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Nedskärningar, effektiviseringar och omstruktureringar är idag 

nödvändigt för organisationers överlevnad. Detta har medfört 

förändringar i arbetslivet där individer allt oftare utsätts för situationer 

som framkallar upplevelser av anställningsotrygghet. Syftet med 

denna studie är att undersöka om det finns en skillnad i upplevd 

anställningsotrygghet relaterat till individers yrkesstatus och 

yrkesgrupp samt att studera om anställningsbarhet och 

anställningsform kan predicera den upplevda anställningsotryggheten. 

Data samlades in för Arbetslivskohorten 2004 respektive 2005 efter 

ett slumpmässigt urval från Sveriges totalbefolkning. Analyserna 

baseras på enkätsvar från 1548 individer. Resultaten visar att det inte 

föreligger någon skillnad i upplevd anställningsotrygghet varken vad 

gäller yrkesstatus eller yrkesgrupper. Däremot hade både 

anställningsbarhet och anställningsform inverkan på den upplevda 

otryggheten, i enlighet med tidigare forskning. Istället för yrkesstatus 

kanske anställningsotrygghet snarare kan skilja sig åt beroende på 

vilken bransch individen verkar i, något som bör undersökas närmare i 

framtida studier.  
 

 

Den oförutsägbara ekonomiska situation som präglat de senaste årtiondena har fört med 

sig krav på organisationer att effektivisera och göra sig mer konkurrenskraftiga (Datta, 

Guthrie, Basuil, & Pandey, 2010; Sverke & Hellgren, 2002; Sverke, Hellgren, & 

Näswall, 2002). Omstruktureringar, sammanslagningar och nedskärningar har idag 

kommit att bli nödvändigt för organisationers överlevnad (Cheng & Chan, 2008; Sverke 

& Hellgren, 2002; Sverke et al., 2002). Ökad global konkurrens i kombination med en 

ständigt föränderlig efterfrågan har lett till att företag måste se över sina 

kostnadsstrukturer, även de som har med personal att göra (Datta et al., 2010). Datta och 

medarbetare (2010) menar att uppsägningar rentav blivit en slags norm. På så vis har 

arbetets karaktär förändrats dramatiskt och ett nytt och mer flexibelt arbetsliv har växt 

fram. Den typiska anställningen löper inte längre över en livstid och ett större fokus 

ligger nu på individuellt ansvar (Berntson, Näswall, & Sverke, 2010). Allt fler 

anställningar är numera tidsbegränsade eller kontraktbaserade (Cheng & Chan, 2008; 

De Witte, 2005; Näswall & De Witte, 2003). Istället för att anställa har alternativa 

lösningar som inhyrning av personal samtidigt vuxit sig allt starkare (Aronsson et al., 

2012). Alla dessa förändringar har orsakat känslor av osäkerhet kring arbetets framtida 

existens hos många anställda och individer utsätts i större utsträckning för situationer 

som framkallar upplevelser av anställningsotrygghet (Berntson et al., 2010; Cheng & 

Chan, 2008; Sverke & Hellgren, 2002).  
 

Definition av anställningsotrygghet 

Anställningsotrygghet har genom åren definierats på åtskilliga sätt (Sverke et al., 2002). 

Greenhalgh och Rosenblatt (1984, s. 438) beskriver anställningsotrygghet som “en 
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upplevd maktlöshet inför att upprätthålla önskad kontinuitet i en hotad 

anställningssituation”. Två andra definitioner är “det upplevda hotet om arbetslöshet 

och den oro som är relaterad till det hotet” (De Witte, 2005, s. 1) och “de anställdas 

uppfattningar om potentiell ofrivillig arbetslöshet” (De Cuyper, Bernhard-Oettel, 

Berntson, De Witte, & Alarco, 2008, s. 492). Utefter dessa definitioner framgår att 

anställningsotrygghet innefattar en slags ofrivillighet eftersom individen önskar behålla 

det arbete denne befarar förlora. En mer sammantagen definition, som de flesta forskare 

också är överens om (Sverke et al., 2002) beskriver anställningsotrygghet som ”en 

övergripande oro över den fortsatta existensen av arbetet i framtiden” (De Witte, 1999, 

s. 156). En del menar dock att denna definition är för begränsande då den enbart 

fokuserar på förlusten av arbetet i dess helhet. Därmed utelämnas potentiella delaspekter 

av den upplevda otryggheten som exempelvis oro över att förlora betydelsefulla delar av 

arbetet, vilket kan innefatta försämrade anställningsvillkor och karriärmöjligheter 

(Hellgren, Sverke, & Isaksson, 1999). Ur ett något bredare perspektiv kan 

anställningsotrygghet istället ses som “anställdas negativa reaktioner mot de 

förändringar som rör deras arbeten” (Sverke & Hellgren, 2002, s. 26). 

