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Förändringarna på arbetsmarknaden har lett till en ökad 

känsla av anställningsotrygghet för arbetskraften.(Hartley, 

Jacobson, Klandermans, & van Vuuren, 1991) Syftet med den 

här studien var att undersöka om ett internt kontrollokus och 

frivillighet för anställningsformen samt yrket samverkar för 

att ge mindre anställningsotrygghet. Även variablerna 

frivillighet, kontrollokus, anställningsbarhet samt ett par 

demografiska variabler undersöktes för att predicera 

anställningsotrygghet. Urvalet bestod 69 stycken lokalvårdare 

svarade som på enkäten. Den multipla hierarkiska 

regressionsanalysen visade att ett internt kontrollokus och 

frivillighet inte samverkar för att ge lägre anställnings-

otrygghet . Däremot framkom att ålder, vårdnadsform och 

kontrollokus kunde predicera anställningsotrygghet. 

Resultaten beror troligen på att variabeln frivillighet ensam 

inte gav mindre anställningsotrygghet, vilket kan ha berott på 

att urvalsgruppen var homogen vad det gäller bland annat 

ålder, kön och anställningsform.  

 

Arbetsmarknaden har under de senaste årtiondena blivit alltmer osäker och präglas idag av 

snabba växlingar och hårdnande konkurrens.  I och med internationella expansioner måste 

företagen snabbt kunna anpassa sig till marknaden . Det gör att företagen måste vara 

flexibla vilket ställer stora krav på individen, som måste anpassa sig efter dessa snäva 

ramar för att få och behålla ett jobb (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 

2006) 

 

Idag är Sveriges arbetslöshet uppe i 9,1 procent (Ekonomifakta, 2010) Men det är inte bara 

andelen arbetslösa som gör att arbetsmarknaden idag ställer krav på individen. Även de 

som har en anställning får anpassa sig efter de rådande behoven, vilket kan göra dem 

osäkra. Av Sveriges samtliga anställda arbetar 27 procent deltid och av dem vill 66 procent 

arbeta mer. Det är dessutom stora skillnader mellan könen vilket syns extra tydligt hos LO-

medlemmar där 50 procent av kvinnorna arbetar deltid, medan bara 9 procent av männen 

gör det. Bland de som arbetar i yrken som tillhör  LO-förbunden men ej är fackligt anslutna 

är siffrorna än högre, 68 procent av kvinnorna och 28 procent av männen arbetar deltid.( 

Larsson, 2010b) 

 

Andra anställningsformer som kan göra att den anställde känner sig osäker är de 

tidsbegränsade. Gemensamt för dessa anställningsformer är att de är avtalade att gälla till 

en viss tidpunkt, och avser bland andra visstidsanställning och vikariat. Av Sveriges 

samtliga anställda är 14 procent visstidsanställda. Precis som anställningar på deltid så är 
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kvinnor i mycket högre än män visstidsanställda. Av samtliga anställda kvinnor är 16 procent 

tidsbegränsat anställda medan samma siffra hos männen är 11. Den siffran är något lägre för 

de som är fackligt anslutna. Av de kvinnor som tillhör LO-förbunden men ej är fackligt 

anslutna, är 45 procent tidsbegränsat anställda. 

 

Även ålder har betydelse för anställningsformen. Varannan ungdom mellan 16 och 24 år är 

tidsbegränsat anställd, sedan minskar antalet personer med tidsbegränsat kontrakt med åldern. 

Likaså för de yngre spelar det fackliga medlemskapet roll, 28 procent av de som är med i ett 

LO-fackförbund och 56 procent av de som ej är anslutna har tidsbegränsad anställning. 

Utifrån det här kan slutsatsen dras att många väntar tills de har fått en fast anställning innan 

de går med i facket. (Larsson, 2010a) Sveriges arbetsmarknad definieras idag av att ta det som 

går att få. Förändringarna på arbetsmarknaden har lett till en ökad känsla av 

anställningsotrygghet för arbetskraften.(Hartley, Jacobson, Klandermans, & van Vuuren, 

1991) 

 

Anställningsotrygghet 

Det finns många definitioner av vad anställningsotrygghet innebär. Hartley, Jacobson, 

Klandermans och van Vuuren definierade 1991 anställningsotrygghet som skillnaden mellan 

den nivå av trygghet som individen upplever sig ha i sin anställning och den nivå hon eller 

han föredrar. Anställningsotrygghet ska inte förväxlas med arbetsförlust. Att förlora sitt arbete 

är något som sker omedelbart och om det sker frivilligt så finns ingen känsla av förlust. 

