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I en allt mer flexibel och osäker arbetsmarknad, har individers 
uppfattning av sin anställningsbarhet påverkan på deras hälsa och 
mentala välbefinnande. Syftet med föreliggande studie var att 
undersöka om core self-evaluations kunde predicera 
anställningsbarhet, det vill säga individens bedömning av sina egna 
möjligheter att skaffa ett nytt, likvärdigt arbete. Datainsamlingen 
bestod av enkäter som besvarades av 406 anställda vid tre olika 
rikstäckande organisationer i Sverige vid två tillfällen (2005 och 
2006). Hierarkisk regressionsanalys utfördes för att studera effekten 
av core self-evaluations på anställningsbarhet; då kontrollvariablerna 
kön, ålder samt utbildning, kontrollerades för. Resultatet visade på 
ett positivt signifikant samband mellan core self-evaluations och 
anställningsbarhet. Genom att uppmärksamma personer med låg 
grad av core self-evaluations blir det möjligt att satsa extra på dessa 
individer för att förstärka deras anställningsbarhet och därigenom 
deras hälsa samt mentala välbefinnande. För företagens del blir den 
förväntade vinsten nöjdare samt produktivare anställda. 

 

Arbetsmarknaden har blivit alltmer flexibel och individualiserad under de senaste 
decennierna (Castells, 2006), därför väljer eller tvingas individer att oftare söka sig till 
nya arbeten. Orsaken till den här utvecklingen beror på att en växande global 
konkurrens mellan organisationer lett till behovet av omfattande omstruktureringar. 
Vidare har informationsteknologins frammarsch möjliggjort detta förändringsarbete 
genom att arbetsuppgifter kan decentraliseras för att samordnas centralt genom 
interaktiva nätverk. Denna utveckling har medfört att underleverantörer, konsulttjänster 
och utlokaliseringar har blivit framträdande och viktiga begrepp (Castells, 2006). 

Vad menas då med en flexibel och individualiserad arbetsmarknad? Flexibiliteten är av 
flera dimensioner och kan kategoriseras på olika sätt; exempelvis skiljer Allvin, 
Aronsson, Hagström, Johansson och Lundberg (2006), på flexibilitet genom förtroende 
samt flexibilitet genom utbytbarhet. Med den föregående menas individens möjligheter 
att påverka sin arbetssituation genom att själv ansvara för arbetets genomförande, 
inbegripande definiering och planering av uppgifterna; alltså en form av frihet med 
medföljande ansvar hos den enskilde. Flexibilitet genom utbytbarhet avser 
organisationernas frihet att kontinuerligt modifiera arbetarpoolen efter behov styrt av 
marknadens krav eller möjligheter. Styrmedel företagsledningen har till sitt förfogande 
är arbetstid i form av deltidsanställningar, projektanställningar och timanställda. 
Dessutom kan organisationer vara flexibla genom att utlokalisera enheter eller skapa 
flexibla kontor där merparten av de anställda sitter ute hos kunder istället för på det 
egna kontoret. Allt detta medför en osäkrare tillvaro för den enskilde individen, vilken 
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tvingas att ta ansvar för sin egen arbetssituation och den egna karriären i större 
utsträckning än tidigare. Samtidigt måste individen försäkra sig om att vara attraktiv för 
presumtiva arbetsgivare. Arbetsmarknaden har därmed blivit individualiserad och 
begreppet anställningsbarhet, i bemärkelsen möjligheten att kunna hitta ett nytt arbete, 
har blivit centralt (Allvin et al., 2006). Enligt Forrier och Sells (2003) talas det numera 
om livstids-anställningsbarhet istället för livstidsanställning som det väsentliga då 
säkerhet i arbetsmarknaden diskuteras. Det är därför betydelsefullt att ta reda på vad 
som ligger till grund för den enskildes uppfattning av sin egen anställningsbarhet. 

En annan viktig anledning att studera anställningsbarhetens orsaker är att den har visat 
sig ha effekter på individers hälsa och mentala välbefinnande (Berntson, 2008). Bedöms 
den egna anställningsbarheten vara låg och individen samtidigt är rädd för att förlora 
jobbet eller önskar byta arbete/yrke kan det få negativa konsekvenser för hälsan. Det 
sistnämnda fallet kan resultera i inlåsning (Aronsson & Göransson, 1999), vilket 
innebär att individen stannar kvar på nuvarande arbetsplats mot sin vilja, på grund av 
rädsla för att inte kunna finna en ny anställning. Följderna blir sannolikt vantrivsel och 
negativa hälsoeffekter. 

Källor till anställningsbarhet har undersökts i ett flertal studier bland annat av Berntson 
(2008), men en möjlig källa som fått väldigt lite uppmärksamhet är personlighet, i form 
av core self-evaluations. Denna personlighetsvariabel är av intresse att studera i detta 
sammanhang, eftersom den visat sig ha betydande effekter på andra arbetsrelaterade 
variabler såsom jobbsökande (Kanfer, Wanberg & Kantrowitzs, 2001), karriärframgång 
(Judge & Hursts, 2007), arbetstillfredsställelse och prestation (Judge & Bono, 2001) 
samt arbetets komplexitet (Judge, Bono & Locke, 2000). Alla dessa variabler har en 
koppling till anställningsbarhet; då personens arbetsinsatser och agerande i 
arbetssökarsamanhang sannolikt har samband med individens egen uppfattning av sitt 
värde på arbetsmarknaden. Det är därför troligt att core self-evaluations även bidrar till 
en individs upplevda anställningsbarhet; detta samband har föreliggande uppsats för 
avsikt att studera närmare. Vidgas kunskapen om anställningsbarhetens orsaker, skapas 
möjligheter att förbättra förutsättningar för eventuella riskgrupper, vilket är angeläget 
både på ett samhälligt plan, för arbetsgivare och inte minst för individen själv. Närmast 
följer en kort beskrivning av koncepten som ingår i studien.  