Anställningsotrygghet kan således förstås ur olika dimensioner och en åtskillnad mellan 

så kallad kvalitativ och kvantitativ anställningsotrygghet kan göras (Hellgren et al., 

1999). Med kvantitativ anställningsotrygghet menas oron över det nuvarande arbetets 

fortsatta existens, medan kvalitativ anställningsotrygghet refererar till upplevelsen av att 

anställningsförhållandets kvalitet hotas. Detta kan bland annat involvera minskad 

löneutveckling, brist på möjligheter till karriärutveckling och försämrade arbetsvillkor 

(Hellgren et al., 1999). Föreliggande studie begränsar sig till att endast undersöka 

individernas kvantitativa anställningsotrygghet. 
 

I den psykologiska betydelsen av begreppet anställningsotrygghet ligger fokus på den 

anställdes subjektiva upplevelse av situationen, vilket medför att två anställda i samma 

objektiva situation kan uppleva olika grader av anställningsotrygghet (De Witte, 2005; 

Sverke et al., 2002). En individ vars anställning, objektivt sett, inte är hotad kan således 

ändå uppleva en stor anställningsotrygghet, medan en annan kan känna sig säker och 

trygg även fast den ska bli uppsagd kort efteråt (De Witte, 2005).  
 

Arbetslöshet och arbetets betydelse för individen 

Arbetslöshet rör i praktiken “avsaknad av anställning” (Aronsson et al., 2012, s. 145) 

och risken att bli arbetslös är i Sverige högst för unga, vilket delvis Lagen om 

anställningsskydd (LAS, 1982:80) bidragit till. Eftersom turordningen vid uppsägning 

av arbetsbrist normalt baseras på anställningens längd, och yngre vanligtvis har kortare 

anställningstid än äldre, innebär det en högre risk att bli uppsagd. Generellt är det dock 

svårare för äldre arbetslösa att hitta en ny anställning och risken för långtidsarbetslöshet 

(längre tid än sex månader) är även större bland dessa (Aronsson et al., 2012). Den 

globala konkurrensen har lett till att många företag, oberoende av 

konjunkturförändringar, förnyar och förändrar sig genom omorganiseringar och 

uppsägningar, där det finns en högre risk för äldre att bli uppsagda. Samtidigt har yngre 

också lättare att få en ny anställning när en lågkonjunktur vänder. Faktorer som låg 

utbildningsnivå och erfarenhetsbrist ökar dessutom risken för att bli arbetslös, samtidigt 

som de även gör det svårare för individer att få en ny anställning. De flesta drabbas av 

negativa reaktioner vid arbetslöshet (Aronsson et al., 2012). McKee-Ryan och kollegor 

(2005) har i en metaanalys funnit att arbetslösa bland annat har signifikant lägre psykisk 
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hälsa, livstillfredsställelse och subjektivt upplevd fysisk hälsa än de som har anställning. 

Författarna kunde även med hjälp av longitudinella mätningar visa på en signifikant 

försämring i psykisk hälsa när individer gick från arbete till arbetslöshet. Samtidigt fann 

de signifikanta förbättringar i de arbetslösas välbefinnande när de blev anställda igen 

(McKee-Ryan, Song, Wanberg, & Kinicki, 2005).  
 

I dagens samhälle fungerar arbete som en nyckel till social identitet och delaktighet (De 

Witte, 1999). Arbetets betydelse för individen kan förstås djupare genom Jahodas 

(1982, refererad i Aronsson et al., 2012) studier om arbetslöshet. Enligt Jahoda har 

människan särskilda sociala och ekonomiska behov vilka tillfredsställs genom arbete. 

Bland behoven finns exempelvis känslan av en tidsstruktur, sociala kontakter utanför 

familjen, status och identitet, möjlighet att vara aktiv samt utvecklingsmöjligheter. 

Arbetet fungerar dessutom som en inkomstkälla. Förlusten av dessa funktioner leder i 

kombination med ekonomiska problem till negativa reaktioner vid arbetslöshet. Detta 

förklarar, enligt Jahoda, även vissa gemensamma drag i reaktionerna som innebär att 

många arbetslösa känner sig utanför samhället, får sämre självkänsla och ändrar sin 

dygnsrytm (Aronsson et al., 2002). 
  
Då anställningsotrygghet handlar om ”en rädsla över att förlora sitt arbete och bli 

arbetslös” (De Witte, 1999, s. 156) medför det en viss otillfredsställelse av dessa behov 

och en potentiell förlust av viktiga sociala och ekonomiska resurser. Det är därför föga 

förvånande att anställningsotrygghet kan leda till negativa konsekvenser för hälsa och 

välbefinnande (De Witte, 2005; Sverke et al., 2002).  
 

