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ANSTÄLLNINGSBARHET 
 BEGREPPETS MÅNGFACETTERADE SIDA 

Anna Stöp och Cecilia Åkerlind 

Förändringen av villkoren på arbetsmarknaden har gjort det högst aktuellt 
att studera begreppet anställningsbarhet. Att begreppet används mellan 
olika parter utan att en samstämmighet finns är ett stort problem. Syftet 
med denna studie var att undersöka prediktorer för anställningsbarhet. 
Dessa prediktorer var självtillit, kön, utbildning, ålder samt 
yrkeserfarenhet. Jämförelsen gjordes mellan 10 olika yrkesområden. 
Studien baseras på 2080 personer från en arbetslivskohort genomförd av 
Berntson med kollegor (2005). Resultaten visade dels att prediktorerna 
skiljer sig åt mellan yrkesområdena och dels att det finns en huvudeffekt 
av yrkesområden och anställningsbarhet. Ledningsarbetare och hantverks-
arbetare var de som rapporterade högst medelvärden för anställnings-
barhet. Det kunde observeras att självtillit vägde extra tungt bland 
prediktorerna. Prediktorerna skiljde sig åt mellan yrkesområdena vilket 
styrker antagandet om att arbetsmarknadens förändring har medfört att 
begreppet anställningsbarhet inte innebär samma sak för olika 
yrkesområden. Det är därför av stor vikt att tydligt klargöra vad som 
menas med begreppet anställningsbarhet när olika parter diskuterar.  
 
 

I tidigare generationer såg arbetslivet ut på ett annat sätt än vad det gör idag. Många 
författare har hävdat att samhället och därav även arbetsmarknaden har upplösts från att 
tidigare ha varit regelstyrt och kollektivt organiserat till att idag ha utvecklats till ett 
samhälle där individen själv måste ta ansvar för sin egen situation (Allvin, 2004). “Labour 
is being deregulated and the individual is increasingly expected to initiate, plan, control and 
take responsibility for her own labour” (Allvin, 2004 s.23). 
 
Michael Allvin (2004) menar att den svenska arbetsmarknaden i stor utsträckning har varit 
reglerad sedan 1930-talet, först genom förhandlingar mellan fackföreningar och 
arbetsgivare, och senare genom lagstiftning som initieras av regeringen. Även om den 
svenska arbetsmarknaden fortfarande är jämförelsevis väl reglerad är förändringarna 
uppenbara. Arbetet håller på att avregleras och den enskilde förväntas allt mer sätta sig in i, 
planera, styra och ta ansvar för sitt eget arbete. Effekterna av denna utveckling kan variera 
mellan olika branscher, jobb, åldersgrupper och regioner. Men det påverkar icke desto 
mindre hela den svenska arbetsmarknaden, och slutligen själva grunden för välfärdsstaten 
(Allvin, 2004).  
 
Cedersund och af Schmidt (2006) menar att för tidigare generationer var det inte ovanligt 
att stanna på en och samma arbetsplats hela livet. Idag är detta inte längre någon 
självklarhet, ett fast jobb idag behöver inte betyda detsamma imorgon, och det är viktigt att 



 
 

 

även som anställd se till att hålla sig attraktiv på arbetsmarknaden (Cedersund & af 
Schmidt, 2006). För att hålla sig just attraktiv på arbetsmarknaden menar Golden och 
Powel (2000) att man måste kunna anpassa sig till förändringar, det vill säga vara flexibel, 
vilket enligt Reilly (1998) ses som ett kännetecken för dagens arbetsmarknad. Denna 
rörlighet inom arbetslivet tolkas ofta som någon form av flexibilitet antingen hos individen, 
organisationen eller på arbetsmarknaden (Furåker, 2005). 
 
Begreppet flexibilitet har många olika betydelser. Furåker (2005) pratar exempelvis om 
labour mobility som handlar om förmåga till flyttning, vilja eller benägenhet till flyttning 
samt faktiskt flyttning. Det handlar då om en individs fysiska rörlighet på arbetsmarknaden. 
Denna flexibilitet av arbetsmarknaden kan sägas vara en konsekvens av att omvärlden blivit 
allt mer komplex och oförutsägbar. För att kunna möta dessa nya krav måste individen 
kunna anpassa sig och ständigt lära sig nytt (Furåker, 2005). 
 
Forskare vid Arbetslivsinstitutet har gjort ett flertal studier (1998, 1999, 2006) på detta nya 
arbetsliv där de delvis studerat branscher inom modern informationsteknik som kan sägas 
ligga i framkant med denna nya utveckling. I framtiden tros även andra branscher och 
yrkesområden omfattas av samma förändringar. Kirpal (2004) visar på en studie som är 
gjord inom EU där flexibilitet och ett individualiserat synsätt på arbete beskrivs inte enbart 
som en fråga för högutbildade utan även för lågutbildade. För att klara av det mångsidiga 
och flexibla arbetslivet förutsätts individen ha en entreprenörsaktig attityd till arbete vilket 
innebär att individen måste utveckla multidimensionella arbetsidentiteter som kan revideras 
när omständigheterna ändras (Kirpal, 2004). 
 
I takt med att arbetslivet har förändrats, inte minst gällande individualisering och 
flexibilitet, har det blivit högst aktuellt att studera begreppet anställningsbarhet. I och med 
att individen har fått ta ett allt större ansvar för att skaffa sig ett arbete gynnas alla av att få 
kunskap om vad som rymmer sig under begreppet anställningsbarhet och därigenom hålla 
sig attraktiva på en allt tuffare arbetsmarknad. 
 
Denna ändring som arbetsmarknaden gått igenom kan antas se olika ut inom olika 
yrkesområden och förutsättningar för hur man kan arbeta ser förstås också olika ut från 
yrke till yrke. Det kan även antas att detta medför att begreppet anställningsbarhet inte 
nödvändigtvis innebär samma sak för olika yrkesområden. Som nämnts tidigare menar 
Allvin (2004) att effekterna av den nya arbetsmarknaden bland annat varierar mellan olika 
branscher och yrken, vilket påverkar hela arbetsmarknaden i stort. Problemet är att 
begreppet anställningsbarhet används lättvindigt utan att man är noga med att klargöra vad 
som menas med begreppet (Cedersund & af Schmidt, 2006). Christina Garsten, intervjuad i 
Cedersund och af Schmidt (2006, s.14), säger ”Det är oroväckande när olika parter på 
arbetsmarknaden ställer sig bakom samma begrepp och utgår från att det finns en 
samstämmighet kring vad det betyder. Den samstämmigheten tror jag nämligen inte finns” 
(2006, s.14).  
 
 
 



 
 

 

Anställningsbarhet 
Begreppet anställningsbarhet började användas runt år 1955 (Versloot, Glaudé & Thijssen 
refererat i Thijssen, Van der Heijden & Rocco, 20081), men först i slutet av 1990-talet 
började begreppet studeras empiriskt. Anställningsbarhet studeras ur olika vinklar och 
nivåer (t.ex. individuellt kontra organisatoriskt) genom ett brett spektrum av akademiska 
discipliner (varav några är human resource management och human resource development) 
(Thijssen et al., 2008). I och med att anställningsbarhet används i olika sammanhang och 
ibland över olika tidsspann är det lätt hänt att begreppet blir förvirrande (Johns, 2006). 
 
I ett försök att förklara anställningsbarhet, som är ett mycket mångfacetterat begrepp, 
passar Thijssen et al. (2008, s.167) paraplydefinition ”Möjligheten att överleva på den 
interna eller externa arbetsmarknaden” då den är mycket generell. Innebörden i begreppet 
anställningsbarhet har förändrats under de senaste 30 till 40 åren vilket medför att 
definitioner som används idag kan skilja sig en hel del från dem som tidigare användes 
(Thijssen et al., 2008). 
 