Anställningsotrygghet är som den osäkerhet som råder inför anställningens framtid. Den som 

upplever anställningsotrygghet känner maktlöshet inför att behålla sin anställning i en hotad 

situation. (Greenhalgh & Rosenblatt, 1984;Sverke, Hellgren, Näswall, 2002) Hur stark 

känslan av anställningsotrygghet är utgörs dels av vilken vikt förlusten av arbetet har och dels 

av chansen att förlusten faktiskt inträffar. Om den anställde inte har något skydd som hjälper 

till att motverka hotet mot anställningen blir känslan av maktlöshet större vilket förvärrar det 

upplevda hotet. Känslan av maktlöshet påverkas även av att det finns oklara förväntningar. 

Den anställde vet inte vad som krävs för att få behålla arbetet och än mindre vad som bör 

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

 

Hotet kan vara just upplevt, det behöver inte finnas ett objektivt hot mot anställningen för att 

individen ska uppleva anställningsotrygghet. När organisationer genomgår förändringar eller 

nedskärningar är det vanligt med känslor av anställningsotrygghet hos de anställda. 

(Rosenblatt & Ruvio, 1996). Anställningsotrygghet kan även definieras som individens 

reaktion på en situation eller händelse inom organisationen som hotar den fortsatta 

anställningen. Anställda tolkar och upplever anställningsotrygghet på olika sätt. Det visar sig 

vara en subjektiv upplevelse där samma situation kan orsaka skilda upplevelser hos två olika 

individer. En faktor som har visat sig vara viktig för tolkningen av situationen eller hotet mot 

anställningen är behovet av trygghet. (De Witte, 1999; Greenhalgh & Rosenblatt, 1984; 

Sverke, Hellgren & Näswall, 2002). 

 

Kontrollokus 

Att ha kontroll skapar trygghet, forskning har visat att en individs upplevelse av sin egen 

kontroll påverkar upplevelsen av anställningsotrygghet. Förändringar inom en organisation 

leder ofta till otrygghet. Det gör att osäkerhet skapas, vilket hotar den anställdes upplevelse av 

kontroll.(Ashford, Lee & Bobko, 1989). 

 

Vi människor vill förstå vår omgivning och vad som ligger bakom olika händelser. Individer 

som kan förstå och tolka dessa situationer kan ha bättre inflytande för att påverka framtida 
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händelser. Det här är det som kallas attributionsteori.(Augistinos & Walker, 1995) 

Attributionsteorins grund är antagandet att individer dömer en händelse som att den beror på 

antigen interna eller externa orsaker. Individen ser det som att det således som att det antigen 

är hon själv eller att det är omgivningen som påverkan vad som händer. Rotter (1966) 

utvecklade detta tankesätt och myntade begreppet kontrollokus. Hans teori är att om en person 

attribuerar händelser till sig själv så har personen ett internt kontrollokus, men om personen 

anser att saker står utom dess kontroll så har personen ett externt kontrollokus. Hur individer 

attribuerar händelser är en viktig del av hur de upplever livet på det hela taget. Särskilt 

intressant i denna studie är hur individen upplever arbetslivet. Upplever en individ exempelvis 

att det var tur att de fick behålla sitt jobb, tyder detta på ett externt kontrollokus. Upplever 

individen däremot att det var på grund av dennes kompetens de fick behålla sitt jobb, tyder 

detta på ett internt kontrollokus. Vilket kontrollokus en individ har är en viktig faktor för 

anställningsotrygghet. Van Vuuren, Klandermans, Jacobson och Hartley(1991) hade en teori 

om att individer som attribuerar internt, det vill säga har internt kontrollokus upplever lägre 

nivåer av stress samt lägre anställningsotrygghet. Detta beror på att om man känner större 

kontroll så känner man också större trygghet. Det har bevisats i en studie av Sverke, Hellgren, 

Näsvall, Chirumbolo, de Witte och Goslinga.(2004) att de med internt kontrollokus hade 

betydligt mindre anställningsotrygghet än de med externt. Personer med ett internt 

kontrollokus anser att de själva är ansvariga för hur livet ter sig (Rotter, 1966) . Det kan tolkas 

som att de av sin fria vilja befinner sig i olika situationer, eftersom de har kontrollen. Det här 

borde även gälla deras arbetssituation, att de frivilligt har den anställningsform som de har 

och att valet av yrke är frivilligt. 