Negativa konsekvenser av anställningsotrygghet 

Inom forskning betraktas anställningsotrygghet som en central stressor (stressutlösande 

faktor) i arbetslivet. Studier indikerar att anställningsotrygghet kan leda till lika 

allvarliga konsekvenser som arbetslöshet (De Witte, 2005; Sverke et al., 2002). 

Otryggheten kan vara särskilt påfrestande eftersom det innebär en utdragen osäkerhet 

där individen får svårare att använda lämpliga copingstrategier (Sverke et al., 2002). Det 

är först när situationen uppstår, det vill säga vid besked om uppsägning, som individen 

kan ta till särskilda strategier för att hantera den, som exempelvis att leta efter nytt 

arbete (De Witte, 2005; Lazarus & Folkman, 1984). När individen är oviss kring 

förekomsten av förlusten eller händelsen blir den på detta vis fast i osäkerheten, vilket 

leder till förhöjd ångest och försämrat välbefinnande (Lazarus & Folkman, 1984). 
 

Flertalet studier tyder på att anställningsotrygghet påverkar det generella välbefinnandet 

negativt – den psykiska såväl som den fysiska hälsan tenderar att bli sämre ju större 

upplevelsen av otrygghet är (Hellgren et al., 1999; Sverke et al., 2002). Framförallt 

verkar det arbetsrelaterade välbefinnandet påverkas negativt av anställningsotrygghet 

(Sverke et al., 2002). De Witte (2005) menar att den negativa korrelationen med 

arbetstillfredsställelse som återfinns i så gott som varje studie inom området är extra 

framträdande. Individer som är anställningsotrygga är dessutom i större utsträckning 

utbrända samt rapporterar lägre livstillfredsställelse än de som är trygga i sina 

anställningar (De Witte, 2005). Anställningsotrygghet påverkar även organisationen där 

individen är anställd genom dess inverkan på olika attityder och beteenden som anses 

viktiga för organisationer. Motstånd mot organisationsförändringar, minskat 

organisatoriskt engagemang, misstro mot företagsledningen och försämrad prestation 
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förknippas ofta med anställningsotrygghet. Dessutom verkar anställdas avsikter att 

lämna organisationen öka vid upplevd anställningsotrygghet (De Witte, 2005).  
 

Enligt Sverke och medarbetare (2002) varierar korrelationerna mellan 

anställningsotrygghet och dess effekter mycket över olika studier, varför det är troligt 

att andra faktorer påverkar denna relation. Inom forskning har sådana faktorer 

föreslagits kunna vara bland annat yrkesstatus, vilken typ av mått som används för att 

mäta anställningsotrygghet, kön, humör, upplevd kontroll, socialt stöd och medlemskap 

i fackförening (Sverke et al., 2002). Genom att studera demografiska variablers 

modererande effekter kan en ökad förståelse för de psykologiska effekter som ligger 

bakom anställningsotrygghet fås (Cheng & Chan, 2008). Bland de demografiska 

variablerna kommer föreliggande studie främst att undersöka betydelsen av individens 

yrkesstatus och yrkesgrupp för upplevd anställningsotrygghet.  
 

Yrkesstatus och yrkesgrupper 

Med yrkesstatus menas i föreliggande studie huruvida en individ kan tillräknas 

kategorin arbetare eller tjänsteman.  
 

I takt med industrialismens framväxt i Sverige utvecklades en ny arbetarklass, 

industrianställda, som var beroende av en anställning för sin försörjning (Berglund & 

Schedin, 2009). Allt fler individer blev då lönearbetare och sysselsättningen inom 

jordbruket minskade i motsvarande takt. Den offentliga sektorn har allteftersom ökat 

kraftigt i storlek och andelen tjänstemän har sedan dess vuxit – en utveckling som enligt 

Berglund och Schedin (2009) går hand i hand med det minskade antalet arbetarjobb 

inom industrisektorn. Industrin har till stor del integrerats med tjänstenäringarna och 

gränslinjen mellan arbetare och tjänstemän har numera kommit att bli allt otydligare 

(Berglund & Schedin, 2009).  
 