Under de senaste tre decennierna har tre perspektiv på anställningsbarhet varit särskilt 
viktiga (Thijssen et al., 2008): samhället, företaget och individen. För samhället är 
anställningsbarhet en indikator på den arbetande befolkningens möjlighet att få 
sysselsättning, med andra ord en låg arbetslöshet, och en stark ekonomi. På företagsnivå 
innebär anställning arbete, det vill säga att alla jobb utförs av anställda på ett visst företag 
för en lön. För en arbetsgivare är anställningsbarhet en indikator på möjligheten att 
matcha tillgång och efterfrågan i en föränderlig organisation. Sist kommer det individuella 
perspektivet som omfattar anställning i meningen ett attraktivt jobb. För individen är 
anställningsbarhet en indikator på dennes möjlighet att förvärva och behålla ett attraktivt 
jobb på den interna eller externa arbetsmarknaden (Thijssen et al., 2008). 
 
Alla dessa tre perspektiv går in under “möjligheten att överleva på arbetsmarknaden” och 
passar under den generella paraplydefinitionen (Thijssen et al., 2008). I denna studie 
ligger koncentrationen på det individuella perspektivet. Här rör anställningsbarhet både 
individer som söker jobb och de som redan har en anställning men söker bättre jobb hos 
deras nuvarande chef eller en annan arbetsgivare (McQuaid, Green & Danson, 2006). 
 
Anställningsbarhet handlade från första början om att vara möjlig att anställa och att 
individen hade de kvalifikationer och förmågor som arbetsmarknaden efterfrågar 
(Cedersund & af Schmidt, 2006). Christina Garsten menar i en intervju med Cedersund och 
af Schmidt (2006) att begreppet genom åren har förändrats på två sätt; det ena rör vem som 
omfattas av begreppet och det andra om en perspektivförskjutning av ansvar från staten till 
individen. Garsten säger “Ansvaret för att få ett arbete har alltmer lagts över på individen. 
Viktiga och svåra samhällsfrågor som tidigare låg på statens bord är idag individernas egna 
problem och upp till dem själva att lösa” (Cedersund & af Schmidt, 2006, s.13). 

                                                
1 Originalartikeln av Versloot, Glaudé och Thijssen (1998) är på holländska. Därav sekundärkällan. 
 



 
 

 

 
Garsten (Cedersund & af Schmidt, 2006) menar att ansvaret för att få en anställning allt 
mer har gått över till att bli individens ansvar. Till viss del har så varit fallet även förut men 
staten har också tagit mer ansvar i arbetsmarknadspolitiken. Idag har arbetsmarknaden ett 
mer marknadsorienterat synsätt och individen kan inte längre förvänta sig att få ett arbete 
om inte ansträngning sker till det yttersta för att vara, eller förbli, anställningsbar 
(Cedersund & af Schmidt, 2006). 

 
Mot bakgrund av detta vore det av intresse att undersöka huruvida det går att hitta 
skillnader mellan begreppet anställningsbarhet genom att jämföra olika yrkesområden. 
Denna uppsats kommer att koncentrera sig på 10 stycken olika yrkesområden. 
 
För att kunna studera anställningsbarhet har vi valt ut fem olika faktorer som vi ser som 
prediktorer för anställningsbarhet sett ur ett individuellt perspektiv. Dessa prediktorer är; 
självtillit, kön, utbildning, ålder samt yrkeserfarenhet. Självtillit valdes på grund av att vi 
tror att tilltro till sig själv och sin förmåga har stor påverkan på hur individen upplever sin 
anställningsbarhet. Vilket kön individen har tror vi har betydelse för anställningsbarheten 
genom att det finns olika förväntningar på manliga och kvinnliga medarbetare. Vår tredje 
prediktor är utbildning som vi ser som mycket viktig för hur individen ser på sin förmåga 
att få ett nytt eller bättre arbete. Att ha en utbildning är grunden i många yrken och borde 
därför spela en stor roll för anställningsbarheten. Vidare tror vi att ålder kan spela både en 
negativ och positiv roll för anställningsbarheten. Positivt är att ökad ålder ger ökad 
erfarenhet men negativt kan vara att äldre har svårt att få en ny anställning i konkurrensen 
med yngre sökande. Yrkeserfarenhet är relevant så till vida att individen besitter en 
kompetens som är efterfrågad på arbetsmarknaden och som därför ökar 
anställningsbarheten. 
 
Anställningsbarhetens prediktorer 
Som framkommit ovan är anställningsbarhet ett mångfacetterat begrepp och kan variera 
beroende på vilket perspektiv man betraktar det ifrån. Denna studie har ett individuellt 
perspektiv på begreppet anställningsbarhet. 
 

Självtillit. 
Självtillit (self-efficacy) handlar om att ha tilltro till sig själv. Mer specifikt är definitionen 
av self-efficacy “(...) beliefs in one´s capabilities to organize and execute the courses of 
action required to manage prospective situations.” (Bandura, 1997, s. 2). Nilsson (2000) 
skriver att självtillit kan kopplas till arbete då det är den vardagliga strukturen som får 
individen att känna en känsla av tilltro till sin egen förmåga. Ställd inför situationer som 
exempelvis rör karriärbeslut blir självtilliten extra tydlig (Nilsson, 2000). Enligt Bandura 
(1997) börjar individen i dessa situationer fundera kring frågor som rör osäkerhet till sin 
egen förmåga, aktuella och långsiktiga utsikter för alternativa yrkesval och tillgängligheten 
till möjliga karriärer. Banduras social-kognitiva teori har i forskning visat att individens 
tilltro till sig själv och sin förmåga har stor påverkan på karriärutvecklingen (Nilsson, 
2000). Ju högre upplevd handlingskraft individen har när det gäller att t.ex. klara av olika 



 
 

 

jobbfunktioner desto fler karriärmöjligheter övervägs seriöst och desto större intresse visas 
för dessa. (Nilsson, 2000). 
 
En meta-analys av Sadri och Robertson (1993, refererat i Nilsson, 2000) som har undersökt 
individers självtillit sett ur ett arbetsrelaterat perspektiv konfirmerar det som Banduras teori 
säger, nämligen att det finns tydliga resultat som visar att självtillit påverkar både individers 
prestation och de beteendeval som görs. Nilsson (2000) menar att det inte verkar troligt att 
människor lägger ner energi på att undersöka sina karriärmöjligheter om de inte tror på sin 
egen förmåga att kunna få det eventuella nya jobbet. Bandura menar att om individen själv 
har klarat av en situation så är det den mest inflytelserika källan till handlingskraft och 
självtillit, alltså att ha en tilltro till den egna förmågan. Bandura förklarar vidare att en 
ställföreträdande erfarenhet kan vara att man lär sig genom observation av andra, t.ex. att vi 
jämför oss med kollegor eller konkurrenter som är i samma situation. Om vi lyckas 
överträffa deras förmåga stärker vi vår tilltro till den egna förmågan. Verbal övertalning har 
enligt Bandura (1997) endast en begränsad betydelse för att skapa en hållbar ökning av den 
upplevda självtilliten. Övertalande information är ofta uttryckt i utvärderande feedback som 
ges till personen. Om denna feedback framhäver personlig förmåga stärker den individens 
upplevda självtillit. Är feedbacken negativ underminerar också människors tilltro till sig 
själva och undviker därför utmanande aktiviteter som skapar kompetens och ger snabbt upp 
vid svårigheter (Bandura, 1997). 
 
Självtillit kan mot bakgrund av detta resonemang anses vara en viktig prediktor i 
anställningsbarhet då tilltron till den egna förmågan är en förutsättning för att känna sig 
anställningsbar. Resultaten i Alarcos studier (2010) visade på ett signifikant positivt 
samband mellan core self-evaluation (CSE) och anställningsbarhet. CSE bygger på fyra 
personlighetsdrag där självtillit är en av dem. Det finns därför anledning att tro att ett 
positivt samband även existerar mellan enbart självtillit och anställningsbarhet. Vidare visar 
en studie av Moynihan med kollegor (2003) att självtillit är positivt relaterat till både antal 
jobberbjudanden från olika typer av arbetsgivare samt jobberbjudanden från önskade 
arbetsgivare vilket kan vara kopplat till anställningsbarhet.   
 