 

Frivillighet för anställningsform 

Som tidigare nämnt blir tidsbegränsade anställningar och deltidsanställningar (alternativa 

anställningsformer) allt vanligare och 66 procent av Sveriges deltidsanställda vill arbeta mer.( 

Larsson, 2010b) Att inte vara nöjd med den tidsmässiga graden av sysselsättning kan vara ett 

tecken på att många inte har sin anställningsform frivilligt. Studier har visat att tidsbegränsade 

anställningar och deltidsanställningar ger ökad känsla av anställningsotrygghet (De Cuyper, 

Isaksson & De Witte, 2005). Men denna känsla behöver det inte delas av alla anställda med 

alternativa anställningsformer. I en svensk studie fann Sverke, Gallahanger och Hellgren 

(2000) att deltidsarbetande hade lägre anställningsotrygghet än de fast heltidsanställda. Även 

här spelar subjektiviteten stor roll för hur individen i fråga uppfattar sina 

anställningsförhållanden.  Därför är förhållandet mellan anställnigsformer och skillnader 

mellan individer i behov av att undersökas.  

Var en person befinner sig i livet och vad denne vill ha ut av sitt arbete spelar roll för vilken 

slags anställningsform hon vill ha. Det finns följaktligen individskillnader i orsaken att ta en 

alternativ anställningsform. Generellt sett så anses motiven vara antigen frivilliga eller 

ofrivilliga i sin natur. Det kan finnas skäl att frivilligt arbeta i en alternativ anställningsform, 

som alla har med flexibiliteten för den anställde att göra. Exempelvis jobbar många i 

alternativa anställningsformer av familjeskäl, för att få extra tid för barnomsorg. (Tan & Tan, 

2002) Individer som intar arbetsmarknaden för första gången, speciellt ungdomar och de som 

nyligen avslutat sin utbildning, verkar välja alternativa anställningar medan de fortfarande 

studerar eller genomför praktik.(Bernasek & Kinnear, 1999; DiNatale, 2001) Orsaker till att ta 

en alternativ anställning ofrivilligt kan vara att det inte finns några permanenta 

anställningsformer tillgängliga, att undvika arbetslöshet eller att man ser det som ett steg till 

ett mer permanent anställning eller en bättre position senare i karriären. (Tan & Tan, 2002; 

DiNatale, 2001) Om en individ väljer en alternativ anställningsform helt frivilligt så ger det 

en känsla av att ha kontrollen över den egna karriären och livet. Men om individen har en 

sådan anställning ofrivilligt kan det upplevas stressigt på grund av frekventa jobbyten och 
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opålitlig inkomst. För en person som har valt detta själv behöver det inte vara ett 

problem.(Krausz, 2000).  

 

Frivillighet för yrket 

Även frivilligheten för det yrke en individ arbetar inom har betydelse. Aronsson och 

Göransson (1999) fann i en studie att 28 procent av de tillsvidareanställda inte ansåg att de 

arbetade inom det yrke som de föredrog. Bland de tillsvidareanställda som var under 25 var 

samma siffra 58 procent. Ju äldre deltagarna var desto lägre var andelen som arbetade inom 

sitt yrke ofrivilligt. För åldersgruppen 55-65 år var det elva procent som jobbade i sitt 

prefererade yrke. Samma tendens fanns bland de tillfälligt anställda där siffrorna sjönk från 66 

procent missnöjda till 18 procent.  

 

Personer som upplever sig vara i ett oönskat yrke är i mindre utsträckning intresserade av att 

lära sig yrket och deltar inte i kompetensutveckling i samma utsträckning som de skulle ha 

gjort i sitt föredragna yrke. Aronsson och Göransson (1999) diskuterar att det kan vara risken 

för arbetslöshet och kraftigt minskade möjligheter att hitta eller byta till ett yrke med liknande 

upplevt värde, som ligger bakom de påtagliga skillnaderna mellan de som är inlåsta och de 

som är frivilligt anställda. Att personer som känner sig inlåsta inte deltar i 

kompetensutveckling gör att de inte kommer bli lika anställningsbara som deras kollegor. I 

sin tur ger låg anställningsbarhet högre anställningsotrygghet(De Cuyper, Bernhard-Oettel, 

Berntson, De Witte & Alarco, 2008 ). Vilket leder till slutsatsen att de som inte frivilligt 

befinner sig i sitt yrke är mer otrygga i sin anställning. 