Therborn (1972, refererad i Ahrne, 1978) gör en indelning av lönearbetare i 

socioekonomiska grupper där han klassificerar den industrianställda, det vill säga den 

produktiva arbetaren, som tillhörande arbetarklassen. Skillnaden mellan arbetare och 

tjänstemän grundas därmed på om arbetet är produktivt eller improduktivt. Denna 

uppdelning blev dock svårare att applicera när större delen av de lönearbetande efter 

1950-talet gick från att arbeta inom industrin till att arbeta med tjänsteproduktion 

(Berglund & Schedin, 2009). Ett annat synsätt beskrivs av Gaille (1996) och Ahrne 

(1978) som ger argument för att en klassindelning snarare ska grundas efter den 

enskilde arbetarens arbetsförhållanden. Gaille (1996) beskriver att teknologin har haft 

en avgörande roll för arbetets utformning då en automatisering av tidigare manuella 

arbetssysslor ökade markant under 1950-talet. Arbetet blev därmed mindre fysiskt 

krävande, mer decentraliserat och autonoma arbetsgrupper ersatte det tidigare 

tayloristiska arbetssättet. Den traditionella industriarbetarens arbetsuppgifter liknade 

alltmer de arbetsuppgifter som tidigare tillhört tjänstemän. Både Ahrne (1978) och 

Gaille (1996) beskriver en ny form av indelning av yrkesstatus där graden av kunskap 

och kontroll över sitt eget arbete istället är det som avgör klasskillnaden. Lägre 

utbildningskrav i yrket betyder vanligtvis ett mer rutinbetonat arbete och mindre 

kontroll över arbetssituationen (Ahrne, 1978). Ahrne (1978) utförde en studie för att 

undersöka dessa förändringar i klasstrukturen och vilka likheter det finns i 

arbetssituationen hos arbetare och tjänstemän. Hans slutsats var att för den psykiska 
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arbetsmiljön, lön och arbetsledande ställning fanns det större likheter mellan grupper 

med samma utbildningskrav än mellan grupperna arbetare och tjänstemän som helhet.  
 

Yrkesstatus och yrkesgrupper i relation till anställningsotrygghet 

Under 1990-talet ägde i många i-länder omfattande nedskärningar, nedläggningar och 

privatiseringar rum. Detta medförde en avsevärd ökning i anställningsotrygghet hos 

anställda som tidigare varit vana vid långsiktig trygghet. Tidigare 

personalneddragningar hade framförallt påverkat arbetare, men de på 1990-talet 

innefattade stora andelar tjänstemän. Enligt Ferrie och medarbetare (2001) är det först 

efter denna tid som forskning i större utsträckning har börjat behandla frågan om 

arbetslöshet och anställningsotrygghet bland tjänstemän (Ferrie et al., 2001).  
 

I Sverke och kollegors (2002) metaanalys om anställningsotrygghet och dess effekter 

var yrkesstatus en av de modererande variabler som inkluderades. De resultat som 

rapporterats från forskning kring detta är både blandade och många gånger icke-

signifikanta. En del studier antyder att specifika egenskaper hos anställda, såsom deras 

utbildningsnivå, anställningsbarhet, kontroll över beslutsfattande och ekonomiska 

beroende av arbetet kan ha inverkan på deras sårbarhet för de negativa konsekvenser 

anställningsotrygghet kan leda till. Detta menar forskare kan reflekteras i de 

kunskapsnivåer som förknippas med olika yrkesgrupper (Sverke et al., 2002). En del 

tidigare forskning indikerar att arbetare skulle reagera kraftigare på hot mot arbetslöshet 

än tjänstemän. Detta eftersom arbetare utsätts för en högre grad av osäkerhet samtidigt 

som de i större utsträckning är ekonomiskt beroende av en anställning än tjänstemän. 

Därtill hävdas det att den högre utbildningsnivån bland tjänstemän kan fungera som en 

buffert mot de negativa effekterna av arbetslöshet och även underlätta för en ny 

anställning (Sverke et al., 2002). Dessa resonemang ligger i linje med De Wittes (1999) 

påstående om att tillgången på en större mängd resurser hos tjänstemän även kan göra 

det möjligt för dem att minska de negativa konsekvenserna av anställningsotrygghet. De 

skillnader som erhölls i metaanalysen handlade specifikt om prestation och avsikt att 

säga upp sig, där man fann ett starkare samband för arbetare än tjänstemän. Enligt 

Sverke och kollegor ger dessa resultat stöd till resonemanget att arbetare, då de har lägre 

utbildning och större ekonomiskt beroende av en anställning, skulle ha starkare 

stressreaktioner (Sverke et al., 2002).  
 