Kön. 
Eriksson-Zetterquist och kollegor (2008) tar upp hur det ser ut i organisationer genom två 
perspektiv; det strukturella och det processuella. I det strukturella perspektivet står män och 
kvinnors olika förutsättningar i organisationernas strukturer i centrum, t.ex. det faktum att 
kvinnor och män arbetar med olika saker och finns på olika platser i organisationens 
hierarkier där män ofta är överordnade och kvinnor underordnade (Eriksson-Zetterquist et 
al., 2008). Det processuella perspektivet, som visar hur könet är en social konstruktion, 
tittar bland annat på att människor på arbetsmarknaden förväntar sig olika beteenden från 
kvinnliga respektive manliga medarbetare där prediktorer som familj och föräldraledighet 
är centrala prediktorer (Eriksson-Zetterquist et al., 2008). 
 
Detta visar på en diskriminering mot kvinnor i organisationer vilket öppnar upp för att det 
troligen även finns diskriminering mot kvinnor på arbetsmarknaden i stort. Detta påverkar 
då i hög grad kvinnors anställningsbarhet och attraktivitet på arbetsmarknaden. Wilson 



 
 

 

(2008) menar att det i samhället finns ansatser till manliga och kvinnliga arbeten. Män 
dominerar t.ex. inom byggnadsindustrin och säkerhetsbranschen medan kvinnor dominerar 
inom vården och omsorgen (som sjuksköterskor och barnmorskor) och andra yrken som 
receptionist och frisör (Wilson, 2008). 
 
Enligt Bandura (1997) skiljer sig män och kvinnor åt när det handlar om sin egen tilltro att 
hantera olika yrken. När en kvinna träder in i ett mansdominerat yrke möter hon avsevärt 
fler hinder för utveckling än sina manliga konkurrenter. Kvinnors tilltro till sin egen 
förmåga och karriärsträvanden formas av familjen, utbildningssystemet, massmedia och 
kulturen i allmänhet. (Bandura, 1997) Tidigare forskning på detta ämne har visat att 
manliga forskare kände större tilltro, än sina kvinnliga kollegor, till sin förmåga att 
genomföra vetenskapliga projekt (Vasil, 1992). 
 
Då flera studier har visat att det finns en skillnad mellan könen på arbetsmarknaden och att 
man förväntar sig olika beteenden av manliga och kvinnliga medarbetare kan det antas att 
graden av anställningsbarhet skiljer sig åt beroende på om det handlar om en manlig eller 
kvinnlig arbetstagare. Då det finns ansatser till manliga och kvinnliga yrken i samhället är 
det även intressant att se om anställningsbarhet skiljer sig åt mellan dessa. 
 

Utbildning och yrkeserfarenhet. 
Utbildning, och då i synnerhet högre utbildning, sägs enligt Wilson (2008) vara avgörande 
för anställningsbarhet och lönenivå. Inte bara de utanför arbetsmarknaden behöver 
utbildning utan även alla anställda måste idag lära sig nya saker, uppgradera sig och 
utveckla sin kompetens (Cedersund & af Schmidt, 2006). Kompetens och meriter hos män 
och kvinnor är i stort sett samma upp till 25 års ålder. Därefter kan en förändring urskiljas, 
antagligen till stor del på grund av att kvinnor tar ansvar för hemmets skötsel och 
barntillsynen (Wilson, 2008). 
 
En annan viktig prediktor är erfarenhet som man ofta skaffar sig bäst genom att inleda en 
långsiktig relation till anställning med en arbetsgivare. Efterhand som individen visar sin 
kapacitet vinns arbetsgivarens förtroende och, mycket sannolikt, ett ökat ansvar. En 
strukturerad utvecklingsplan kommer därför att binda arbetstagaren till arbetsgivaren för en 
viss tid. 
 
Att skaffa sig erfarenhet genom att pröva en massa olika jobb kan vara nyttigt när det gäller 
att ta reda på vad man vill göra. Om man strukturerar karriären runt kortsiktiga relationer 
till anställning med arbetsgivare kan det emellertid lätt uppstå ”erfarenhetsluckor” som kan 
vara svåra att fylla ut i efterhand. 
 
Berntson (2008) skriver om humankapitalteorin som introducerades av Gary Becker på 
1960-talet. Teorin talar för att investeringar i humankapital senare kommer att ge upphov 
till högre löner (Becker, 1993). Humankapital innefattar de tillgångar som inte kan 
separeras från individen så som t.ex. är möjligt med fysiskt eller finansiellt kapital. Några 
av Beckers exempel på humankapital är kunskap och färdigheter. Vidare menar han att 
utbildning och träning ger människor bättre resultat senare i livet. Dessa anses även vara de 



 
 

 

viktigaste prediktorerna i humankapital. För Becker är löften om sådana fördelar bevis för 
att det är viktigt att investera i individen. 
 
Berntson (2008) visar i sin avhandling att för att känna sig anställningsbar räcker det inte 
med att ha en stark tro på sig själv utan snarare om att skaffa sig rätt utbildning och att 
kompetensutveckla sig. När det handlar om vad som är viktigast för anställningsbarhet från 
det individuella perspektivet berättar Berntson (2008) att det som oftast dyker upp i 
litteraturen är just kunskap och färdigheter. De personer som har en högre utbildning samt 
ett utbud av allmänna färdigheter och erfarenhet av arbetsmarknaden är tänkta att ha en 
större möjlighet att få ny anställning. 
 
Med avseende på detta kan det tänkas att de individer som har en hög utbildning och/eller 
stor yrkeserfarenhet även har en hög anställningsbarhet. 
 

Ålder. 
Wilson (2008) skriver att forskningen tydligt har visat att äldre arbetare ofta får möta 
åldersdiskriminering. Arbetsgivare gör sig av med arbetare som är 50 år eller äldre där 
argumenten bygger på just hög ålder eller höga kostnader (Parsons & Mayle, 1996, 
refererat i Wilson, 2008). Prestationsbedömningsstudier visar att äldre arbetare bedöms 
sämre än sina yngre kollegor (Saks & Waldman, 1998, refererat i Wilson, 2008) och att de 
diskrimineras gällande löneutvecklingen i jämförelse med yngre kollegor (Barnum m.fl., 
1995). Även karriärvägarna försvåras (Cox & Nkomo, 1992). 
 
Arbetsgivarna anser helt enkelt att äldre anställda är mindre produktiva och har färre 
relevanta erfarenheter (Wilson, 2008). Det finns en inställning att äldre är ovilliga när det 
gäller förändringar och ny teknologi och att de dessutom inte är lika mottagliga för 
utbildning som yngre personer samt har större sjukfrånvaro (Taylor & Walker, 1993, 1995, 
refererat i Wilson, 2008). Äldre medarbetare deltar heller inte lika ofta i utbildningsinsatser 
och blir inte lika ofta erbjudna utbildningsmöjligheter av deras arbetsgivare (Taylor & 
Urwin, 2001, refererat i Wilson, 2008). 
 
Många varnande fingrar höjs mot denna utveckling (Wilson, 2008). Att äldre medarbetare 
försvinner från arbetsmarknaden leder bland annat till ett sämre ”kollektivt minne” och 
förlust av värdefull kompetens (Wilson, 2008). 
 
Detta är givetvis en oerhört viktig prediktor för anställningsbarhet för de som är 
medelålders då de antagligen får jobba extra hårt för att visa att de fortfarande är 
anställningsbara. Det bör kommas ihåg att ålder också kan vara något positivt eftersom det 
med ökad ålder också följer ökad erfarenhet. 
 
Yrkesområdena 
Forskning har visat att arbetsmarknaden kontinuerligt förändras och omformas. Det kan 
antas att denna förändring även sker mellan yrken och att man på grund av detta inte kan 
prata vitt och brett om anställningsbarhet utan att ytterligare precisera vad som menas med 
begreppet. Som nämnts i inledningen har Cedersund och af Schmidt (2006) visat på att en 



 
 

 

samstämmighet kring begreppet anställningsbarhet saknas. Detta gör det intressant att se 
hur begreppet eventuellt skiljer sig åt mellan olika yrkesområden. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie var att undersöka vilka prediktorer som bidrar till 
anställningsbarhet, dessa prediktorer jämförs mellan 10 olika yrkesområden.  
 