Anställningsbarhet 
Anställningsbarhet har konceptualiserats på ett flertal olika sätt i litteraturen, 
exempelvis som “kontinuerligt uppfyllande, erhållande eller skapande av arbete 
genom optimalt användande av ens kompetens” fritt översatt från Van der Heijde och 
Van der Heijden (2005, s. 143), “en form av arbetsspecifik aktiv anpassningsförmåga 
som hjälper arbetare att identifiera och förverkliga karriärstillfällen” fritt översatt från 
Fugate, Kinicki och Ashforth (2004, s. 16) eller “förmågan att behålla nuvarande jobb 
eller att få det jobb man önskar sig” fritt översatt från Rothwell och Arnold (2007, s. 
25). 

Emedan föreliggande studie har för avsikt att undersöka individens egen bedömning av 
sin anställningsbarhet är ingen av dessa definitioner ändamålsenlig, istället har en 
konceptualisering av Berntson (2008, s. 15) tillämpats; ”an individual’s perception of 
his or her possibilities of getting new, equal, or better employment” översatt till en 
individs upplevelse av sina möjligheter att skaffa ett nytt likvärdigt eller bättre arbete. 
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Det innebär att fokuset är utifrån individens perspektiv och inte organisationens. Vidare 
åsyftas individer som redan har ett arbete och alltså inte arbetslösa eller 
nyutexaminerade. Med nytt likvärdigt arbete är det säkerhetsaspekter som är det 
centrala och inte karriärmöjligheter. Slutligen är fokuset upplevd anställningsbarhet och 
inte reell sådan.  

Med utgångspunkt från ett interaktionsperspektiv, har så väl individuella som 
situationsberoende faktorer inverkan på anställningsbarhet (Berntson, 2008). Viktiga 
situationsberoende faktorer är den gällande arbetsmarknaden, såsom rådande 
konjunkturläge och samhällsstruktur. I synnerhet verkar arbetsmarknadsläget inom 
individens geografiska närområde och då främst för den aktuella branschen ha betydelse 
(Kirschenbaum & Mano-Negrin, 1999). Andra faktorer som förefaller ha effekt 
inbegriper organisationers policy. Om en organisation stöttar de anställda i deras 
karriärplanering, genom att till exempel erbjuda kurser samt utöka ansvarsområden, 
tycks anställningsbarheten förstärkas (Nauta, van Vianen, van der Heijden, van Dam & 
Willemsen, 2009). Även andra organisationers rekryteringspolicy har inverkan, 
eftersom vissa rekryteringsprocesser kan resultera i att individer upplever sig vara 
chanslösa och därmed riskerar att känna sig utestängda (Berntson, 2008). 

Till de individuella faktorer som utövar inflytande på anställningsbarhet räknas 
utbildning och skicklighet inom yrket (Hillage & Pollard, 1998), men även personliga 
egenskaper, som individens ålder och kön. Yngre har visat sig ha något lättare än äldre 
att hitta ett nytt jobb (Van der Heijden, 2002) och detta förhållande återspeglas i 
Rothwell & Arnolds (2007) studie där självuppskattad extern anställningsbarhet 
korrelerade med ålder (r = - 0,23, p < 0,01). Då det gäller kön, tyder exempelvis Stroh, 
Brett och Reilly (1992) studie på att män gör fler karriärfrämjande förflyttningar inom 
organisationen än kvinnor. Detta förhållande kvarstod trots kompensering för skillnader 
i familjeförhållande. Ytterligare individuella faktorer som förefaller att ha samband med 
hur anställningsbar personen är utgör individens attityd till arbete liksom dennes sociala 
nätverk (Berntson, 2008). Slutligen är det sannolikt att individens dispositioner och 
personlighet, såsom femfaktorteorin ”Big Five” samt core self-evaluations har 
betydelse.  

Core self evaluations  
Enligt Packer (1985, refererat i Judge, Locke & Durham, 1997) är core evaluations en 
individs allra djupaste, mest fundamentala uppfattningar om sig själv, andra människor 
och världen. Dessa är tolkningar och slutsatser som individen dragit av händelser samt 
upplevelser mestadels från barndomen, exempelvis ”Mitt rätta jag är dålig” eller ”Livet 
ger mig inga möjligheter till lycka”. Genom emotioner blir individen varse dessa 
omedvetna fundamentala värderingar. Bedömningen av självet, som Judge et al. (1997) 
benämner core self-evaluations, är ett mått på individens uppfattning av sig själv som 
värdig och kapabel med kontroll över sitt liv. I detta heltäckande, sammansatta koncept 
menar Judge et al. (1997) att självkänsla, allmän självtillit, kontroll-lokus och 
neuroticism ingår. De tre första personlighetsvariablerna korrelerar positivt med core 
self-evaluations, medan neuroticism korrelerar negativt. Att de fyra 
personlighetsvariablerna verkligen indikerar ett gemensamt koncept, gav Judge, Van 
Vianen och De Pater (2004) stöd för genom att visa att det rådde: konvergent validitet, 
dvs. höga korrelationer mellan de ingående variablerna samt att de laddade på en 
gemensam faktor; brist på diskriminant validitet, dvs. uppvisade liknande mönster av 
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relationer till andra variabler som subjektivt välmående, jobbtillfredsställelse och 
jobbprestation; diskriminant validitet relativt andra egenskaper (förutom neuroticism), 
dvs. var bredare koncept än neuroticism men kunde inte förklaras enbart av Big Five; 
samt prediktiv validitet, dvs. core self-evaluations förbättrade den prediktiva validiteten 
av jobbprestation då den behandlades som en variabel istället för de fyra ursprungliga.  