De Witte (1999) studerade anställningsotrygghet och skillnader mellan olika grupper av 

individer, där yrkesstatus var en variabel. Studien, som även ingick i ovanstående 

metaanalys, visar varken på någon signifikant huvudeffekt av yrkesstatus eller 

interaktion med anställningsotrygghet. Detta fann författaren något förvånande då en av 

hans tidigare studier indikerat att arbetare reagerar mer negativt mot arbetslöshet än 

tjänstemän och således borde känna sig mer otrygga i sina anställningar (De Witte, 

1999). I en senare studie av De Cuyper och De Witte (2006) inkluderades yrkesstatus 

som en kontrollvariabel när författarna undersökte det psykologiska kontraktets relation 

till anställningsotrygghet och dess negativa konsekvenser. Yrkesstatus blev dock ingen 

signifikant prediktor av någon av de fyra påstådda konsekvenserna. Näswall och De 

Witte (2003) har i fyra europeiska länder undersökt vilka grupper av människor som 

känner sig otrygga. Resultatet av studien visar på att arbetare, lågutbildade, anställda 

inom industrin och de med tidsbegränsade anställningskontrakt oftare upplever sig 

otrygga i sin anställning.  
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En senare spansk studie har undersökt effekter av anställningsotrygghet med yrkesstatus 

som modererande variabel mer ingående. Resultatet indikerar att yrkesstatus har 

betydelse för anställningsotrygghetens effekter på livstillfredsställelse, 

arbetstillfredsställelse och prestation (Miana, González-Morales, Caballer, & Peiró, 

2011). Studien fann att arbetare upplevde en minskning i livstillfredsställelse och 

prestation vid upplevd anställningsotrygghet, vilket enligt författarna kan bero på att de 

har mindre resurser för att hantera negativa effekter än tjänstemän. Resultatet tyder 

vidare på att tjänstemäns arbetstillfredsställelse minskar vid en upplevd 

anställningsotrygghet mer signifikant än hos arbetare. Detta menar författarna kan bero 

på att arbetet betyder mer för tjänstemän än för en arbetare då tjänstemän har en större 

tendens att identifiera sig med sitt yrke än vad arbetare har (Miana et al., 2011).  
 

Roskies och Louis-Guerin (1990) menar att en av de mest radikala 

arbetslivsförändringarna under 1980-talet var övergången av de traditionella, säkra 

chefstjänsterna mot mer osäkra sådana. Mellan åren 1984 och 1987 förlorade mer än en 

halv miljon chefer i 300 amerikanska företag sina positioner.  I vissa företag var det en 

kombination av förvärv, fusioner och tekniska förändringar som ledde till att 

chefsbefattningar blev överflödiga. I andra företag handlade det istället om ekonomiska 

påtryckningar som tvingade dem att drastiskt skära ner på personal (Roskies & Louis-

Guerin, 1990). En chef kan således förlora sitt arbete oberoende av huruvida 

omvärldens ekonomiska läge är stabilt eller ostadigt, företaget i sig går bra eller dåligt 

eller den enskilde chefens arbetsansträngningar. Vilken chef som helst, i vilket företag 

som helst, vid vilken tid som helst kan därmed ses som potentiellt utsatt av hot om 

arbetsförlust. Mot bakgrund av detta studerade Roskies och Louis-Guerin (1990) 

långsiktig anställningsotrygghet och dess hälsoeffekter hos chefer. Urvalet för studien 

bestod till halva delen av chefer anställda på ett företag som expanderat och 

nyrekryterat de senaste fem åren och som därför ansågs vara ett lågriskföretag vad 

gäller anställningsotrygghet. Andra halvan av urvalet bestod av chefer som istället 

arbetade på två högriskföretag där nedskärningar skett och där tidigare chefer förlorat 

sitt arbete de senaste fem åren. Dock stod ingen av de chefer som ingick i urvalet inför 

att sägas upp vid studiens tidpunkt. Resultaten visade för det första att chefer som 

upplevde sig otrygga också uppvisade sämre hälsa – deras stressnivå ökade 

proportionerligt med graden av otrygghet. Det fanns även samband mellan 

anställningsotrygghet och negativt beteende och attityder mot arbetet, vilket stämmer 

överens med annan forskning inom området. Det visade sig även att majoriteten av 

cheferna inte uppfattade någon större risk att bli av med sitt arbete. Även cheferna på 

högriskföretagen, där chefer blivit uppsagda förut och troligen skulle bli det i framtiden 

också, uppvisade denna “övertygelse om personlig osårbarhet” (Roskies & Louis-

Guerin, 1990, s. 357).  Denna del av resultatet hade författarna svårare att tyda. 
 