Dessa frågor låg till grund för studien: 
 

● Vad bidrar till anställningsbarhet? 

● Väger någon av de valda prediktorerna extra tungt? 
● Skiljer sig prediktorerna åt mellan yrkesområden? 

 
Metod 

 
Undersökningsdeltagare 
De data som ligger till grund för denna uppsats kommer från den så kallade 
arbetslivskohorten med syftet att undersöka konsekvenserna av den nya arbetsmarknaden 
(Berntson et al., 2005). Den var designad som en longitudinell, representativ enkätstudie 
med ettåriga datainsamlingsintervaller. Första insamlingen genomfördes 2004 (T1), den 
andra under våren 2005 (T2)och den tredje år 2006 (T3). Proceduren för insamling av data 
är tudelad. Den inleddes med en telefonintervju och följdes upp av en postenkät. 
Datainsamlingen utfördes av Statistiska Centralbyrån (SCB). Urvalet bestod av 4975 
individer slumpmässigt valda ur befolkningen i åldrarna 25-50 år. Deltagandet var 71,9 
procent i telefonintervjun samt 59,4 procent totalt (både telefonintervju och postenkät; 
Berntson et al., 2005).  
 
Från undersökningen utförd 2005 (T2) användes svaren från 19 stycken utvalda frågor. 
Dessa frågor handlade dels om anställningsbarhet (se avsnittet anställningsbarhet längre 
fram) och dels om de fem utvalda prediktorerna självtillit, kön, utbildning, ålder samt 
yrkeserfarenhet.  
 
I materialet vi använde oss av fanns totalt 3433 personer representerade. Efter att vi sållat ut 
de personer som inte hade svarat fullständigt på formuläret blev bortfallet 1353 stycken och 
denna studie grundar sig alltså på svaren från de resterande 2080 personerna. Detta stora 
bortfall beror på att enkäten som vi använde oss av, T2, hade ett färre antal svarande än de 
andra två (T1 och T3). För fördelning mellan de olika yrkesområdena samt fördelningen 
mellan könen inom yrkesområdena se tabell 1. 



 
 

 

Tabell 1. Fördelning av män och kvinnor inom de olika yrkesområdena. 
Yrkesområden Män Kvinnor Totalt 
1. Ledningsarbete 75 39 114 
2. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 181 244 425 
3. Arbete som kräver kortare högskoleutbildning 207 241 448 
4. Kontors- och kundservicearbete 58 142 200 
5. Service-, omsorgs- och försäljningsarbete 65 313 378 
6. Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 19 6 25 
7. Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning 171 8 179 
8. Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete 176 39 215 
9. Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 33 50 83 
0. Militärt arbete 12 1 13 
 997 1083 2080 
 
Material 
För variabeln utbildning användes Svensk utbildningsnomenklatur, SUN, som skapades i 
slutet av 60-talet (Statistiska Centralbyrån [SCB], 2009). SUN är standard för klassificering 
av enskilda utbildningar samtidigt som den är ett system för hopsättning av utbildningar till 
större grupper, se tabell 2. SUN används i såväl centrala register för officiell statistik som 
vid specialundersökningar (Statistiska Centralbyrån [SCB], 2009).  

 

       Tabell 2. Utbildningsnivåer enligt SUN2000 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

När de 10 yrkesområdena valdes ut användes Standard för svensk yrkesklassificering, 
SSYK som i första hand är framtagen för att klassificera personer efter det arbete som de 
utför (Statistiska Centralbyrån [SCB], 2009). Anledningen till detta är att systemet är väl 
förankrat och utformat av en förvaltningsmyndighet som på uppdrag av regeringen och 
andra myndigheter arbetar med att ta fram statistik för bland annat forskning och har stor 
erfarenhet inom detta. SSYK har en tydlig och bra indelning där det är lätt att placera in 
olika yrken i de olika yrkesområdena, se tabell 3. 
 

 

Utbildningsnivå (SUN2000) 

6. Forskarutbildning 

5. Eftergymnasial utbildning två år eller 
längre 

4. Eftergymnasial utbildning kortare än två 

 år 

3. Gymnasial utbildning 

2. Förgymnasial utbildning 9 (10) år 

1. Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 



 
 

 

Tabell 3. Yrkesområden enligt SSYK med exempel på underliggande yrke. 

 
 Anställningsbarhet. 
Från enkäten i arbetslivskohorten (Berntson et al., 2008) fanns sex stycken påståenden som 
operationaliserats av Berntson och kollegor för att mäta anställningsbarhet. Frågorna var 
graderade på en skala från 1 till 5 där 1 var lika med “instämmer inte alls” och 5 var lika 
med “instämmer helt”, har man 5 i medelpoäng på frågorna räknas man alltså som mycket 
anställningsbar. För varje individ beräknades ett medelvärde på de sex påståendena och 
resultatet fick symbolisera individens anställningsbarhet. Detta bidrog sedan till att ta fram 
de olika yrkesområdenas medelvärde för anställningsbarheten, se tabell 6. 
 
Dessa sex påståenden kommer från arbetslivskohorten och ligger till grund för att mäta 
anställningsbarheten:  

1. Min kompetens är efterfrågad på arbetsmarknaden. 
2. Jag skulle utan problem kunna få ett nytt likvärdigt jobb i ett annat företag/en annan 

organisation. 
3. Jag har ett kontaktnät som jag kan använda för att skaffa mig ett nytt (likvärdigt eller 

bättre) arbete. 
4. Jag känner till andra företag/organisationer där jag skulle kunna få jobb. 
5. Mina personliga egenskaper gör det lätt för mig att få ett nytt (likvärdigt eller bättre) 

arbete i ett annat företag/ en annan organisation. 
6. Min erfarenhet är efterfrågad på arbetsmarknaden. 
 

 Självtillit. 
Självtilliten mättes genom åtta stycken utvalda självskattningsfrågor. Ett exempel på ett 
påstående kunde vara ”Jag kommer att kunna uppnå de flesta mål”. Svarsalternativen var på 
en skala från 1 till 5 där 1 var lika med “instämmer inte alls” och 5 var lika med 
“instämmer helt”. Har man 5 i medelpoäng på frågorna har man alltså stark självtillit. För 
varje individ beräknades ett medelvärde på de åtta påståendena och resultatet fick 
symbolisera individens självtillit.  

 
 
 

Yrkesområde Exempel 
1. Ledningsarbete Administrativ chef, stort eller medelstort 

företag 
2. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens Personalvetare 
3. Arbete som kräver kortare högskoleutbildning Fastighetsmäklare 
4. Kontors- och kundservicearbete Bankkassör 
5. Service-, omsorgs- och försäljningsarbete Begravningsentreprenör 
6. Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske Blomsterodlare 
7. Hantverksarbete inom byggverksamhet och 
tillverkning 

Montör 

8. Process- och maskinoperatörsarbete, 
transportarbete m.m. 

Taxichaufför 

9. Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning Reklamutdelare 
0. Militärt arbete Överbefälhavare 



 
 

 

Yrkeserfarenhet. 
Yrkeserfarenhet mättes genom att individen angett hur många år de arbetat på sin 
nuvarande arbetsplats. Om man ännu inte uppnått ett års anställning angavs antal månader. 
 
 Statistisk analys.  
För studien användes tre bakgrundsvariabler: kön (man=1 och kvinna=0), ålder (spridning 
från 25 år till 50 år), utbildning (dikotomiserad; Hög utbildning = 1, låg utbildning= 0 
enligt SUN2000-variabeln). Till hög utbildning räknas individer som angett att de studerat 
en eftergymnasial utbildning kortare än två år, en eftergymnasial utbildning två år längre 
eller gått en forskarutbildning. Till en låg utbildning räknas de individer som angett att de 
studerat en förgymnasial utbildning kortare än 9 år, en förgymnasial utbildning 9 (10) år 
eller en gymnasial utbildning. (Statistiska Centralbyrån [SCB], 2009).  
 