Vilka är då dessa ingående personlighetsvariabler? Självkänsla är det värde en person 
tillmäter sig själv. Korman (1970) ansåg att självkänsla, eller självvärdering, motsvarar 
till vilken grad individen ser sig själv som kompetent samt anser sig lyckas uppfylla 
sina behov. I linje med detta antagande har hög självkänsla visat sig ha ett samband med 
effektiv självreglering (Di Paula & Campbell, 2002), det vill säga reglering av det egna 
beteendet genom att systematiskt sätta upp mål och strategier som därefter genomförs 
samt utövande av personlig kontroll över tankar, beteende och emotioner. I allmänhet 
anses självkänsla vara en relativt stabil personlighetsvariabel, vilket Trzesniewski, 
Donnellan, och Robins (2003) också påvisade i sin studie, men de fann därutöver att 
den systematiskt förändrades under livscykeln; genom att vara relativt låg under 
barndomen, växa under ungdomen för att sedan minska igen under medelåldern samt 
ålderdomen. Alltså kan självkänsla sägas vara både kontinuerlig och föränderlig under 
livscykeln. Enligt Locke, McClear och Knight (1996, refererat i Judge, Locke, Durham 
& Kluger, 1998) är självkänslans beståndsdelar i själva verket självvärde och självtillit.  

Självtillit har att göra med en individs tilltro till sin egen förmåga att hantera en viss 
situation, speciellt under svåra omständigheter (Bandura, 1982). Denna uppfattning är 
specifik för varje typ av förmåga och situation samt påverkas till största delen av 
tidigare erfarenheter inom det specifika området. Enligt Judge et al. (1997) kan 
begreppet självtillit generaliseras och då gälla mer allmänt för alla situationer. Den 
definieras då som individens uppskattning av sina egna möjligheter att mobilisera 
tillräcklig motivation och kognitiva resurser för att lyckas utföra handlingar, nödvändiga 
för att ta kontroll över händelser i ens liv.1 

Självtillit är tillsammans med kontroll-lokus viktiga komponenter för att motivera en 
individ att utföra en handling. Vrooms förväntansteori (1967) beskriver detta samband 
som att motivationen att utföra en uppgift beror på förväntningar att ansträngning leder 
till prestation (självtillit) och att prestationen i sin tur leder till önskad belöning 
(kontroll-lokus).  Kontroll-lokus motsvaras alltså av graden en person bedömer sig ha 
kontroll över det som sker i livet och varierar mellan individer (Rotter, 1966); från 
upplevelsen av att ha stor personlig kontroll samt möjlighet att påverka (intern kontroll-
lokus) till att uppfatta sig vara styrd av ödet och externa faktorer (extern kontroll-lokus). 
I enlighet med denna teori överensstämmer resultaten från ett flertal studier (Broedling, 
1975; Szilagyi & Sim, 1975).  

Kontroll-lokus har visat sig ha ett samband med oro, som är en av neuroticismens 
centrala komponenter, där individer med hög extern kontroll-lokus upplever mera oro 
(Archer, 1979). Neuroticism räknas till ett av de fem personlighetsdragen inom 
femfaktorteorin och beskriver hur nära det ligger till hands för individen att känna oro, 
nervositet, humörsvängningar, irritation och sårbarhet. Individer som är låga på 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1	  I den föreliggande studien kommer självtillit att användas synonymt med allmän 
självtillit.	  
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neuroticism-skalan är ofta lugna, okänsliga och jämna i humöret. Dessa fyra nyss 
beskrivna personlighetsvariabler; självkänsla, självtillit, kontroll-lokus och neuroticism 
utgör alltså tillsammans core self-evaluations. Hur påverkar då core self-evaluations 
anställningsbarhet? 

Core self-evaluations effekter på arbetsrelaterade variabler 
Enligt Packer (1985, refererat i Judge et al. 1997) ger händelser och situationer upphov 
till bedömningar hos individen på flera plan; där de djupaste mest grundläggande 
uppfattningarna, core evaluations, påverkar de mer specifika. Packer liknar detta med 
ett träd; där core evaluations utgör stammen och de situationsspecifika bedömningarna 
motsvaras av grenar och löv. På samma sätt som stammen avgör vilka grenar och löv 
som växer, har core evaluations påverkan på individens samtliga mindre fundamentala 
uppfattningar. Liknande resonemang har framförts av Rokeach (1969), då han talar om 
ett trosföreställningssystem; där kognition och värderingar av självet samt den fysiska 
och sociala världen ingår. Han menar att alla trosföreställningar kan placeras utmed en 
central-perifer dimension, där de mer centrala antagandena (motsvarande Packers core 
evaluations) utgör själva kärnan och är de viktigaste för individen. Dessa centrala 
trosföreställningar, inbegripande uppfattningar om den egna existensen och identiteten, 
ligger djupast rotade och anammas tidigt som barn. De betraktas oftast som objektiva 
sanningar och ifrågasätts sällan, konsekvensen blir att de därför är svårast att förändra. 
Skulle en förändring trots detta komma till stånd på en central övertygelse, borde 
följden bli stora konsekvenser på de mera perifera troföreställningarna. Däremot ger en 
förändring på ett mer perifert antagande inte så stor inverkan på andra troföreställningar. 

I analogi med detta resonemang skulle core self-evaluations ha inverkan på individens 
alla övriga bedömningar av sig själv, inbegripande den egna anställningsbarheten. 
Denna påverkan sker direkt genom emotionella generaliseringar, men borde även kunna 
ske indirekt genom att core self-evaluations influerar individens tolkningsprocess av det 
som sker samt ger upphov till vissa beteenden. Giltigheten av sambandet mellan core 
self-evaluations och anställningsbarhet kan förefalla logiskt då en individ med hög core 
self-evaluations värdesätter sig själv högt och därför borde anse sig vara eftertraktad på 
arbetsmarknaden och därmed förtjäna att få det önskade arbetet. Dessutom är antagligen 
denna individ försedd med en effektiv självreglering (Di Paula & Campbell, 2002) och 
har utarbetade strategier för sin jobbsituation samt karriär i större utsträckning än en 
person med låg core self-evaluations. Vidare antas individer med hög core self-
evaluations uppleva större intern kontroll och därmed hysa tilltro till sina egna 
möjligheter att påverka, inbegripande att bli erbjuden ett nytt jobb (Kanfer et al., 2001). 
Därutöver tillkommer tron på den egna förmågan att genomföra en intervju på ett bra 
sätt. En person med lägre core self-evaluations å andra sidan känner sig antagligen mer 
utelämnad till externa omständigheter som inte går att påverka och därmed troligen 
mindre anställningsbar. Dessutom, då neuroticism är nära sammankopplat med negativt 
känsloläge, är det sannolikt att en individ med låg core self-evaluations har en tendens 
att oroa sig mera för sin jobbsituation samt bedöma sina chanser mindre fördelaktiga på 
arbetsmarknaden.  