Orpen (1993) undersökte anställningsotrygghet och psykologiskt välbefinnande bland 

chefer och produktionsarbetare i Sydafrika under tidigt 1990-tal. Medan cheferna 

objektivt sett ansågs ha relativt säkra anställningar hade arbetarna mer osäkra positioner 

som de lättare kunde bli uppsagda ifrån. Resultatet visade att cheferna också upplevde 

signifikant mindre anställningsotrygghet än arbetarna. Mer oväntade var dock 

korrelationerna mellan anställningsotrygghet och både ångest och depression, som var 

snarlika för de båda grupperna (Orpen, 1993).  
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Anställningsbarhet 

Ett begrepp som ofta diskuteras i samband med anställningsotrygghet är 

anställningsbarhet (Berntson et al., 2010). Begreppet kan studeras på både individ-, 

organisations- och samhällsnivå men gemensamt är att det involverar “hur lätt det är för 

någon att få ett nytt arbete” (Berntson & Marklund, 2007, s. 280). Mer specifikt 

definierar Berntson (2008, s. 15) anställningsbarhet som “en individs upplevelse av hans 

eller hennes möjligheter att få ett nytt, likvärdigt eller bättre, arbete”. En individ som 

upplever stora möjligheter att få ett nytt arbete kan således sägas ha hög 

anställningsbarhet. Anställningsbarhet baseras dels på individuella faktorer som 

förmågor och attityder och dels på faktorer i omgivningen, såsom hur den lokala 

arbetsmarknaden förhåller sig (Berntson & Marklund, 2007).  
 

Tidigare studier indikerar att anställningsbarhet relaterar positivt till anställdas både 

arbetsrelaterade och generella välbefinnande (De Cuyper et al., 2008). De Cuyper och 

medarbetare (2008) fann i sin studie ett positivt samband mellan anställdas 

välbefinnande i termer av engagemang och livstillfredsställelse, och anställningsbarhet. 

Det visade sig dock att detta samband modererades av anställningsotrygghet. I Berntson 

och Marklunds studie (2007) påvisades ett positivt samband mellan upplevd 

anställningsbarhet och allmänt hälsotillstånd respektive mentalt välbefinnande. 
 

Anställningsbarhet och anställningsotrygghet 

Anställningsbarhet ger människor en slags kontroll som gör det möjligt att förändra 

anställningen om det skulle bli nödvändigt och framställs därför ofta som en 

nyckelfaktor vad gäller att bemöta de förändringar som det nya flexibla arbetslivet, 

beskrivet inledningsvis, för med sig. Anställningsbarhet kan på så vis även förstås som 

en ökad handlingsfrihet. En individ som upplever sig vara anställningsbar kan lämna en 

negativ arbetssituation för en mer positiv och det flexibla arbetslivet upplevs då inte lika 

hotande (Berntson et al., 2010). Anställningsbarhet kan på så vis hjälpa anställda att 

hantera anställningsotrygghet och ses därför som gynnsamt (Berntson et al., 2010). Det 

som är gemensamt för anställningsbarhet och anställningsotrygghet är således att det 

handlar om framtida anställningsutsikter. Skillnaden är att medan anställningsotrygghet 

involverar det nuvarande arbetet relaterar anställningsbarhet till framtida arbeten (De 

Cuyper, Notelaers, & De Witte, 2009).  
 

Tidigare forskning har visat på en negativ relation mellan upplevd anställningsbarhet 

och upplevd anställningsotrygghet (Berntson et al., 2010; De Cuyper et al., 2008; 

Kalyal, Berntson, Baraldi, Näswall, & Sverke, 2010). Kalyal och kollegor (2010) har 

studerat individers upplevda anställningsbarhet, anställningsotrygghet och inställning 

vid organisationsförändringar. Resultaten indikerade att vid hög upplevd 

anställningsotrygghet blir ökningen av känslomässigt engagemang till förändring liten 

för de individer som samtidigt upplever en högre grad av anställningsbarhet. För de som 

upplever sig ha en lägre grad av anställningsbarhet blir ökningen istället större. 

Anställningsbarhet kan därmed vara en resurs som hjälper individen att hantera 

organisationsförändringar, vilket författarna menar även stöder resonemanget att 

anställningsbarhet kan mildra negativa konsekvenser av anställningsotrygghet vid 

organisationsförändringar (Kalyal et al., 2010). 
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Anställningsform 

Anställningsform i föreliggande studie definieras efter anställningsformerna beskrivna i 

Lagen om anställningsskydd (SFS 1982:80, 4 §). I Sverige finns två huvudformer av 

anställningar: tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. En 

tillsvidareanställning innebär en fortlöpande anställning medan en tidsbegränsad 

anställning är begränsad till en viss tidpunkt och upphör, om inte annat avtalats, vid ett i 

förväg bestämt datum eller när arbetet är slutfört. Enligt SCB:s 

arbetskraftsundersökning (SCB, 2013) var 4,8 miljoner svenskar mellan åldrarna 15 och 

74 år sysselsatta tredje kvartalet 2013, varav 3 503 000 var tillsvidareanställda. Antalet 

tidsbegränsat anställda var 786 000, vilket innebär en ökning med 43 000 från samma 

kvartal 2012. År 1991 hade knappt 400 000 personer tidsbegränsade anställningar. Detta 

visar att andelen tidsbegränsat anställda ökar stadigt och utgör en allt större del av alla 

anställningar (SCB, 2010). 
 