Beräkningar som har utförts är multipel regressionsanalys för respektive yrkesområde samt 
en unvariat analys (ANOVA) för att se om någon grupps anställningsbarhet skiljer sig 
signifikant från andras. 
 

Resultat 
 
Först beräknades korrelationer mellan prediktorerna och anställningsbarhet (se deskriptiv 
statistik i tabell 4). Anställningsbarhet korrelerade signifikant med samtliga prediktorer; 
störst var korrelationen med självtillit (0,41, p<0,01) följt av utbildning (0,16, p<0,01). 
 
Tabell 4. Deskriptiv statistik. Korrelationer för prediktorerna med anställningsbarhet. 
 Utbildning Kön Självtillit Anst.barhet Yrkeserfarenhet Ålder 
Utbildning -      
Kön -0,08** -     
Självtillit 0,10** 0,04 -    
Anst.barhet 0,16** 0,13** 0,41** -   
Yrkeserfarenhet -0,21** 0,05* -0,11** -0,14** -  
Ålder -0,10** -0,02 -0,13** -0,10** 0,38** - 
*p < 0,05 **p < 0,01 
 
På detta följde multipla regressionsanalyser för varje yrkesområde där den beroende 
variabeln var anställningsbarhet. 
 



 
 

 

Tabell 5. Multipla regressionsanalyser uppdelat på yrkesområde 
 Anställningsbarhet 

Grupp 1 

Anställningsbarhet 

Grupp 2 

Anställningsbarhet 

Grupp 3 

Anställningsbarhet 

Grupp 4 

Anställningsbarhet 

Grupp 5 

Anställningsbarhet 

Grupp 6 

Självtillit 0,18* 0,38*** 0,33*** 0,56*** 0,44*** 0,65*** 

Yrkeserfarenhet -0,19 -0,07 -0,11* -0,05 -0,01 0,28 

Kön 0,18* 0,08 0,10* -0,13* 0,08 0,46* 

Ålder -0,21* -0,05 0,05 -0,14* -0,02 -0,14 

Utbildning 0,17 0,02 0,15*** 0,10 0,04 0,06 

R2 (Adj) 0,20 0,15 0,14 0,26 0,20 0,45 

 
 Anställningsbarhet 

Grupp 7 
 
 

Anställningsbarhet 

Grupp 8 

Anställningsbarhet 

Grupp 9 

Anställningsbarhet 

Grupp 0 

Anställningsbarhet 

Alla grupper 

Självtillit 0,46*** 0,35*** 0,47*** 0,60 0,40*** 

Yrkeserfarenhet -0,08 -0,23*** 0,02 0,41 0,08*** 

Kön 0,11 0,22*** 0,33*** -0,32 0,13*** 

Ålder 0,01 0,03 -0,04 -0,37 -0,01 

Utbildning -0,14* 0,03 0,09 -2 0,12*** 
R2 (Adj) 0,23 0,21 0,32 0,11 0,20 

*p < 0,05 **p <0,01 ***p < 0,001 

                                                
2 Denna prediktor togs bort då det inte finns någon spridning i variabeln.  
 



 
 

 

Grupp 1 (Ledningsarbete) 
Variationen i anställningsbarhet kan till 20,3% förklaras av prediktorerna självtillit, 
yrkeserfarenhet, kön, ålder och utbildning. 
 
Från tabell 5 kan utläsas att självtillit bidrar signifikant positivt till anställningsbarhet. 
Yrkeserfarenhet bidrar negativt, angående kön är det signifikant bättre att vara man, ålder 
bidrar signifikant negativt och utbildning bidrar positivt till anställningsbarhet. 
 
Grupp 2 (Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens) 
Variationen i anställningsbarhet kan till 15% förklaras av prediktorerna självtillit, 
yrkeserfarenhet, kön, ålder och utbildning. 
 
Från tabell 5 kan utläsas att självtillit bidrar signifikant positivt till anställningsbarhet. 
Yrkeserfarenhet bidrar negativt, angående kön är det bättre att vara man, ålder bidrar 
negativt och utbildning bidrar positivt till anställningsbarhet. 
 
Grupp 3 (Arbete som kräver kortare högskoleutbildning) 
Variationen i anställningsbarhet kan till 14% förklaras av prediktorerna självtillit, 
yrkeserfarenhet, kön, ålder och utbildning. 
 
Från tabell 5 kan utläsas att självtillit bidrar signifikant positivt till anställningsbarhet. 
Yrkeserfarenhet bidrar signifikant negativt, angående kön är det signifikant bättre att vara 
man, ålder bidrar positivt och utbildning bidrar signifikant positivt till anställningsbarhet. 

Grupp 4 (Kontors- och kundservicearbete) 
Variationen i anställningsbarhet kan till 26% förklaras av prediktorerna självtillit, 
yrkeserfarenhet, kön, ålder och utbildning. 
 
Från tabell 5 kan utläsas att självtillit bidrar signifikant positivt till anställningsbarhet. 
Yrkeserfarenhet bidrar negativt, gällande kön är det signifikant bättre att vara kvinna, ålder 
bidrar signifikant negativt och utbildning bidrar positivt till anställningsbarhet. 
 
Grupp 5 (Service-, omsorgs- och försäljningsarbete) 
Variationen i anställningsbarhet kan till 20% förklaras av prediktorerna självtillit, 
yrkeserfarenhet, kön, ålder och utbildning. 
 
Från tabell 5 kan utläsas att självtillit bidrar signifikant positivt till anställningsbarhet. 
Yrkeserfarenhet bidrar negativt, angående kön är det bättre att vara man, ålder bidrar 
negativt och utbildning bidrar positivt till anställningsbarhet. 
 
Grupp 6 (Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske) 
Variationen i anställningsbarhet kan till 45% förklaras av prediktorerna självtillit, 
yrkeserfarenhet, kön, ålder och utbildning. 
 



 
 

 

Från tabell 5 kan utläsas att självtillit bidrar signifikant positivt till anställningsbarhet. 
Yrkeserfarenhet bidrar positivt, angående kön är det signifikant bättre att vara man, ålder 
bidrar negativt och utbildning bidrar positivt till anställningsbarhet. 
 
Grupp 7 (Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning) 
Variationen i anställningsbarhet kan till 23% förklaras av prediktorerna självtillit, 
yrkeserfarenhet, kön, ålder och utbildning. 
 
Från tabell 5 kan utläsas att självtillit bidrar signifikant positivt till anställningsbarhet. 
Yrkeserfarenhet bidrar negativt, gällande kön är det bättre att vara man, ålder bidrar positivt 
och utbildning bidrar signifikant negativt till anställningsbarhet. 
 
Grupp 8 (Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete) 
Variationen i anställningsbarhet kan till 21% förklaras av prediktorerna självtillit, 
yrkeserfarenhet, kön, ålder och utbildning. 
 
Från tabell 5 kan utläsas att självtillit bidrar signifikant positivt till anställningsbarhet. 
Yrkeserfarenhet bidrar signifikant negativt, angående kön är det signifikant bättre att vara 
man, ålder bidrar positivt och utbildning bidrar positivt till anställningsbarhet. 
 
Grupp 9 (Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning) 
Variationen i anställningsbarhet kan till 32% förklaras av prediktorerna självtillit, 
yrkeserfarenhet, kön, ålder och utbildning. 
 
Från tabell 5 kan utläsas att självtillit bidrar signifikant positivt till anställningsbarhet. 
Yrkeserfarenhet bidrar positivt, angående kön är det signifikant bättre att vara man, ålder 
bidrar negativt och utbildning bidrar positivt till anställningsbarhet. 
 
Grupp 0 (Militärt arbete) 
Variationen i anställningsbarhet kan till 11% förklaras av prediktorerna självtillit, 
yrkeserfarenhet, kön, ålder och utbildning. 
 