Dock har det visat sig vara svårt att hitta någon direkt relaterad studie för sambandet 
mellan core self-evaluations och anställningsbarhet. Men studier har visat att core self-
evaluations har inverkan på andra mindre centrala trosföreställningar, i enlighet med 
Packer (1985, refererat i Judge et al., 1997) samt Rokeachs (1969) teorier. Exempelvis 
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indikerade Judge et al. (1998) i en undersökning att core self-evaluations påverkade 
arbetstillfredsställelse, både direkt och indirekt. Direkt genom att individer med hög 
grad av core self-evaluations är mer positiva och tillfreds med sig själva, livet samt 
arbetet. Indirekt påverkan sker då dessa individer tenderar att bedöma viktiga 
arbetsrelaterade attribut, såsom det innehavande arbetets inslag av autonomi samt 
meningsfullhet, mer positivt oavsett de verkliga förhållandena. Upplevelsen av arbetet 
blir därmed mer tillfredsställande. Vidare fann Judge och Bono (2001) i en metaanalys 
att core self-evaluations korrelerade signifikant med jobbtillfredsställelse och 
jobbprestation. 

Individens bedömning av sina möjligheter och sitt värde på arbetsmarknaden borde vara 
intimt relaterade till individens agerande i jobbsammanhang, exempelvis 
arbetsprestationer samt beteenden i anslutning till jobbsökande. Då core self-evaluations 
har visats ha inverkan på dessa beteenden är det därför troligt att core self-evaluations 
även bidrar till den upplevda anställningsbarheten. I exempelvis Kanfer et al. (2001) 
studie indikerades att core self-evaluations är en viktig källa som positivt påverkar en 
individs agerande vid jobbsökande. Dessa beteenden innefattade hur aktiv individen 
var, det vill säga hur frekvent och hur många timmar personen lade ned på sitt sökande 
efter arbete, vilket visade sig i sin tur få konsekvenser på utfallet; ju aktivare desto fler 
jobberbjudande, högre status och kortare arbetslöshet. I linje med detta visade Ellis och 
Taylor (1983) att en individs grad av självkänsla påverkade valet av källor vid 
jobbsökande och även hur individen lyckades uppfylla självsatta mål för planerad 
ansökningsintensitet. Personer med hög självkänsla lyckades här mer framgångsrikt. 
Vidare pekade resultaten på att det fanns en tendens att individer med låg självkänsla 
fick färre jobberbjudanden. Dessutom bedömdes denna grupp mindre fördelaktigt, 
jämfört med personer med hög självkänsla, då rekryteraren ombads utvärdera deras 
insats i samband med en intervju. Detta kan vara en följd av sambandet mellan låg 
självkänsla och sämre social förmåga.  

Hur central hög grad av core self-evaluations är för individen kan även utläsas från 
Judge och Hursts (2007) studie, där resultatet påvisar att graden av core self-evaluations 
i ungdomen har en modererande effekt för sambandet mellan utbildning och lönenivå i 
medelåldern. Högutbildade individer med hög grad av core self-evaluations var mer 
framgångsrika i sina karriärer än de med låg core self-evaluations, trots likvärdig 
utbildning. Dessutom predicerade goda ekonomiska och sociala uppväxtförhållanden 
höga löner för individer med hög grad av core self-evaluations, men för individer vars 
core self-evaluations däremot var låg var framtidsutsikterna inte bättre än för en annan 
person med likvärdig core self-evaluations från betydligt sämre förhållanden. 

Core self-evaluations har vidare visat sig korrelera positivt med arbetets komplexitet 
(Judge et al., 2000), vilket kan förklaras med att individer med hög grad av core self-
evaluations tror på sin egen förmåga och därför oftare söker sig till komplexa 
arbetsuppgifter. Därutöver fann studien ett visst stöd för att arbetets komplexitet 
fungerar som mediator mellan core self-evaluations och arbetstillfredsställelse.  

Det finns även undersökningar som visar att individer med intern kontroll-lokus 
presterar bättre i jobbsammanhang än individer med extern kontroll-lokus; exempelvis 
resulterade Majumder, MacDonald och Greeves, (1977) studie av praktiserande 
rehabiliteringsrådgivare i en signifikant korrelation mellan kontroll-lokus och prestation 
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bedömd av arbetsgivaren på 0,40. Vidare resonerade Majumder et al. att detta är en 
följd av att individer med intern kontroll-lokus är motiverade att arbeta hårdare eftersom 
de har uppfattningen att ansträngning faktiskt lönar sig samt att de tenderar att var mera 
uppgiftsorienterade och målinriktade i jobbsammanhang och därigenom vara mera 
motiverade att utföra sina uppgifter.  

Med utgångspunkt i dessa resonemang så finns det skäl att tro att core self-evaluations 
har ett samband med anställningsbarhet eftersom anställningsbarhet är nära förknippat 
med dryftade arbetsrelaterade variabler. Core self-evaluations borde då påverka 
anställningsbarhet på samma vis som personlighetsvariabeln har inverkan på de övriga. 

Syfte 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka förhållandet mellan core self-
evaluations och anställningsbarhet.  

Hypotes: Core self-evaluations har ett samband med anställningsbarhet, så att 
individer med högre grad av core self-evaluations också rapporterar högre grad av 
anställningsbarhet. 