Den alltmer intensifierade globala konkurrensen har orsakat att anställningen blivit mer 

ostabil och mindre trygg. För att stärka konkurrenskraften, minska kostnaderna och öka 

vinsten används nedskärningar och tillfälliga kontrakt (Näswall & De Witte, 2003). I 

takt med att tidsbegränsade anställningar blivit allt vanligare har forskning i större 

utsträckning också uppmärksammat de negativa konsekvenser dessa typer av 

anställningar kan innebära för individen. Bland annat har det framhållits att 

anställningsotrygghet som stressor förvärras vid en tidsbegränsad anställning och att 

tidsbegränsat anställda därför genomgående upplever större otrygghet än 

tillsvidareanställda (De Cuyper & De Witte, 2006).  De Cuyper och De Witte (2006) 

fann i sin studie om anställningsotrygghet i förhållande till psykologiska kontrakt och 

anställningsform en stark signifikant korrelation mellan anställningsotrygghet och 

anställningsform där tidsbegränsat anställda upplevde högre anställningsotrygghet. 

Vidare fungerade tidsbegränsad anställning även som en viktig prediktor av 

anställningsotrygghet (De Cuyper & De Witte, 2006). Anställningsform i relation till 

anställningsotrygghet och dess effekter i form av attityder, välmående och beteende har 

även undersökts i en senare studie av De Cuyper och De Witte (2007). Denna studie 

visar att anställningsotrygghet ger större konsekvenser i form av mindre arbetstrivsel 

och organisatoriskt åtagande för de med tillsvidareanställning jämfört med tidsbegränsat 

anställda. Samtidigt visar studien att denna relation inte kan förklaras av 

anställningsform för andra effekter såsom välmående och självskattad prestation (De 

Cuyper & De Witte, 2007). En senare studie visar att upplevd anställningsotrygghet hos 

anställda med tidsbegränsade kontrakt samvarierar med deras valmöjlighet eller 

huruvida de önskar ha denna typ av anställning (Bernhard-Oettel, Rigotti, Clinton, & De 

Jong, 2013).  
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Föreliggande studie 

Anställningsotrygghet ur ett psykologiskt perspektiv innebär, som ovan nämnt, en högst 

subjektiv upplevelse varför två personer i samma situation kan uppleva otryggheten – 

och graden av den – olika. Vilka faktorer kan då påverka den upplevda 

anställningsotryggheten?  
 

Relativt få av den enorma mängd studier som finns kring anställningsotrygghet har 

fokuserat på skillnader mellan individer med olika yrkesstatus (arbetare respektive 

tjänstemän) eller skillnader mellan yrkesgrupper i relation till upplevd 

anställningsotrygghet. De resultat som rapporterats från forskning kring detta är 

dessutom mycket blandade och ibland icke-signifikanta (Sverke et al., 2002). Vi ser här 

ett tomrum där ytterligare forskning behövs. Att studera skillnader mellan individer med 

olika typer av yrken kan bidra med större kännedom och insikt kring hur och varför 

upplevelsen av anställningsotrygghet ser ut som den gör och varför den är olika 

framträdande hos olika individer.  
 

Syftet med föreliggande studie är tvåfaldigt. För det första vill vi studera om det finns 

någon skillnad i upplevd anställningsotrygghet relaterat till individens yrkesstatus och 

yrkesgrupp. För det andra vill vi undersöka om anställningsbarhet och anställningsform 

kan predicera den upplevda anställningsotryggheten. 
 

Hypoteser 

Hypotes 1: Det föreligger en skillnad i upplevd anställningsotrygghet mellan arbetare 

och tjänstemän. 

Hypotes 2: Det finns en skillnad i upplevd anställningsotrygghet mellan yrkesgrupper 

(efter SCB:s socioekonomiska indelning). 

Hypotes 3: Upplevd anställningsbarhet har inverkan på upplevd anställningsotrygghet: 

en högre grad av upplevd anställningsbarhet samvarierar med en lägre grad av upplevd 

anställningsotrygghet. 

Hypotes 4: Anställningsform har inverkan på upplevd anställningsotrygghet: 

tidsbegränsat anställda upplever större anställningsotrygghet än tillsvidareanställda. 
 