Från tabell 5 kan utläsas att självtillit bidrar positivt till anställningsbarhet. Yrkeserfarenhet 
bidrar positivt, gällande kön är det bättre att vara kvinna, ålder bidrar negativt och 
utbildning togs bort då det inte finns någon spridning i variabeln. 
 
Alla grupper 
Variationen i anställningsbarhet kan till 20% förklaras av prediktorerna självtillit, 
yrkeserfarenhet, kön, ålder och utbildning. 
 
Från tabell 5 kan utläsas att självtillit bidrar signifikant positivt till anställningsbarhet, 
yrkeserfarenhet bidrar signifikant negativt, kön signifikant positivt, ålder negativt och 
utbildning signifikant positivt. 



 
 

 

Med en unvariat ANOVA framkom en effekt av SSYK vilket betyder att det finns 
signifikanta medelvärdesskillnader i anställningsbarhet mellan de olika yrkena. Ett post-hoc 
test (Scheffé) genomfördes med 95% konfidensintervall (se tabell 6).  
 
Tabell 6. Post-hoc test (Scheffé) 
Yrkesområde Medelvärde Yrkesområden som sign. skiljer sig 
1. Ledningsarbete 
2. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 
3. Arbete som kräver kortare högskoleutbildning 
4. Kontors- och kundservicearbete 

3,34 
3,21 
3,09 
2,53 
 

4, 5, 8 och 9 
4, 5, 8 och 9 
4 och 8 
7 
 

5. Service-, omsorgs- och försäljningsarbete 2,87 7 
6. Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och 
fiske 

2,89  

7. Hantverksarbete inom byggverksamhet och 
tillverkning 

3,27 8 och 9 

8. Process- och maskinoperatörsarbete, 
transportarbete 

2,61  

9. Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 2,65   
0. Militärt arbete 
 
F-model 

3,04 
 
16,1*** 

 

***p < 0,001 
 
Tabell 6 visar till exempel att ledningsarbetarnas medelvärde i anställningsbarhet skiljer sig 
signifikant från Kontors- och kundservicearbetarnas, Service-, omsorgs- och försäljnings-
arbetarnas, Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbetarna samt Arbete utan krav 
på särskild yrkesutbildning. Det betyder att deras självskattade anställningsbarhet är större 
än dessa gruppers. Denna uträkning kan inte användas för att rangordna alla grupper, det 
kräver en mer avancerad räknemetod som ej används i denna uppsats.  
 

Diskussion 
 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka prediktorer som bidrar till 
anställningsbarhet. Prediktorer som undersöktes var självtillit, kön, utbildning, ålder samt 
yrkeserfarenhet. Jämförelsen gjordes mellan 10 olika yrkesområden tagna ur Standard för 
svensk yrkesklassificering (SSYK). 
 
Resultaten visade dels att prediktorerna skiljer sig åt mellan yrkesområdena och dels att det 
finns en huvudeffekt av yrkesområden och anställningsbarhet. Ledningsarbetare och 
hantverksarbetare var de som rapporterade högst medelvärden. Att självtilliten var hög hos 
ledningsarbetarna kan bero på att chefer är vana att ta för sig, genomföra projekt och ta 
ansvar för sina beslut. Detta kan styrkas av Banduras social-kognitiva teori som har visat att 
individens tilltro till sig själv och sin förmåga har stor påverkan på karriärutvecklingen 
(Nilsson, 2000). Det kan antas att personer som har kommit långt i karriären därför har en 
hög självtillit och därmed även en hög anställningsbarhet. Att hantverksarbetare skattade 
sig högt kan till stor del ha en grund i landets nuvarande samhällsekonomi (Brown et al., 



 
 

 

2003). Detta kan bero på det nyligen införda ROT-avdraget vilket medfört att fler har råd 
att bygga om och genom det skapas fler arbetstillfällen inom detta yrkesområde.  
 
Tre prediktorer som var signifikanta hos flest grupper var kön, utbildning och självtillit. Att 
kön ofta blev signifikant går i linje med forskningen som visar att det finns könsskillnader 
på arbetsmarknaden. Utbildning hos just ledningsarbetare var antagligen homogen vilket 
resulterade i att ingen effekt uppnåddes. Sett till alla grupper skiljer sig dock utbildningen 
åt vilket bidrar till heterogenitet och där uppnås därför en effekt. Självtillit väger tungt hos 
alla grupper. Detta beror på att självtillit är individuellt och inte beroende på vilket 
yrkesområde personen tillhör. Utbildning däremot ligger förutom på en individnivå även på 
en gruppnivå vilket medför olika resultat mellan grupperna. 
 
Vid beräkning av korrelationer mellan prediktorerna och anställningsbarhet korrelerade 
anställningsbarhet signifikant med samtliga prediktorer. En multipel regressionsanalys för 
hela samplet visade att variansen i anställningsbarhet till 20 % beror på prediktorerna 
självtillit, kön, utbildning, ålder samt yrkeserfarenhet. Detta styrker att de valda 
prediktorerna fungerar som ett mått på anställningsbarhet. Alarco (2010) fann i sin studie 
att variansen i anställningsbarhet till 14% förklarades av jobbmiljörelaterade variabler, t.ex. 
anställningsform, utbildning och arbetstimmar. Berntson med kollegor (2006) tittade i sin 
studie på variabler som t.ex. kön, ålder och utbildning vid lågkonjunktur 1993 och 
högkonjunktur 1999. Under lågkonjunkturen kunde variansen i anställningsbarhet till 5% 
förklaras av variablerna och under högkonjunkturen till 11%. I förhållande till detta kan 
denna studies förklarade varians på 20% ses som ett relativt högt värde. 
 
Självtillit 
Korrelationen mellan anställningsbarhet och självtillit var allra störst. Vid 
regressionsanalysen framkom det även att självtillit alltid var signifikant hos de olika 
yrkesområdena. Då självtillit handlar om tilltron till den egna förmågan är det en egenskap 
kopplat till individen (Bandura, 1997, Nilsson 2000) snarare än något som diskuteras 
mellan olika yrken. Vi tror inte att självtilliten är kopplat till vilket yrke du har utan hur 
individen själv känner att den klarar av olika situationer. Detta går i linje med Banduras 
(1997) åsikt att den mest inflytelserika källan till självtillit är då individen har klarat av en 
situation på egen hand.  
 
Kön 
Kön påverkar anställningsbarheten signifikant hos yrkesområdena Ledningsarbete, Arbete 
som kräver kortare högskoleutbildning, Kontors- och kundservicearbete, Arbete inom 
jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske, Process- och maskinoperatörsarbete, transport-
arbete samt Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning. 
 
För alla dessa grupper utom för kontors- och kundservicearbete visade det sig bättre att vara 
man. En av dessa grupper var Ledningsarbete. Som Eriksson-Zetterquist och kollegor 
(2008) tog upp är det ett faktum att kvinnor och män arbetar med olika saker och finns på 
olika platser i organisationens hierarkier där män ofta är överordnade och kvinnor 
underordnade (Eriksson-Zetterquist et al., 2008). I yrkesområdet var det nästan dubbelt så 



 
 

 

många män som kvinnor. Med hänsyn till teorin ovan är det därför inte så förvånande att 
det för anställningsbarheten i detta yrke är bättre att vara man. Varför finns det då så få 
kvinnor inom detta yrkesområde? Studier på arbetsmarknaden har visat att olika beteenden 
förväntas från kvinnliga respektive manliga medarbetare där faktorer som familj och 
föräldraledighet är centrala (Eriksson-Zetterquist et al., 2008). Detta kan visa på en 
diskriminering mot kvinnor som gör det svårt för dem att nå högre poster inom arbetslivet 
och därmed påverkar deras anställningsbarhet negativt. Dock skulle det även kunna vara så 
att kvinnor i högre utsträckning väljer bort högre tjänster till förmån för familjelivet. 
Bandura (1997) visar på att tilltron till att hantera olika yrken skiljer sig mellan män och 
kvinnor. När en kvinna träder in i ett mansdominerat yrke möter hon avsevärt fler hinder 
för utveckling än sina manliga konkurrenter (Bandura, 1997). Det här kan vara en annan 
förklaring till att kvinnor är underrepresenterade då kvinnor kanske avböjer på grund av att 
de inte tror att de kommer att klara av arbetsuppgifterna eller kunna leva upp till kraven. 
 