	  

Metod 

Undersökningsdeltagare och procedur 
Till grund för studien ligger en longitudinell datainsamling, ursprungligen utförd för ett 
forskningsprojekt om det moderna arbetslivet (Näswall, Baraldi, Richter, Hellgren & 
Sverke, 2006). Första insamlingen genomfördes 2005 (T1) och den andra ungefär ett år 
senare vid 2006 (T2). Undersökningen var inriktad mot ett flertal branscher, men för 
föreliggande studies räkning var endast data från tre av dessa organisationer relevanta; 
ett stort produktionsföretag specialiserat på hushållsmaskiner samt skogs- och 
lantbruksutrustning med huvudkontor i Göteborg (sample 1), en revisionsfirma, med 
huvudkontor i Stockholm samt med kontor utspridda över hela Sverige, inriktad mot 
finansiell konsultering och rådgivning för organisationer samt småföretag (sample 2) 
och anställda inom administration för en svensk kommun (sample 3). Deltagarna för 
respektive organisation fördelades slumpmässigt på två lika stora grupper och mottog 
därefter två olika versioner av enkäten, varav endast en innehöll relevanta frågor för 
denna studies syften. Denna grupp uppgick till 824 personer och av dessa svarade 569 
på frågorna, vilket motsvarade en svarsfrekvens på 69 %. Antal individer som svarade 
vid båda mätpunkterna T1 och T2 uppgick till 406 personer, därmed låg den 
longitudinella svarsfrekvensen på 71 %, dvs. antal deltagare vid båda mätpunkterna 
dividerat på det faktiska urvalet vid T1. I tabell 1 redovisas antalet deltagare för 
respektive organisation. Av de personer som slutligen ingick i studien var medelåldern 
45 år (SD = 11) samt 54 % kvinnor och 46 % män. Antal individer i undersökningen 
som hade avslutat akademiska studier på universitet eller högskola uppgick till 63 %. 
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Tabell 1. Deskriptiv statistik av svarsfrekvenser per organisation (Näswall, et al., 2006) 
 Sample 1 Sample 2 Sample 3 
Ursprungliga urvalet vid T1* 247 297 280 
Faktiska urvalet vid T1 149 236 184 
Svarsfrekvensen vid T1 60% 79% 66% 
Faktiska urvalet vid T1 & T2 96 175 135 
Longitudinell svarsfrekvens  64% 74% 73% 
 
Datainsamlingen skedde genom att en enkät skickades ut till samtliga deltagare 
tillsammans med två följebrev; ett från organisationen och ett annat från forskargruppen 
(Näswall et al., 2006). I dessa framgick syftet med studien och instruktioner för hur 
enkäten skulle fyllas i. Information om att svaren var konfidentiella och hur 
inkommande data skulle behandlas belystes. Därutöver innehöll brevet för sample 2 en 
biobiljett som ”tack för deltagandet”, initierat och betalat av organisationens ledning. 
Efter ungefär två veckor skickades ett vykort ut som påminnelse till de som ännu inte 
svarat. Efter ytterligare cirka en månad skickades en ny kopia av enkäten ut om svaren 
ännu inte kommit forskargruppen tillhanda. För sample 1 krävdes ytterligare en 
påminnelse i form av ett vykort eftersom deltagandet inte ansågs vara tillräckligt högt. 
Cirka ett år senare, vid T2, skickades formuläret ut igen till samma adresser som vid 
föregående tillfälle, oavsett om personen valde att delta vid T1. Enda skillnaden var att 
för både sample 1 och 2 uteslöts de som slutat samt för sample 2 lades nyanställda till. 
Sample 2 tilldelades även denna gång varsin biobiljett. 

 

Material 
Bakgrundsvariabler. För studien användes tre bakgrundsvariabler: kön (1 = 

kvinna, 2 = man), ålder (varierande från 24 till 64 år vid T1) och utbildningsnivå 
(dikotomiserad; 1 = icke-akademiska studier, 2 = akademiska studier). 

Core self-evaluations. Mätningen av personlighetsvariablerna; självkänsla, 
självtillit, kontroll-lokus och neuroticism, genomfördes vid T1. 

Självkänsla. Självkänsla mättes med en skala, som syftade till att fastställa en 
individs värdering av sig själv, innehållande tio påståenden utvecklad av Rosenberg 
(1965). En femgradig skala användes, från 1 (stämmer inte alls) till 5 (stämmer helt). 
Exempel på påstående var ”Jag känner att jag är lika värdefull som andra personer”. För 
varje individ beräknades medelvärdet av de tio frågorna och resultatet motsvarade ett 
mått på individens självkänsla. 
 

Självtillit. För att mäta självtillit användes en skala baserad på Judge et al. (1998), 
som syftade till att mäta en persons tilltro till sin egen förmåga att genomföra önskad 
handling (Bandura & Locke, 2003). Ursprungligen hade instrumentet elva nivåer, men 
komprimerades ner till åtta (Näswall et al. 2006). Skalan var femgradig från 1 (stämmer 
inte alls) till 5 (stämmer helt). Exempel på en fråga var ”Jag är tillräckligt stark för att 
klara av svårigheter i livet”. Individens självtillit uppskattades genom att beräkna 
medelvärdet av dessa åtta frågor.  
 

Kontroll-lokus. För mätning av kontroll-lokus användes Levensons (1981) skala 
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med åtta påståenden, dock exkluderades första påståendet på grund av felaktig 
översättning till svenska. Instrumentets syfte var att mäta graden av individens 
uppfattning av sin egen interna/externa kontroll-lokus. Skalan var femgradig från 1 
(stämmer inte alls) till 5 (stämmer helt), där höga poäng motsvarade hög grad av intern 
kontroll-lokus, medan låga värden korresponderade mot hög grad av extern kontroll-
lokus. Exempel på ett påstående var ” Jag kan i stort bestämma vad som ska hända i 
mitt liv”. För varje individ beräknades medelvärdet av de sju frågorna och resultatet 
motsvarade ett mått på individens kontroll-lokus. 
 

Neuroticism. Neuroticism mättes med en skala bestående av tolv påståenden, 
utvecklad av Eysenck och Eysenck (1968). Detta test uppskattade en persons fallenhet 
för irritation, oro samt humörsvängningar och innehöll påståenden som ” Jag är ofta 
spänd och lättretlig” samt ”Jag oroar mig ofta. Skalan var även i detta fall femgradig 
och gick från 1 (stämmer inte alls) till 5 (stämmer helt), där höga värden motsvarade 
hög neuroticism. Individens neuroticism uppskattades genom att beräkna medelvärdet 
av de tolv frågorna. 
 