 

Andra möjliga prediktorer 

 

Fackligt medlemskap 

Att vara medlem i en fackförening kan göra känslan av att vara maktlös mindre eftersom 

fackförbund kan fungera som de anställdas röst.(Hellgren & Sverke, 2001) Det kan därför 

antas att en fackligt ansluten anställd skulle vara mindre otrygg i sin anställning. I en belgisk 

studie (Sverke et al, 2004) med denna hypotes framkom att anställda hade signifikant högre 

nivåer av anställningsotrygghet än icke-medlemmarna. När Sverke et al, (2004) undersökte 

samma sak i Sverige visade resultaten motsatsen, nämligen att fackmedlemmarna hade lägre 

anställningsotrygghet än icke-medlemmarna. De svenska resultaten som var i linje med 

hypotesen förklaras med att fackförbundets skydd ger mindre anställningsotrygghet. 

Resultatet från den Belgiska studien förklarar författarna med att det kan bero på att 

fackmedlemmarna kan vara mer medvetna på att de kan förlora jobbet och att de därför är 

medlemmar. Dessutom diskuterar de att anställda som har mer osäkra anställningar mer 

troligt går med i ett fack. Fackmedlemskap kan alltså antigen predicera lägre eller högre 

anställningsotrygghet, men denna studie utgår från att fackmedlemskap ska ge lägre 

anställningsotrygghet. 

 

Ålder 

De anställdas ålder och hur denna predicerar anställningsotrygghet är en variabel som ofta har 

undersökts. Detta på grund av att en persons ålder antas påverka vilken livssituation personen 

befinner sig i. Äldre antas ofta ha färre alternativ på arbetsmarknaden och ha mera ansvar för 

familj och försörjning. Yngre anses mer flexibla med fler alternativ på arbetsmarknaden.  

Ålderns betydelse för upplevd anställningsotrygghet har lett till skilda resultat i olika studier. 

Hartley et al. (1991) fann att äldre upplever mer anställningsotrygghet än vad yngre gör. En 

svensk studie pekade däremot svagt på att yngre skulle uppleva mer otrygghet än de 

äldre.(Näsvall och De Witte, 2003) . Även Cheng och Chans (2008) metaanalys påvisade att 
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de yngre upplever starkare anställningsotrygghet än de äldre. 

 

Syfte 

Syftet är att undersöka om ett internt kontrollokus och frivillighet för anställningsformen samt 

yrket samverkar för att ge mindre anställningsotrygghet. Även variablerna frivillighet, 

kontrollokus, anställningsbarhet samt ett par demografiska variabler ska undersökas för att 

predicera anställningsotrygghet.  

 

                                                                  Metod 

Mätinstrument 

En enkät utformades med de demografiska variablerna kön, ålder, barn, vårdnad, 

anställningsform och fackmedlemskap som mättes med en fråga vardera. De arbetsrelaterade 

och attitydrelaterade frågorna mättes på en femgradig likert skala ( från 1= stämmer inte alls 

till 5= stämmer helt). I analyserna användes individens medelvärde för alla frågor i respektive 

skala, efter det att reverserade frågor omkodats. De frågor som berörde denna uppsats togs 

mestadels från en kodlista. (Alecta superkodmall) Anställningsotrygghet mättes med hjälp av 

tre frågor av Hellgren, Sverke & Isaksson (1999) som antas mäta hur pass trygg individen 

känner sig I sin anställning, exempelvis” jag känner mig orolig för att bli uppsagd”. 

Anställningsbarhet mättes med fem frågor av van der Vliet & Hellgren(2002). Exempelvis var 

första frågan ” Min kompetens gör att jag kan arbeta på många positioner inom 

organisationen”. Kontrollokus mättes med sju frågor av Levenson (1981), en av frågorna var 

“Jag kan i stort bestämma vad som ska hända i mitt liv”. Den sista variabeln frivillighet 

mättes med hjälp av fyra egenutvecklade frågor. De mätte såväl frivillighet för 

anställningsformen, exempelvis ”Jag har nu den anställningsform jag önskar” som 

frivilligheten i det valda yrket, exempelvis ” Jag befinner mig nu i det yrke jag önskar” för 

framtiden. 

 

Prcedur och urval 

Datainsamlingen genomfördes på ett flertal städföretag i Sverige under arbetsplatsträffar. 