Två andra grupper där det är bättre att vara man är arbete inom jordbruk, trädgård, 
skogsbruk och fiske och Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete. I yrkes-
områdena var 76% respektive 82% män i vår undersökning. Wilson (2008) pratar om att 
det finns ansatser till manliga och kvinnliga arbeten där dessa två grupper skulle kunna 
anses som typiskt manliga yrken. Hos kontors- och kundservicearbete visades det omvända. 
I dessa yrken visade det sig alltså att det är bättre att vara kvinna. I vår undersökning var 
71% av personerna inom yrkesområdet kvinnor. Det finns anledning att tro att detta 
yrkesområde innefattar typiskt kvinnliga yrken, som t.ex. receptionist och administration. 
 
Ett intressant exempel på hur anställningsbarheten kan skilja sig åt mellan mans-
dominerande och kvinnodominerande yrken kan ses i tabell 6. Där kan utläsas att 
Hantverksarbetare inom byggverksamhet och tillverkning skattar sig signifikant högre i 
anställningsbarhet än Service-, omsorgs- och försäljningsarbetare  
 
Utbildning 
Utbildning påverkar anställningsbarheten signifikant endast hos yrkesområdet Arbete som 
kräver kortare högskoleutbildning och Hantverksarbete inom byggverksamhet och till-
verkning. Hos första yrkesområdet påverkade utbildning anställningsbarheten positivt 
medan det andra påverkade anställningsbarheten negativt.  
 
Det kan tyckas märkligt att utbildning påverkar anställningsbarheten positivt om man tittat 
på materialet i stort men påverkar negativt på Hantverksarbete inom byggverksamhet och 
tillverkning. En förklaring kan vara att det inom hantverkaryrket finns olika typer av 
kvalificerat arbete. Dels finns dem som inte har någon utbildning alls och jobbar med t.ex. 
rivningsarbete och dylikt och dels dem som har någon form av utbildning och därför inte 
vill arbeta med rivning utan något som motsvarar deras utbildningsnivå. Rivningsarbetarna 
kommer antagligen aldrig få något kvalificerat hantverksarbete och för de som har 
utbildning ingår inte rivningsarbete i deras sfär för anställningsbarhet. Gokuladas (2010) 
visar i sin studie att elever som utbildar sig, t.ex. vissa högskoleingenjörer, uppnådde en 
högre anställningsbarhet genom praktiska utbildningar än elever med betyg från teoretiska 
utbildningar. 



 
 

 

 
Det är logiskt att utbildning bidrar positivt till anställningsbarheten hos yrkesområdet som 
kräver högskoleutbildning med tanke på vad som har framkommit i forskningen, nämligen 
att utbildning, och då i synnerhet högre utbildning, är avgörande för anställningsbarhet och 
lönenivå (Wilson, 2008) samt att utbildning är en viktig prediktor i begreppet 
anställningsbarhet och något som blivit viktigt genom hela livet (Cedersund & af Schmidt, 
2006). Berntson (2008) visar dessutom i sin avhandling att för att känna sig anställningsbar 
handlar mycket om att skaffa sig rätt utbildning och att kompetensutveckla sig. 
  
Ett oväntat resultat erhölls från yrkesområdet Arbete som kräver teoretisk 
specialistkompetens där utbildning inte visade någon signifikans vilket är märkligt då 
definitionen av yrkesområdet handlar om att inneha en hög utbildningsnivå. Förklaringen 
till detta kan vara att alla i gruppen har angett höga värden på utbildning och att spridningen 
därför är väldigt låg och inte ger något utslag. 
 
Yrkeserfarenhet 
Yrkeserfarenhet påverkar anställningsbarheten signifikant hos yrkesområdena Arbete som 
kräver kortare högskoleutbildning och Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete. 
Hos dessa båda yrkesområden var yrkeserfarenhet negativ, det vill säga att det påverkar 
anställningsbarhet negativt. Det kan tyckas en aning märkligt då forskning visat på att två 
prediktorer som är av stor vikt för anställningsbarhet är kunskap och färdigheter (Berntson, 
2008). De personer som har en högre utbildning samt ett utbud av allmänna färdigheter och 
erfarenhet av arbetsmarknaden är tänkta att ha en större möjlighet att få ny anställning 
(Berntson, 2008). Kanske är det så att det behövs en kombination av detta för att det ska 
bidra nämnvärt till anställningsbarhet och att det inte är tillräckligt att bara inneha en lång 
yrkeserfarenhet. 
 
Fortfarande är det svårt att förklara det negativa sambandet mellan anställningsbarhet och 
yrkeserfarenhet. En förklaring till detta skulle kunna vara att erfarenhetsvariabeln som 
använts visar hur länge arbetstagaren har jobbat på sin nuvarande arbetsplats och inte hur 
länge personen har varit yrkesverksam. Det skulle även kunna handla om att folk har en 
hög ställning inom företaget men steget att byta jobb blir längre ju längre tid man arbetat i 
samma organisation. Det medför att de antagligen skattar sin externa anställningsbarhet 
ganska lågt för att de exempelvis känner att de behöver en annan utbildning för att kunna 
byta arbetsplats. Det kan då handla om vad Aronsson och Göransson (1999) benämner 
inlåsning, vilket betyder att en person stannar på sin arbetsplats mot sin vilja på grund av 
rädsla för att inte kunna få en ny anställning. På grund av att personen varit så länge på en 
och samma arbetsplats har denne väldigt svårt att se sig i ett annat företag och sammanhang 
och det skapas då en inlåsningseffekt. 
 
Ålder 
Ålder påverkar anställningsbarheten signifikant hos yrkesområdena Ledningsarbete och 
Kontors- och kundservicearbete. Hos dessa båda yrkesområden var ålder negativ, det vill 
säga att det påverkar anställningsbarhet negativt. Ett flertal studier har visat på att 
åldersdiskriminering är vanligt hos äldre arbetstagare (Wilson, 2008). Främst verkar detta 



 
 

 

gälla arbetare som är över 50 (Parsons & Mayle, 1996, refererat i Wilson, 2008). Även 
karriärvägarna försvåras för dessa personer (Cox & Nkomo, 1992). Därför är det inte 
förvånande att ålder har ett negativt samband med anställningsbarhet. 
 
Ibland är dock ålder något positivt, i alla fall till en viss gräns. Ålder visar oftast på 
erfarenhet i stort då man har fått med sig mycket lärdom och kunskap i livet under årens 
lopp. Visserligen kommer yngre arbetstagare ut i arbetslivet med nya synsätt och en färsk 
utbildning men forskning har även visat att när äldre medarbetare försvinner från 
arbetsmarknaden leder det bland annat till ett sämre ”kollektivt minne” och förlust av 
värdefull kompetens (Wilson, 2008). 
 
Metoddiskussion 
Vi kan i vår studie med hjälp av prediktorerna förklara 20% av variansen i 
anställningsbarhet medan 80% förblir oförklarat vilket betyder att det finns andra 
prediktorer som är av betydelse. Med tanke på tidigare forskning är dock 20% inte alls lågt 
utan rätt högt med tanke på att anställningsbarhet är en komplex fråga där det är svårare att 
förklara en hög andel.  
 