Anställningsbarhet. Mätning av anställningsbarhet genomfördes vid T2 med hjälp 
av en skala, bestående av fem påståenden, som var utvecklad av van der Vliet & 
Hellgren (2002). Instrumentet syftade till att uppskatta individens egen uppfattning av 
sina möjligheter att finna ett arbete utanför nuvarande organisation och därmed tro sig 
vara attraktiv på arbetsmarknaden. Skalan var femgradig, från 1 (stämmer inte alls) till 5 
(stämmer helt), och exempel på påstående var ”Jag skulle kunna skaffa mig ett 
likvärdigt (eller bättre) arbete utan att behöva flytta”. Cronbachs alpha var 0,86, N = 
400. 

 
Beräkning av core self-evaluations index. För att erhålla ett värde på core self-

evaluations skapades först medelvärdesindex för de fyra skalorna självkänsla, självtillit, 
kontroll-lokus och neuroticism, därefter utfördes en faktoranalys på dessa index. De 
resulterande faktorladdningarna kan utläsas från tabell 2. Medelvärdesindex för core 
self-evaluations beräknades genom att addera produkterna av de fyra faktorladdningarna 
multiplicerat med respektive mätvärde och sedan dividera med antal faktorer (dvs. 4). 
Cronbachs alpha för core self-evaluations var 0,88. 

 
Tabell 2. Faktoranalys på medelvärdesindex för självkänsla, självtillit, kontroll-lokus 
och neuroticism (reverserad) samt faktorladdningar på core self-evaluations. 
index faktorladdning 
Självkänsla ,895 
Självtillit ,919 
Kontroll-lokus ,715 
Neuroticism (reverserad) ,710 
N = 406. Initialt egenvärde 2,668 och 66,51 % förklarad varians. 
 

Databearbetning 
Hierarkisk multipel regressionsanalys utfördes för att studera effekten av core self-
evaluations på anställningsbarhet. I första steget lades bakgrundsvariablerna kön, ålder 
samt utbildning in för att kontrollera för deras möjliga effekter på anställningsbarhet. I 
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steg två inkluderades studiens centrala variabel core self-evaluations. Med detta 
förfarande kunde core self-evaluations relativa effekt på anställningsbarhet 
åskådliggöras, då kontrollvariablernas effekt redan tagits hänsyn till. 

 

Resultat 

Resultatet från regressionsanalysen stödde hypotesen att core self-evaluations har ett 
samband med anställningsbarhet, så att individer med högre grad av core self-
evaluations också rapporterade högre grad av anställningsbarhet. Vidare, då 
longitudinella data användes, indikeras riktningen på kausalitetssambandet vara sådant 
att core self-evaluations bidrar till anställningsbarhet. 

Först utfördes beräkningar av medelvärden, standardavvikelser samt korrelationer för de 
ingående variablerna. Dessa deskriptiva data återfinns i tabell 3. Anställningsbarhet 
korrelerade signifikant med samtliga variabler; störst var korrelationen med utbildning  
( ,40, p < 0,001) och därnäst med core self-evaluations ( ,31, p < 0,001). 

I syfte att studera effekten av core self-evaluations på anställningsbarhet genomfördes 
sedan en hierarkisk multipel regressionsanalys, vars resultat gav stöd åt att core self-
evaluations vid T1 kunde predicera anställningsbarhet vid T2. I analysens första steg 
inkluderades bakgrundsvariablerna ålder, kön samt utbildning. Beräkningarna 
indikerade att dessa förklarade en betydande del av variansen i anställningsbarhet 
(Adj_R2 = ,19, p < ,001). Resultaten från regressionsanalysens båda steg redovisas i 
tabell 4. I andra steget inkluderades även core self-evaluations, vilket medförde att den 
förklarade variansen av anställningsbarhet ökade med ,07 enheter (p < 0,001). 
Följaktligen gav core self-evaluations ett signifikant tillskott till anställningsbarhet och 
förklarade 7 % av variansen. Totalt kunde 26 % av variansen i anställningsbarhet 
förklaras av personlighetsvariabeln och bakgrundsvariablerna tillsammans.  

Vidare går att utläsa från tabell 4 att utbildning gav ett signifikant, positivt bidrag till 
anställningsbarhet. Även könstillhörighet hade betydelse; att vara man gav ett 
signifikant bidrag. Däremot bidrog ålder signifikant negativt till anställningsbarhet. 

 

Tabell 3. Deskriptiv statistik. Korrelationer, medelvärden och standardavvikelser för 
studiens variabler. 
 1 2 3 4 5 M SD 
1. Köna 1     1,46  
2. Ålder   ,16** 1    45,25 10,91 
3. Utbildningb  -,01 -,22** 1   1,63  
4. Core self-evaluations   ,09  ,01 ,12* 1  3,26 0,39 
5. Anställningsbarhet   ,11* -,22** ,40** ,31** 1 3,46 0,92 
N = 406. * p < ,05; ** p < ,01; *** p < ,001.                                                                      
a Kvinnor = 1, män = 2.                                                                                                       
b Icke-akademisk utbildning = 1, akademisk utbildning = 2.  
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Tabell 4. Hierarkisk multipel regression med bakgrundsvariabler i steg 1 samt core self-
evaluations inkluderade i steg 2. Beroende variabel var anställningsbarhet. Beta vikter. 
            Anställningsbarhet 
Steg 1    
 Kön  ,14**   ,11* 
 Ålder -,16***  -,17*** 
 Utbildning  ,36***   ,33*** 
    
    
Steg 2    
 Core self-evaluations    ,27*** 
    
R2    ,20***   ,26*** 
ΔR2    -   ,07*** 
N = 406. * p < ,05; ** p < ,01; *** p < ,001. 

 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka förhållandet mellan core self-evaluations och 
anställningsbarhet. Resultatet från regressionsanalysen stödjer studiens hypotes att core 
self-evaluations har ett samband med anställningsbarhet, så att individer med högre grad 
av core self-evaluations också rapporterar högre grad av anställningsbarhet. Vidare, då 
longitudinella data använts, indikeras riktningen på kausalitetssambandet vara sådant att 
core self-evaluations bidrar till anställningsbarhet. 

