utbildning kortare än nio år”. I tabell två framgår också att de med högst 
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utbildningsnivå 6, ”Forskarutbildning”, upplever mer anställningsotrygghet än vad de 

personer gör som har utbildningsnivå 5, ”Eftergymnasial utbildning två år eller längre”. 

Dock är de med forskarutbildning få i förhållande till antalet deltagare i studien och 

uppskattningen är därför mycket osäker. Resultatet tyder således inte enbart på att de 

med den högsta utbildningsnivån upplever mer anställningsotrygghet än vad de med den 

lägsta utbildningsnivån gör. 

 

Resultatet visade inget samband mellan variabeln ålder och anställningsotrygghet. Det 

går emot vad tidigare forskare har kommit fram till. Den tidigare forskningen har både 

indikerat att de äldre upplever mer anställningsotrygghet än vad de yngre gör (Hartley et 

al., 1999) och det omvända att de yngre upplever mer anställningsotrygghet än vad de 

äldre gör (Näswall & De Witte, 2003). Det tyder således på att det finns en skillnad mot 

tidigare studier.  

 

Variabeln civilstånd resulterade inte i något signifikant resultat. Civilstånd uppnådde en 

signifikansnivå på 0,055 vilket är mycket nära den valda nivån på 0,05. Enligt 

föreliggande studie fanns det således inget samband mellan den anställdes civilstånd 

och upplevelsen av anställningsotrygghet. Resultatet visar dock en tendens till att de 

personer utan partner upplever något mer anställningsotrygghet än vad personer med 

partner gör. Liknande resultat har framkommit vid tidigare studier (De Cuyper et al., 

2008; Näswall & De Witte, 2003). I föreliggande studie undersöktes endast variabeln 

civilstånd och inte socialt stöd som en specifik variabel. Utifrån resultatet kan därför 

inte någon slutsats dras att det sociala stödet saknar betydelse för upplevelse av 

anställningsotrygghet. Enligt Lim (1996) kunde fler personer än en partner fungera som 

ett socialt stöd däribland chefer, kollegor, familjen och vänner, vilket inte undersöktes i 

föreliggande studie.  

 

Arbetsrelaterade variabler 

Anställningsform var en variabel som hade betydelse för upplevelsen av 

anställningsotrygghet. De som var visstidsanställda upplevde mer anställningsotrygghet 

än vad de personer som hade en tillsvidareanställning gjorde. Även egenföretagare och 

lantbrukare upplevde mer anställningsotrygghet än vad personer som hade en 

tillsvidareanställning gjorde. Resultatet stämmer överens med flertalet tidigare 

genomförda studier (De Cuyper & De Witte, 2006; De Witte & Näswall, 2003; 

Kinnunen & Nätti, 1994). Då dessa studier också fann att visstidsanställda upplever mer 

anställningsotrygghet än vad de tillsvidareanställda gör. 

 

Personer inom den offentliga sektorn upplevde mer anställningsotrygghet än vad 

anställda gjorde inom den privata sektorn. En studie som också har undersökt variabeln 

är Manou och Kinnunen (2002). I deras finska studie framkom dock att de som arbetade 

inom den privata sektorn upplevde mer anställningsotrygghet än vad de som arbetade 

inom den offentliga sektorn gjorde. I samma studie framkom det att kvinnor som 

arbetade inom den offentliga sektorn upplevde att fler arbetsrelaterade förändringar 

skulle ske inom snar framtid än vad kvinnor i den privata sektorn gjorde. I frågan 

”Förekommer någon av följande risker eller hot för dig i ditt arbete?” som användes i 

föreliggande studie för att mäta upplevelsen av anställningsotrygghet ingick alternativen 

”Risk för att du mot din vilja förflyttas till annat arbete”, ”Hot om permittering eller 

uppsägning” och ”Hot om konkurs” vilka alla kan sägas hänga samma med 
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arbetsrelaterade förändringar. Därför stämmer föreliggande studie till viss del överens 

med Manou och Kinnunens (2002) tidigare resultat med de olika delfrågorna som 

undersökningen innehöll och resultatet av dessa. Då tidigare forskning kring ämnet 

vanligen har gjorts inom en specifik organisation och att möjligheten att undersöka 

denna variabel inte alltid funnits, finns det inte många studier att jämföra resultatet med. 