Då studien baseras på material från Berntson et als (2005) arbetslivskohort har prediktorer 
valts som passar in i kohortens utformning. Av den anledningen har vissa begränsningar 
funnits kring vilka prediktorer som har kunnat undersökas i denna studie. Ett exempel på 
detta är att det hade kunnat vara intressant att ha med vad individerna med 
specialistkompetens hade för betyg och vid vilket universitet de studerade. Det hade då 
kunnat visa på att betyg är mer eller mindre viktigt samt hur olika universitets status spelar 
in för anställningsbarheten. En annan prediktor som hade varit intressant att undersöka är 
kontakter då det är allmänt känt att många får sitt jobb genom sitt sociala nätverk. Våra 
sociala strukturer för nämligen med sig relationer som är användbara när man söker efter en 
anställning (Seibert, Kraimer, & Liden, 2001). Enligt Fugate med kollegor (2004) är en 
individs sociala nätverks storlek och styrka mycket viktiga för att få ett jobb. 
 
Det finns ett antal metodologiska frågor som påverkar studiens validitet. Den första handlar 
om att det inte är helt lätt att bedöma validiteten i studien då syftet med den använda 
arbetslivskohorten inte var samma syfte som för denna studie. Arbetslivskohorten tittade 
dessutom på ett flertal områden utöver det som rör anställningsbarhet. Detta kan ses som en 
brist, kanske speciellt på prediktorn yrkeserfarenhet då det som tidigare nämnts inte fanns 
information om hur länge individen varit yrkesverksam utan enbart hur länge denne 
befunnit sig på sin nuvarande arbetsplats. En annan brist är att arbetslivskohorten enbart 
baseras på enkäter och självskattningar. Det som kan vara bra med självskattningar är att 
svaren är konkreta och därför lätta att tyda. Nackdelen är dock att den som fyller i vet vad 
undersökningen handlar om vilket öppnar för risken att respondenten svarar enligt social 
önskvärdhet. I många fall kan man använda sig av externa skattningar och jämföra dessa 
med självskattningarna, är överensstämmelsen god stärks validiteten. Detta är svårt i 
föreliggande studie då det handlar om vad individen själv upplever. 
 



 
 

 

En annan aspekt som är intressant att diskutera är det starka sambandet mellan självtillit 
och anställningsbarhet, som kan ha sin förklaring i hur frågorna i enkäten var ställda. 
Eftersom frågorna som utgjorde mått på anställningsbarhet var en form av självskattning 
skulle det rimligtvis kunna vara så att om man har en hög självtillit så har man också en 
stark tro på sig själv att man är attraktiv på arbetsmarknaden och utan större problem kan 
skaffa sig ett nytt likvärdigt eller bättre arbete. Det kan därför inte uteslutas att 
anställningsbarheten i denna studie i själva verket är ett mått på självtillit. Podsakoff med 
kollegor (2003) förklarar att vissa metodeffekter kommer från det faktum att 
respondenterna som ger värdet på prediktorerna (som t. ex. självtillit) och kriterievariabeln 
(i detta fall anställningsbarhet) är samma personer. Denna typ av självrapportbias kan 
sägas komma från en fiktiv samvariation mellan prediktorn och kriterievariabeln som 
skapas av det faktum att respondenterna som ger värdena på dessa variabler är samma 
personer. Människor som svarar på frågor från forskare har ofta en önskan om att vara 
konsekventa och rationella i sina svar. Det kan göra att dem söker efter likheter i de frågor 
som ställs till dem och därmed producera relationer som annars inte skulle finnas. 
 
Några av prediktorerna är även viktiga att diskutera. En svaghet i materialet är t.ex. att det 
finns ett begränsat åldersspann på 25-50 år istället för t.ex. 16-65 år. Teorier har visat att 
individer över 50 år ofta åldersdiskrimineras men denna grupp blev inte representerad. 
Dessutom täcks inte alla yrkesverksamma individer in. En annan prediktor som bör tas upp 
är utbildning. Som tidigare nämnts har utbildningsvariabeln dikotomiserats, det vill säga 
delats upp i två grupper. Nackdelen med detta är att det blir en väldigt grov och generell 
uppdelning i den meningen att individen har blivit kategoriserad i ”hög utbildning” eller 
”låg utbildning”. Uppdelningen gjordes på grund av att skalstegen inte var lika långa i 
utbildningsvariabeln men fördelen med att använda denna variabel var att individens 
enskilda utbildningsnivå framgick utan hänseende till yrkets utbildningskrav. I formuläret 
fanns en fråga rörande vilken utbildningsnivå yrket krävde som också kunde ha använts. 
Anledningen till att denna valdes bort var att man inte nödvändigtvis fick fram individens 
utbildningsnivå. T.ex. kan ett yrke innehas av en person med högre utbildning än vad yrket 
kräver. Problemet med detta kan vara att man inte får fram hur viktig utbildning är för 
graden av anställningsbarhet hos den enskilda individen. 
 
Det är av vikt att belysa att det från resultaten av regressionsanalysen inte går att uttala sig 
om ifall själva betavärdena är mindre eller större än vissa andra på grund av att 
gruppstorlekarna skiljer sig åt. Däremot kan mönster urskiljas i att vissa faktorer nästan inte 
spelar någon roll alls, t.ex. ålder, och att självtillit väger tungt i alla grupper. I gruppen 
militärt arbete är inga prediktorer signifikanta. Detta betyder inte att ingen av prediktorerna 
är viktiga utan antagligen på att gruppstorleken är väldigt liten och att det är en väldigt 
homogen grupp. Av denna anledning har ingen större vikt lagts vid detta yrkesområde. 
 
Styrkor i föreliggande studie är att det finns ett representativt urval (då materialet ligger på 
över 2000 personer), att alla yrkesområden finns representerade och att det har eftersträvats 
att täcka hela arbetsmarknaden. Dock har vissa yrkesområden blivit små, som t.ex. militärt 
arbete, på grund av bortfall. Därför finns en viss begränsning i generalisering till hela 
befolkningen. 



 
 

 

Framtida studier 
Vi har inte kunnat hitta någon tidigare forskning eller studie där anställningsbarhet mellan 
olika yrkesområden har undersökts. Det vore därför intressant att se vad andra studier 
skulle komma fram till. Framtida studier skulle även kunna lägga till andra prediktorer för 
anställningsbarhet för att se om det finns flera som korrelerar med begreppet (t.ex. 
kontakter). Det skulle även vara intressant att göra en kvalitativ studie kring detta ämne för 
att lyfta fram personers tankar och känslor kring deras anställningsbarhet och vad som 
påverkar denna, där en vinkling skulle kunna vara om man har ett utländskt namn eller en 
annan nationalitet. 
 
Sammanfattningsvis visar resultaten att anställningsbarheten skattades olika högt mellan 
yrkesområdena där Ledningsarbete och Hantverksarbete inom byggverksamhet och 
tillverkning låg i topp. Prediktorerna som valdes för anställningsbarhet fungerade då 
anställningsbarhet korrelerade signifikant med samtliga prediktorer samt förklarade 20% av 
variansen. Detta visar att de finns andra prediktorer som förklarar de övriga 80%. Det 
kunde vidare observeras att självtillit vägde extra tungt bland prediktorerna då korrelation 
mellan självtillit och anställningsbarhet var allra störst samt att självtillit alltid var 
signifikant hos de olika yrkesområdena. Prediktorerna skiljde sig åt mellan yrkesområdena 
vilket styrker antagandet om att arbetsmarknadens förändring kan antas se olika ut inom 
olika yrkesområden vilket medför att begreppet anställningsbarhet inte innebär samma sak 
för olika yrkesområden. Det är därför av stor vikt att tydligt klargöra vad som menas med 
begreppet anställningsbarhet när olika parter diskuterar. Detta gäller både inom utbildning 
där studenter och utbildningssamordnare tillsammans med arbetsmarknaden måste hitta en 
samstämmighet om vad begreppet innebär så att utbildningen kan förbereda studenten på 
det väntande arbetslivet i så stor utsträckning som möjligt. Det är även viktigt att den 
enskilda individen förstår vad som menas med anställningsbarhet för att kunna göra sig 
attraktiv på arbetsmarknaden. Slutligen gäller det inte minst mellan olika aktörer på 
arbetsmarknaden, till exempel rekryteringsföretag som ska rekrytera och hyra ut människor 
till många olika yrkesområden.  
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