Utav de variabler som inkluderades i modellen, var det endast utbildning som gav ett 
större bidrag till anställningsbarhet än core self-evaluations. Då det var förväntat att 
utbildning skulle ha effekt, eftersom det i allmänhet anses vara en viktig källa till 
anställningsbarhet (Hillage & Pollard, 1998), var det intressant att core self-evaluations 
gav ett förhållandevis stort bidrag. Det tyder på att core self-evaluations verkligen 
påverkar individens upplevelse av anställningsbarhet. 

Även de två andra kontrollvariablerna, kön samt ålder, gav som förväntat bidrag till 
anställningsbarhet; att vara man visade sig fördelaktigare än att vara kvinna, detta i linje 
med Strohs et al. (1992) studie. Vidare bidrog ålder signifikant negativt till 
anställningsbarhet, likaså det i enlighet med teorin (Van der Heijden, 2002). 
Sammanfattningsvis var det alltså fördelaktigare att vara man, ung, välutbildad med 
positiv självbild. 

Resultatet från föreliggande studie indikerar därmed att upplevelsen av 
anställningsbarhet kan vara skiljt från verklig anställningsbarhet. Faktiska förhållanden 
såsom arbetsmarknad (Kirschenbaum & Mano-Negrin, 1999), utbildning samt 
skicklighet (Hillage & Pollard, 1998) har sedan tidigare visat sig ha betydelse, men 
bedömningen beror följaktligen även på individens subjektiva omdöme. Det går alltså 
inte att endast med kunskap av de yttre förhållandena avgöra hur anställningsbar en 
person bedömer sig vara. Konsekvensen blir att en person som är kompetent och 
välutbildad inte nödvändigtvis känner sig attraktiv på arbetsmarknaden, samtidigt som 
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en annan individ med sämre faktiska förutsättningar kan uppleva större möjligheter. Hur 
anställningsbar personen uppfattar sig påverkas alltså av individens personlighet, core 
self-evaluations.  

Denna kunskap är relevant då anställningsbarhet i dagens samhälle har blivit ett centralt 
begrepp på grund av att människor allt oftare tvingas eller frivilligt väljer att söka nya 
arbeten (Castells, 2006). Därför är det viktigt att främja anställningsbarheten för att 
förhindra att individer upplever utanförskap alternativt inlåsning, som sannolikt kan 
leda till fysisk samt mental ohälsa (Aronsson & Göransson, 1999). För företagens del är 
det dessutom angeläget att anställda inte stannar kvar mot sin vilja eftersom de då 
tenderar att prestera sämre och sprida missnöje. Stärker organisationen 
anställningsbarheten hos de anställda har det visat sig få positiva konsekvenser genom 
att de anställda blivit flexiblare i förhållande till sina arbetsuppgifter samt roller på 
samma gång som individens kompetensutveckling stimulerats (Nauta et al., 2009). Kan 
företagen identifiera och satsa på individer med låg core self-evaluations borde det löna 
sig för organisationen med lägre hälsokostnader som följd samt produktivare anställda. 
Förbättras anställningsbarheten får det förstås störst konsekvenser för individen själv. 
Kanske medför detta att individen vågar utnyttja sin fulla potential för att satsa på att få 
ett meningsfullt arbete och därmed bättre välbefinnande. Alternativt kan det tänkas att 
bara känslan av att ha valmöjligheter förbättrar hälsan.  

För att öka anställningsbarheten har vidareutbildning tidigare indikerats vara en 
värdefull utgångspunkt att arbeta utifrån (Hillage & Pollard, 1998). Föreliggande studie 
påvisar ett annat sätt att öka anställningsbarheten; genom att öka individens core self-
evaluations.  

Föreliggande studie är i linje med tidigare undersökningar, där core self-evaluations 
samt dess ingående faktorer visats påverka andra arbetsrelaterade variabler, 
närbesläktade med anställningsbarhet. Exempelvis har core self-evaluations visat sig ha 
inverkan på jobbsökande (Kanfer et al., 2001), karriärframgång (Judge & Hursts, 2007), 
arbetstillfredsställelse och prestation (Judge & Bono, 2001) samt arbetets komplexitet 
(Judge et al., 2000).  

Resultatet överensstämmer dessutom med Packer (1985, refererat i Judge et al., 1997) 
och Rokeachs (1969) teorier om att de centrala bedömningarna av självet, core self-
evaluations, påverkar mindre centrala uppfattningar, här i form av anställningsbarhet. 
Enligt Rokeach ger en förändring på ett mer perifert antagande inte så stor inverkan på 
de mer centrala. Anställningsbarhet må vara betydelsefull för individen men är inte lika 
fundamental som exempelvis självkänsla samt kontroll-lokus, som genomsyrar alla 
bedömningar. Detta implicerar att om individens uppfattning av sin anställningsbarhet 
förändras medföljer få eller inga effekter på den basala självkänslan samt resterande 
personlighetsvariabler. Skulle däremot en förändring komma till stånd på självkänslan 
samt självtilliten skulle följden sannolikt innebära förändrad anställningsbarhet. 

Metoddiskussion 
Studien genomfördes med hjälp av självskattningar, vilket kan ifrågasättas. Enligt 
Spector (1994) finns en risk med att använda samma mätmetod för inhämtandet av data, 
exempelvis självskattningar, då bakomliggande variabler kan komma att påverka flera 
mätdata med följden att samband framstår som tydligare än de i själva verket är. Vidare 
menar han att denna risk är särskilt påtaglig för tvärsnittsdata, men om däremot 
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longitudinell data används kan säkrare slutsatser dras om kausalitetssamband. Hur 
pålitliga självskattningar är beror dessutom på om begreppet som ska mätas är av 
objektiv eller subjektiv karaktär. Självskattade värden av subjektiv art, motsvarande 
känslor och perceptioner, kan ge mer rättvisande resultat eftersom det då är 
respondentens tankar samt känslor som är det väsentliga (Spector, 1994). Emedan 
föreliggande studie bygger på longitudinella data, där både core self-evaluations och 
anställningsbarhet är subjektiva begrepp, samt målet är individens egna upplevelser och 
bedömningar lämpar sig självskattningar väl för ändamålet. 