 

Om den anställde arbetade deltid eller heltid hade ingen betydelse för upplevelsen av 

anställningsotrygghet. Det kan jämföras med Näswall och De Wittes (2003) studie där 

resultatet i Sverige inte visade något samband mellan sysselsättningsgrad och upplevd 

anställningsotrygghet. 

 

I tidigare forskning har frågorna kring anställningsotrygghet skilt sig åt och kan också 

vara en förklaring till att studierna till viss del har resulterat i skilda resultat. Det finns 

således inget entydigt mått på fenomenet anställningsotrygghet. Cheng och Chans 

(2008) metaanalys indikerade också att tidigare forskning kring ämnet har 

inkonsekventa resultat på vad som påverkar upplevelsen av anställningsotrygghet. En 

förklaring till de skilda resultaten kan också bero på vilken kontext studierna har 

genomförts. Exempel på det skulle kunna vara om de har genomförts i organisationer 

inom den offentliga sektorn eller inom den privata sektorn. En förklaring till de skilda 

resultaten kan således vara att studier om anställningsotrygghet vanligtvis har 

undersökts i specifika organisationer och inte på populationsnivå. Ett exempel på det är 

Näswall och De Wittes (2003) studie som utfördes på två sjukhus i Sverige. 

Föreliggande studie omfattas av hela den svenska befolkningen och omfattas därför 

också av olika yrken, organisationer och sektorer. Resultatet indikerar också att 

upplevelsen skiljer sig åt mellan den offentliga sektorn samt den privata sektorn och 

skulle kunna vara en förklaring till varför studier kring anställningsotrygghet visat 

skilda resultat. En annan orsak skulle kunna vara i vilken tidsperiod som 

undersökningarna har genomförts, vilket skulle kunna påverka resultatet. Har de 

exempelvis gjorts under en tidsperiod då stor anställningsotrygghet finns skulle det 

kunna ha påverkat resultatet.  

 

Resultatet i föreliggande studie kan delvis bero på den dikotoma utformningen av 

svarsalternativen. Då endast en fråga med tre delfrågor har använts vid analysen av 

upplevelsen av anställningsotrygghet har inte något reliabilitetsmått kunnat användas. I 

vidare studier på populationsnivå bör därför frågor om anställningsotrygghet ses över. 

Studiens resultat visar att Nagelkerke uppgick till 0,061 och det innebär att endast 6,1 % 

av upplevd anställningsotrygghet kan förklaras av de personliga demografiska och de 

arbetsrelaterade variablerna. Resultatet tyder således på att det finns en skillnad mellan 

variablernas betydelse men att de tillsammans förklarar en begränsad del av upplevelsen 

av anställningsotrygghet. 

 

Metoddiskussion 

Anställningsotryggheten självskattades i enkäten och frågor där deltagare själva får ange 

sin upplevelse av ett visst fenomen ses ibland som ett problem (Karabenick et al., 2007). 

I föreliggande studie är självskattningen av upplevelsen av anställningsotrygghet dock 

inte något problem. Självskattningen är istället en förutsättning för att studien skulle 

kunna genomföras. Det beror på att det i realiteten inte behöver finnas ett verkligt hot 

mot individens fortsatta anställning för att upplevelsen av anställningsotrygghet ska 
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uppstå (Rosenblatt & Ruvio, 1996). Upplevelsen av anställningsotryggheten påverkas 

istället av den anställdes individuella och subjektiva upplevelse av hotet mot den 

fortsatta anställningen (De Witte, 1999; Greenhalgh & Rosenblatt, 1984; Sverke et al., 

2002) och det var den upplevelsen som föreliggande studie undersökte. Att det existerar 

ett verkligt hot om exempelvis uppsägningar eller konkurs inom den anställdes 

organisation har därför ingen betydelse för studiens resultat. 