Innan en fackligt förtroendevald delade ut enkäten till deltagarna förklarade denna vad 

resultaten skulle användas till samt att deltagandet var helt frivilligt. Enkäten låg i ett kuvert 

som deltagarna ombads försluta så fort de var klara. I kuvertet fanns även ett följebrev som 

varje deltagare fick behålla. Följebrevet innehöll ytterligare information vad data skulle 

användas till, kontaktuppgifter till författaren och handledaren, samt information att resultaten 

skulle behandlas konfidentiellt. Mer konkret framgick att ingen utom författaren och 

handledaren skulle få se enskilda svar. Ingen ersättning utgick för deltagandet. Samtliga av de 

69 enkäter som delades ut fylldes i och efter listvis korrigering för internt bortfall baseras 

analyserna på 64 enkäter med kompletta data på alla i studien ingående variabler. Data 

analyserades med en multipel hierarkisk regressionsanalys Alla deltagare arbetade som 

lokalvårdare, medelåldern var 42,7 och standardavvikelsen 11,55, se tabell 2. 

 

Faktoranalyser utfördes för att fastställa att frågorna i respektive mått mätte samma sak, det 

vill säga ”principal axis factoring” med egenvärde >1 och oblimin rotation. Nedan redovisas 

faktoranalysen för den de egengjorda frågorna som ska mäta frivillighet., se tabell 1.  

Faktoranalys utfördes även för övriga frågor, tagna från tidigare studier. Inom varje mätt 

variabel var frågorna laddade i samma faktor och med höga faktorladdningar, därför antas de 

mäta samma sak. Reliabiliteten analyserades och även reliabilitetskoefficienterna redovisas i 

tabell 2 . Reliabiliteten var mycket god, det vill säga att Chronbach’s alpha översteg.70. 

 

Tabell 1. Faktoranalysa av de frågor som ska mäta frivillighet. 
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  Faktor 1 h2 

 

fr01 Jag befinner mig nu i 

det yrke jag önskar 

för framtiden. 

,82 ,67 

fr02 Jag befinner mig nu i 

det yrke jag önskar. 

,81 ,65 

fr03 Jag har nu den 

anställningsform jag 

önskar. 

,57 ,33 

fr04 Jag har nu den 

anställningsform jag 

önskar för framtiden 

. 

,71 ,50 

 Egenvärde 2,16  

 Procent av variansen 53,91  

aPrincipal axis faktoranalys med oblimin rotation 

 

Resultat 

Korrelationer 

Det fanns några signifikanta korrelationer som är intressanta att redovisa, se i tabell 2.  

Kontrollokus och frivillighet hade en positiv signifikant korrelation. Deltagare med internt 

kontrollokus hade i större utsträckning valt sin kontraktsform samt sitt yrke än de med ett 

extern kontrollokus (r=, 42.p<, 01). Intressant att notera är även att vilket kontraktsform 

deltagaren har korrelerar signifikant positivt med fackmedlemskap. De med en 

tillsvidareanställning var i högre utsträckning medlemmar i facket än de med en alternativ 

anställning(vikariat, timanställning eller projektanställning) (r=, 45.p<, 01). Även 

anställningsform och ålder korrelerade. De äldre hade in högre utsträckning en 

tillsvidareanställning än de yngre, som i högre utsträckning hade en alternativ 

anställning(vikariat, timanställning eller projektanställning) (r=-, 26.p <, 05). 

 

Tabell 2. Korrelationer, medelvärden, standardavvikelser och reliabilitetsestimat (Cronbach’s 

alpha) för alla i studien ingående variabler. 

 

  Variabel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M SD Alpha 

1 Ålder 1          42,70 11,55  

2 Kön -,21 1            

3 Barn ,10 ,20 1           

4 Vårdnad ,30 ,25 ,38* 1          

5 Anställningsform -,26* ,21 ,27 ,15 1         

6 Fackmedlemskap -,20 ,31* ,06 ,23 ,45** 1        

7 Anställningsbarhet -,01 -,09 -,18 ,36 ,17 -,07 1    13,33 4,22 ,85 

8 Kontrollokus -,05 -,06 -,11 ,12 ,07 ,00 ,40** 1   3,92 ,59 ,74 

9 Frivillighet ,01 -,13 -,08 -,13 ,01 ,02 ,19 ,42** 1  3,06 1,13 ,82 

10 Anställningsotrygghet -,19 ,02 ,11 ,16 ,15 ,00 -,02 -,15 -,03 1 2,26 1,22 ,87 
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*p<0.05, **p<0.01. n=64 

 

Regressioner 

Den hierarkiska multipla regressionsanalysen utfördes för att se vilka prediktorer (oberoende 

variabler) som hade betydelse för anställningsotrygghet, se tabell 3. Regressionsanalysen 

gjordes för att se vilka prediktorer som har betydelse för de beroende variablerna när hänsyn 

tas till övriga prediktorer. Variablerna analyserades i tre steg. I steg ett undersöktes 

bakgrundsvariablerna ålder, kön, barn, vårdnad, anställningsform samt fackmedlemskap. I 

steg två undersöktes kontrollokus, anställningsbarhet och frivillighet . I det tredje, och sista 

steget, undersöktes interaktionen mellan kontrollokus och frivillighet. Se resultaten i Tabell 3 

nedan. 