För att ytterligare stärka studiens relevans användes data insamlat från tre olika 
organisationer med verksamheter inom skiljda branscher och med anställda 
innehavande olika roller (Näswall et al., 2006). Företagen tillsammans var väl 
geografiskt representerade över hela Sverige med kontor såväl i stora som mindre orter.  

Trots longitudinella undersökningars alla fördelar, saknas ofta kunskap om hur 
sambandet mellan de ingående variablerna ser ut, det kan därför vara svårt att veta med 
vilken fördröjning andra mätningen bör ske för att effekten av den oberoende variabeln 
på den beroende ska optimeras (Frese & Zapf, 1988). För föreliggande studies del 
användes mätdata med en tidsfördröjning på cirka ett år mellan mätningarna, men då 
vetskapen om hur core self-evaluations inverkar på anställningsbarhet är knapphändig, 
är det osäkert huruvida detta motsvarar ett optimalt tidsspann. Ett sätt att få djupare 
förståelse för hur sambandet uppträder, är att utföra fler än två mätningar. Fördelaktigt 
vore om det var möjligt att utsätta core self-evaluations för en kontrollerad förändring 
vid första mätningen för att sedan mäta anställningsbarheten vid flera senare tidpunkter. 
Detta förfarande kan emellertid i realiteten vara svårt att genomföra. 

En annan brist med studien var att skalorna som mätte självkänsla, självtillit samt 
neuroticism vid närmare granskning, genom konfirmatorisk faktoranalys, visade sig 
mäta två dimensioner vardera istället för en önskvärd. Beträffande självkänsla samt 
självtillit orsakade de reversibla frågorna problemet genom att skapa en egen dimension 
skiljd från de icke-reversibla frågorna. Däremot kan det för neuroticismens del, förefalla 
mer logiskt med de två resulterande dimensionerna, eftersom den avser att mäta både 
oro och irritation.  

Problematiken kunde delvis kringgås genom utnyttjandet av core self-evaluations som 
en sammankopplande personlighetsvariabel för självkänsla, självtillit, kontroll-lokus 
samt neuroticism. Detta förfarande förespråkades av Judge et al. (2004), som menade att 
dessa fyra egenskaper i själva verket mätte en gemensam storhet, det vill säga core self-
evaluations. Resonemanget fick stöd av resultatet från föreliggande studie, då dessa 
personlighetsvariabler korrelerade mycket starkt inbördes, vilket kan förstås av tabell 2. 
Detta indikerar betydande grad av kollinearitet variablerna emellan, vilket kan leda till 
missvisande utfall i en regressionsanalys om de fyra variablerna behandlas var för sig. 
Risken är då att modellen inte lyckas påvisa effekter av någon eller några av de 
ingående variablerna trots att de i själva verket bidrar till anställningsbarhet. Genom att 
slå ihop variablerna till en enda har detta problem kunnat hanteras. 

Sammantaget kan påpekas att studien anses representativ för tjänstemän då den baseras 
på longitudinella data från tjänstemän från ett flertal organisationer. Dessutom var det 
individens egna bedömningar som eftersträvades, därför lämpade sig självskattningar 
för ändamålet. 
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Framtida studier 
Få studier har genomförts med fokus på core self-evaluations inverkan på 
anställningsbarhet, därför behövs fler undersökningar för att kunna säkerhetsställa 
riktigheten i resultatet. Fler longitudinella studier skulle kunna stärka slutsatsen om 
kausalitetssamband. Dessutom vore det värdefullt att komplettera med andra 
mätmetoder såsom externa bedömningar av individens core self-evaluations, eftersom 
utnyttjandet av flera metoder ökar giltigheten (Spector, 1994).  

Enligt Judge et al. (1997) påverkas en människas handlande samt bedömningar förutom 
av core self-evaluations även av core evaluations of others och core evaluations of the 
world; det vill säga hur individen värderar andra människor samt världen runt omkring. 
Det vore intressant att undersöka om dessa variabler ger något extra bidrag till 
anställningsbarhet, eftersom det förefaller logiskt att individens uppfattning av 
presumtiva arbetsgivare samt rekryteringspersonal har inverkan på individens 
bedömningar av sina chanser att få det önskade arbetet. Av intresse vore även att utröna 
om personlighetsdragen inom femfaktorteorin har någon påverkan på 
anställningsbarhet.  

Slutsatser 
Föreliggande studie har haft för avsikt att belysa hur viktig anställningsbarheten är i 
dagens samhälle då individualiseringen av arbetsmarknaden blivit ett allt vanligare 
fenomen. Från att ha kunnat förlita sig på företagen till stor del, tvingas nu de anställda 
vara mer flexibla samt tydligare själva ta ansvar för sin arbetssituation samt karriär. 
Därför var det betydelsefullt att utvidga kunskapen av anställningsbarhetens källor till 
att också innefatta personlighetsvariabler, vilka borde utgöra en naturlig grund för hur 
saker uppfattas. Då resultatet tyder på att core self-evaluations ger ett ansenligt bidrag 
till anställningsbarhet, kan denna insikt öka förståelsen för vad som ligger till grund för 
individens bedömning av sina chanser att kunna skaffa ett annat arbete. Förståelse för 
hur det är möjligt att hjälpa individer till högre anställningsbarhet kan då uppnås. Är det 
möjligt att fastställa eventuella riskgrupper, kan förutsättningarna för dessa individer 
förbättras med ökat välbefinnande som följd. 

Sammanfattningsvis tyder resultaten på att core self-evaluations är en viktig källa till 
anställningsbarhet även då ålder, utbildning samt kön kontrolleras för. Fortsatta studier 
inom området efterfrågas då anställningsbarhet numera är ett viktigt begrepp i samhället 
som har inflytande på människors hälsa och välbefinnande. 
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