 

Stickprovet som SLOSH består av var slumpmässigt utvalda deltagare i arbetsförålder 

som var folkbokförda i Sverige. Därför är urvalet representativt för den valda 

populationen. Deltagarna har således slumpmässigt valts ut och dessutom är urvalet 

riksrepresentativt vilket gör att resultatet kan generaliseras till den svenska 

befolkningen. Den föreliggande studiens generaliserbarhet kan vidare diskuteras. 

Tidigare forskning som undersökt anställningsotrygghet och som har genomförts i flera 

länder har påvisat skilda resultat mellan variablerna i de olika länderna (Näswall & De 

Witte, 2003). Resultatet kan därför inte generaliseras till andra länders befolkning. 

Svarsfrekvensen på 65 procent för enkäten var god med tanke på att postenkäter hade 

skickats ut till deltagarna och att deltagarna slumpmässigt valts ut för att delta i 

undersökningen. Det bidrar till att studien speglar verkligenheten på ett bra sätt och att 

generaliserbarheten blir högre. Dessutom har registerdata använts och länkats vid 

sammanställningen av SLOSH. Det bidrar till att bortfallet har minskat eftersom att 

deltagarna inte själva kan ha missat att fylla i dessa frågor. Det bortfall som ändå finns i 

föreliggande studie bör inte förbises.  

 

Det finns en till synes snedfördelning i materialet av den arbetsrelaterade variabeln 

anställningsform. De tillsvidareanställda var 4866 personer (88 %) och de som var 

visstidsanställda eller hade en annan anställningsform var 647 personer (11,7 %). I 

Arbetskraftsundersökningen som Statistiska Centralbyrån genomför framkommer att 

cirka 86 % av den svenska befolkningen är tillsvidareanställda och 14 % har en 

visstidsanställning (Statistiska Centralbyrån, 2009). På grund av att det är en studie på 

populationsnivå samt att deltagarna slumpmässigt har valts ut gör att fördelningen inte 

är möjlig att påverka och heller inte bör göras för att behålla ett representativt urval för 

de som är i arbetsförålder och folkbokförda i Sverige. Fördelningen av deltagarna i 

materialet från SLOSH speglar i själva verket jämförelsevis verkligenheten bra och är 

ett resultat av att deltagarna valdes ut slumpmässigt. 

 

Något massignifikansproblem finns inte i denna undersökningen eftersom att den 

statistiska analysen var en multipel logistisk regression. I denna inkluderas alla variabler 

samtidigt och därför har endast en prövning gjorts mellan de demografiska variablerna 

och upplevelsen av anställningsotrygghet. En korrektion, som exempelvis en 

Bonferronikorrigering, av alfanivån hade eventuell varit aktuell i det fall då en bivariat 

logistisk regressionsanalys hade genomförts. Där flertalet prövningar hade gjorts samt 

där sambandet mellan varje variabel för sig hade analyserats och studerats. Därför hade 

föreliggande studie en alfanivå på 0,05. Den uppdelade genomgång av variablerna ovan 

har enbart syftet att förenkla för läsaren.  

 

Framtida forskning 

Studien var inte en hypotesprövande undersökning. Den ämnade istället besvara 

frågeställningen om vilka grupper inom den svenska befolkningen som har högre risk 
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att drabbas av anställningsotrygghet än andra. Resultatet i studien kan därför användas i 

framtida hypotesprövande studier. 

 

Resultatet av de personliga demografiska och arbetsrelaterade variablerna i studien 

indikerar vilka variabler som kan vara av betydelse att använda i framtida studier om 

anställningsotrygghet. De undersökta variablerna kan exempelvis användas som 

bakgrundsvariabler i framtida studier då olika utfall av anställningsotrygghet undersöks. 