 

I steg ett visade det sig att bakgrundsvariablerna ålder, kön, barn, vårdnadsform, 

anställningsform och fackmedlemskap förklarade 15 procent av variansen i 

anställningsotrygghet. Ingen av de enskilda prediktorerna hade i detta steg något signifikant 

samband med anställningsotrygghet. När kontrollokus, anställningsbarhet och frivillighet, 

lades till i steg två ökade den förklarade variansen med 19 procentenheter till 34 procent. 

Resultatet visade att ålder, vårdnadsform och kontrollokus hade signifikant samband med 

anställningsotrygghet. Ju äldre deltagarna var desto mindre anställningsotrygghet hade de 

(β=-.47.p<.05). De med en gemensam vårdnad hade minst anställningsotrygghet, de med 

delad hade högre och högst anställningsotrygghet hade de med ensam vårdnad (β=.42.p<.05). 

De med ett intern kontrollokus hade lägre anställningsotrygghet än de med ett externt 

kontrollokus.(β=.45.p<.05). Variablerna kön, barn, anställningsform, fackmedlemskap, 

anställningsbarhet och frivillighet var inte relaterat till anställningsotrygghet. 

 

Interaktionsvariabeln mellan kontrollokus och frivillighet lades till i steg tre, men denna 

variabel visade inget signifikant samband med anställningsotrygghet. Däremot kunde 

variablerna ålder(β=-.46.p<.05), vårdnadsform(β=.43.p<.05) och kontrollokus(β=.45.p<.05) 

var och en för sig signifikant predicera anställningsotrygghet även i detta steg. Men kön, barn, 

anställningsform, fackmedlemskap, anställningsbarhet och frivillighet var fortfarande inte 

relaterat till anställningsotrygghet. Andelen förklarad varians ökade inte och stod därmed kvar 

på 34 procent. 
 

Tabell 3. Hierarkisk regressionsanalys, prediktorernas effekter på anställningsotrygghet 

standardiserade regressionskoefficienter). 

  Prediktor   Anställningsotrygghet 

    

Steg 1    

    

 Fackmedlem  ,40 

 Anställningsform  ,06 

 Ålder  -,25 

 Barn  -,2 

 Vårdnad  .27 

 Kön  .09 

 R2  .15 

    

Steg 2    

 Fackmedlem  -,07 

 Anställningsform  .04 
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 Ålder  -,46* 

 Barn  -,08 

 Vårdnad  .42* 

 Kön  .04 

 Anställningsbarhet  -,1 

 Kontrollokus  -,45* 

 Frivillighet  .04 

 R2  .34 

    

Steg 3    

 Fackmedlem  -,06 

 Anställningsform  .04 

 Ålder  -,46* 

 Barn  -,09 

 Vårdnad  .49* 

 Kön  .03 

 Anställningsbarhet  -,09 

 Kontrollokus  -,45* 

 Frivillighet  .01 

 Frivillighet X Kontrollokus  .05 

  R2   .34 

*p<0.05 

 

Diskussion 

 

Syftet med den här studien var att undersöka om ett internt kontrollokus och frivillighet för 

anställningsformen samt yrket samverkar för att ge mindre anställningsotrygghet Även 

variablerna frivillighet, kontrollokus, anställningsbarhet samt ett par demografiska variabler 

undersöktes för att predicera anställningsotrygghet. Resultatet visade att internt kontrollokus 

och frivillighet i anställningsform och yrke inte samverkar för att ge mindre 

anställningsotrygghet.  Däremot framkom att deltagarna i studien med ett internt kontrollokus 

hade lägre anställningsotrygghet. Internt kontrollokus är ensamt relaterat med 

anställningsotrygghet, oberoende av frivilligheten. Att ett internt kontrollokus kunde 

predicera anställningsotrygghet var väntat och stämmer väl överens med resultaten från 

tidigare forskning (Van Vuuren et al, 1991;Sverke, Hellgren, Näsvall, Chirumbolo, de Witte 

och Goslinga,S, 2004) vilket beskrevs i inledningen.  

 

Men det går att bevisa att det fanns en koppling mellan internt kontrollokus och frivillighet 

eftersom de korrelerade positivt, vilket stämmer överens med resultaten från Krausz (2000) 

som menade att om en individ väljer en alternativ anställningsform helt frivilligt så ger det en 

känsla av att ha kontrollen över det egna livet och karriären.  Den signifikanta korrelationen 

mellan internt kontrollokus och frivillighet visar att det finns ett samband mellan dem, men de 

predicerar inte anställningsotrygghet. Det här resultatet var inte det som var väntat. Att ett 

internt kontrollokus och frivillighet inte samverkar för att ge mindre anställningsotrygghet 

kan bero på att variabeln frivillighet ensam, inte predicerar anställningsotrygghet. Det 

resonemang som fördes i inledningen om att frivillighet skulle ge mindre 

anställningsotrygghet verkar inte ge några signifikanta resultat. Det här kan mycket väl bero 

på urvalsgruppen, som var en ganska homogen grupp. Det verkar som att de flesta i 

undersökningen hade sin anställningsform och sitt yrke frivilligt. Det kan vara därför 

anställningsotrygghet inte predicerades så väl. Personer med fast heltidstjänst var 
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överrepresenterade. De som jobbade i en alternativ anställningsform kanske gjorde det av 

frivilliga motiv enligt teorin av Tan & Tan(2002).  De menade att en orsak till att ta en 

alternativ anställning frivilligt var att exempelvis få mer tid till barnomsorg. Det kan vara så 

att de som hade alternativa anställningsformer i studien hade det frivilligt och att 

interaktionsvariabeln därför inte predicerade anställningsotrygghet. De yngre deltagarna i 

studien kanske arbetade medan de studerade vilket Bernasek och Kinnear(1999) samt 

DiNatale (2001) ansåg kunna vara ett frivilligt motiv för att arbeta i en alternativ anställning. 

Det verkar som att de flesta i studien hade sin anställningsform frivilligt och därför 

predicerades inte anställningsotrygghet så bra av den variabeln. Frivilligheten för yrket är mer 

intressant. En orsak till att frivillighet och kontrollokus inte samverkade för att ge mindre 

anställningsotrygghet kan vara att de personer som var tillsvidareanställda på heltid inte 

föredrog sitt yrke när de började, men i och med att de fick fast anställning så fortsatte de, de 

blev inlåsta. Därmed blev de nöjda över att åtminstone ha en säker anställning. Det stämmer 

överens med resultat av Aronsson och Göransson (1999) som såg att äldre individer i högre 

utsträckning arbetade de i ett yrke som de föredrog.  

 

Därför är det även intressant att notera att i den här studien hade ålder en predicerande effekt 

på anställningsotrygghet. Ju äldre deltagare desto mindre anställningsotrygghet. Det kan vara 

så att de äldre var mindre otrygga eftersom de numera jobbade frivilligt inom sitt yrke. Att 

äldre kände mindre anställningsotrygghet var inte en oväntad utkomst av studien. Det var 

väntat att de äldre skulle känna sig tryggare då de ofta har mer trygga anställningsformer 

vilket enligt De Cuyper, Isaksson, De Witte,(2005) ger mindre anställningsotrygghet.  

Resultatet kan förklaras genom att anställningsform korrelerade signifikant positivt med 

fackmedlemskap. De med en tillsvidareanställning var i högre utsträckning medlemmar i 

facket än de med en alternativ anställningsform (vikariat, timanställning eller 

projektanställning) Även anställningsform och ålder korrelerade. De äldre hade i högre 

utsträckning en tillsvidareanställning än de yngre, som i högre utsträckning hade en alternativ 

anställningsform. Det här kan vara en förklaring till att de äldre i den här undersökningen 

kände sig tryggare. Precis som Larsson,(2010a) härledde så verkar det som att många väntar 

tills de har fått en fast anställning innan de går med i facket. Vilket gör att de yngre i den här 

undersökningen är mer otrygga då de oftare hade mer alternativa anställningsformer.  

 

En annan variabel som visades kunna predicera anställningsotrygghet var vårdnadsformen. 