Variablerna kan även användas vid framtida forskning kring exempelvis arbetet, 

arbetsplatsen och anställningsotrygghetens effekter på de anställdas hälsa. Tidigare 

studier har visat att anställningsotryggheten påverkar de anställdas hälsa och välmående 

(Ashford et al., 1989; Barling & Kelloway, 1996; Chirumbolo & Hellgren, 2003; De 

Witte, 1999; De Witte & Näswall, 2003; Hartley et al., 1991). Tidigare forskning har 

även visat att anställningsotrygghet kan leda till negativa konsekvenser både för 

individen och för organisationen (Sverke et al., 2002). Föreliggande studies avgränsning 

att endast undersöka de personliga demografiska och de arbetsrelaterade variablerna gör 

att resultatet inte ger oss någon information om de konsekvenser som upplevelsen av 

anställningsotrygghet skulle kunna ge upphov till. Konsekvenser av upplevelsen av 

anställningsotrygghet bör således forskas vidare kring i den svenska populationen. 

Materialet från SLOSH har ett omfattande innehåll vad gäller deltagarnas hälsa och 

skulle kunna bidra med data i fortsatta studier.  

 

Framtida forskning bör även göras på populationsnivå i andra länder för att få en mer 

världsomfattande bild av vilka riskgrupper som finns och vilka som drabbas av 

anställningsotrygghet. Vidare kan det vara intressant att jämföra resultatet av upplevd 

anställningsotrygghet i den svenska populationen med andra länders populationer.  

 

Att anställningsotrygghet har fått en ökad utbredning under de senaste årtiondena 

(Greenhalgh & Rosenblatt, 1984; Hellgren et al., 1999) och att Sverige i dag genomgår 

en tid då arbetslösheten förväntas öka (Arbetsförmedlingen, 2009; Statistiska 

Centralbyrån, 2009) gör att ämnet är aktuellt och bör forskas vidare kring. Studien är en 

tvärtsnittsstudie och eftersom att materialet i SLOSH är longitudinellt och uppföljningar 

görs kontinuerligt (Oxenstierna et al., 2008; Projektansökan, 2009; SLOSH, 2006) kan 

resultatet i föreliggande studie användas som en jämförelse vid senare studier. 

Resultatet är även intressant och går att använda i framtida studier för att jämföra 

upplevelsen av anställningsotrygghet i olika tidsepoker. Det kan exempelvis undersökas 

om det finns någon skillnad i början av lågkonjunkturen, då denna studie genomfördes, 

med upplevelsen av anställningsotrygghet under en pågående lågkonjunktur och efter en 

lågkonjunktur.  

 

Sammanfattning och slutsatser 

Resultatet i föreliggande studie indikerar vilka grupper som ligger i riskzonen för att 

drabbas av anställningsotrygghet. Resultatet i föreliggande studie kan inte bara 

användas som bakgrundsvariabler i fortsatt forskning. Det ger även en indikation på 

vilka grupper som organisationer i första hand bör fokusera på vid exempelvis en 

nedskärning. Det gäller inte bara vid nedskärningar utan även vid andra tillfällen 

eftersom att anställningsotrygghet är en subjektiv upplevelse och att ett objektivt hot 

mot anställningen inte behöver finnas för att upplevelsen ska uppstå (Rosenblatt & 

Ruvio, 1996). Dock innebär inte resultatet att de övriga grupperna inte drabbas av 
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anställningsotrygghet. Dessa grupper kan också drabbas av anställningsotrygghet och 

bör därför inte undanhållas hjälp samt stöd vid en nedskärning.  

 

Sammanfattningsvis visar resultaten att variablerna kön, utbildningsnivå, ekonomisk 

otrygghet, anställningsform och sektor har betydelse för upplevelsen av 

anställningsotrygghet.  Dessa variabler påvisar också vilka individer inom dessa grupper 

som har högre risk att drabbas av anställningsotrygghet än andra. De variabler som inte 

visade sig ha betydelse för upplevelsen var ålder, civilstånd, familjesituation och 

sysselsättningsgrad. Totalt förklarar variablerna en begränsad del av upplevelsen av 

anställningsotrygghet. Vidare forskning kring anställningsotrygghet bör göras och 

framförallt kring konsekvenserna som kan uppstå. Det är speciellt aktuellt idag då stora 

nedskärningar görs inom organisationer (Greenhalgh & Rosenblatt, 1984; Hellgren et 

al., 1999) och då arbetslösheten förväntas öka till år 2010 (Arbetsförmedlingen, 2009; 

Statistiska Centralbyrån, 2009). 
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