De med en gemensam vårdnad hade minst anställningsotrygghet, de med delad vårdnad hade 

högre och högst anställningsotrygghet hade de med ensam vårdnad. En annan studie med 

samma slutsats var De Witte(1999) som kom fram till att kvinnor som var ensamstående hade 

högre grader av anställningsotrygghet. Det här resultatet var inte oväntat då någon som har 

större ansvar är i mer behov av att ha en trygg inkomst och blir därmed mer osäker i sin 

anställning. 

 

Studiens begränsningar 

Denna studie begränsades av att urvalet var relativt litet. På grund att det var ett så litet urval 

så blev det en förhållandevis homogen grupp. Det var övervägande många kvinnor, 

tillsvidareanställda, äldre och fackmedlemmar, något som troligen har påverkat resultaten. 

Det här kan i framtida forskning motverkas genom att exempelvis använda sig av ett annat 

yrke. I denna studie var alla deltagare lokalvårdare vilket är ett kvinnodominerat yrke. Att 

enkäten delades ut i samband med arbetsplatsträffar har möjligen medfört ett lågt deltagande 

bland de som har alternativa anställningsformer då dessa sannolikt inte är lika intresserade av 

att medverka i något som inte påverkar dem i lika hög grad. Deltagarna var fullständigt 

anonyma i sina svar och de etiska principerna redogjordes för i det följebrev som medföljde 
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enkäten, trots detta kan det faktum att en facklig representant delade ut enkäten och att det 

skedde på arbetsplatsen ha hämmat ärligheten i hur deltagaren svarar. Dessutom kan det 

medföra att de som inte är med i ett fackförbund inte känner sig lika manade att var delaktiga.  

 

I studien har korrelationer används vilket innebär att endast samband, aldrig kausalitet kan 

fastställas. I regressionsanalysen antas den oberoende variabeln vara det som påverkar den 

beroende variabeln, men denna kausalitet kan inte bekräftas. Det finns även en risk för att de 

signifikanta resultaten kan ha påverkats av bakomliggande variabler. Exempelvis kan 

faktumet att urvalet var snedfördelat ha påverkat resultaten. För att komma undan 

kausalitetsproblemet är det möjligt att utföra denna studie i en longitudinell design, så att det 

kan klargöras huruvida det är ett internt kontrollokus som ger mindre anställningsotrygghet 

och inte tvärtom. 

 

Resultatet kan antas vara giltigt då alla mätskalor som användes i undersökningen, utom en, 

var väletablerade mätskalor. Faktoranalys utfördes för samtliga frågor, såväl de egenskapade 

och de tagna från tidigare studier. Inom varje mätt variabel var frågorna laddade i samma 

faktor och med höga faktorladdningar, därför antas de mäta samma sak. Vad gäller 

generaliserbarheten kan denna på grund av det låga deltagarantalet försämras.  Dock 

förbättras generaliserbarheten av att deltagarna var arbetande och inte studenter samt att de är 

ifrån olika städer och har olika arbetsgivare. Validiteten i denna studie bör vara tillräcklig då 

alla mätskalor, utom den egenutvecklade, var väletablerade. Samtliga skalor hade god 

reliabilitet. 

 

Slutsatser och förslag till framtida forskning 

Det finns mycket forskning i ämnet anställningsotrygghet. Speciellt viktigt är det att kunna 

predicera anställningsotryggheten för att få kunskap om hur den kan motverkas. Internt 

kontrollokus har länge beskrivits som ett skydd mot anställningsotrygghet (Van Vuuren et al, 

1991) däremot finns det lite forskning på hur frivillighet påverkar. Därför var detta något i 

behov av att undersökas. 

 

Det är intressant att granska frivillighet och kontrollokus i samband med 

anställningsotrygghet då de har med varandra att göra. Då det visade sig att internt 

kontrollokus och frivillighet för anställningsform och yrke inte samverkade för att ge mindre 

anställningsotrygghet, i denna studie. En ny studie skulle se till att ha en mer heterogen 

undersökningsgrupp vad det gäller bland annat ålder och anställningsformer. En sådan studie 

skulle kunna ge intressanta resultat. Studien av Aronsson och Göransson (1999) fann att yngre 

i stor utsträckning jobbade i sitt yrke ofrivilligt. Med fler yngre i undersökningen skulle 

kanske frivillighet visa sig spela större roll för anställningsotrygghet. 

 

I praktiken kan man använda dessa resultat för att få ökad förståelse för vilka som känner sig 

otrygga i sina anställningar. Dessa resultat kan användas för att göra ansträngningar, 

exempelvis från fackets sida, för att få de personer som inte ser sitt yrke och sin 

anställningsform som frivilligt att bli mera trygga. 
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