 

Metod 
 

Undersökningsdeltagare 

De data som föreliggande studie grundar sig på samlades in för Arbetslivskohorten, som 

ingår som en del av forskningsprogrammet ”Organisationsförändringar och 

arbetsrelaterad ohälsa” (se Berntson et al., 2005). Arbetslivskohorten är en longitudinell 

enkätstudie där data samlats in vid tre tillfällen med ett års mellanrum: 2004, 2005 och 

2006. Föreliggande studie använder sig av data från första och andra 

insamlingstillfällena. Bakgrundsvariablerna samt anställningsbarhet och 

anställningsform hämtades från första tillfället. Variabeln anställningsotrygghet finns 

från båda datainsamlingstillfällena. 
  
Urvalsramen utgjordes av individer mellan åldrarna 25 och 50 år, bosatta i Sverige. 

Urvalet, som ursprungligen bestod av 5009 personer, drogs slumpmässigt ur SCB:s 

register över totalbefolkningen och matchades mot ett adressregister. Av dessa 5009 

personer utgjorde 34 personer så kallad övertäckning och ingick av olika anledningar 
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inte i populationen. Urvalet som den första datainsamlingen grundar sig på består 

därmed av 4975 personer. Efter den andra datainsamlingen sänktes dock detta antal till 

4929 individer. Efter båda datainsamlingarna hade information från totalt 3284 

deltagare erhållits. Av dessa hade 2397 personer (totalt 48,6 % av urvalet) deltagit i hela 

undersökningen (både telefonintervju och postenkät) vid båda tillfällena.  
 

I Arbetslivskohorten ingår både icke-sysselsatta och sysselsatta individer. Föreliggande 

studie behandlar, som ovan nämnt, enbart sysselsatta individer som kan räknas till 

variabeln yrkesstatus i form av antingen arbetare eller tjänsteman. För att vara säkra på 

att enbart ha med personer med en, vid den aktuella undersökningstidpunkten, 

anställning har vi därför exkluderat samtliga personer som inte svarat på någon av 

frågorna i de berörda variablerna (det vill säga personer som kan vara icke-sysselsatta 

eller som svarat på frågor om anställningsotrygghet vid endast ett av tillfällena) i 

analyserna. Detta resulterade i att de utförda analyserna slutligen är gjorda efter data 

från 1548 individer. 
  
Undersökningsdeltagarna var födda mellan 1953 och 1978 (M=38,87 år, s=7,15) – ett 

ålderspann som ursprungligen valdes för att öka sannolikheten för att få med individer 

med stor anknytning till arbetsmarknaden och som kunde ingå i studien över en längre 

tid. Bland deltagarna var 704 män och 844 kvinnor. Av dessa angav 146 personer att de 

hade en tidsbegränsad anställning medan 1402 personer hade en 

fast/tillsvidareanställning. 
 

Arbetare. 

De undersökningsdeltagare som i föreliggande studie representerar arbetare bestod av 

585 individer, 313 (53,5 %) män och 272 (46,5 %) kvinnor. Medelåldern var 39,16 år 

(s=6,97). I Tabell 1 framgår vilken socioekonomisk indelning av yrken deltagarna i 

arbetargruppen hade. Arbetare innebär yrken där individerna vanligtvis är organiserade 

inom LO. Grupperingen Ej facklärda arbetare innefattar yrken som normalt kräver 

mindre än två års utbildning efter grundskola. Facklärda arbetare innefattar yrken där 

det normala kravet på utbildning efter grundskola är minst två år (SCB, 1982). 
  

Tjänstemän. 

Bland tjänstemännen fanns 391 (40,6 %) män och 572 (59,4 %) kvinnor vilket utgör 

963 individer. Medelåldern var 38,69 år (s=7,25). Tjänstemän är vanligtvis organiserade 

inom TCO eller SACO/SR. I Tabell 1 framgår vilka typer av yrken tjänstemännen hade. 

Gruppen Lägre tjänstemän I innefattar yrken som normalt kräver mindre än två års 

utbildning efter grundskola medan Lägre tjänstemän II är yrken som vanligtvis kräver 

två men ej tre års utbildning efter grundskola. Lägre tjänstemän II kan innefatta med 

eller utan underställd personal. Med Tjänstemän på mellannivå avses yrken där det 

normalt krävs tre men ej sex års utbildning efter grundskola – med eller utan 

underställda. Till gruppen Högre tjänstemän räknas yrken som normalt kräver minst sex 

års utbildning efter grundskola – med eller utan underställd personal. Ledande 

befattningar innefattar yrken som hör till ledningen i företag och organisationer med 

minst 100 anställda (SCB, 1982). 



11 
 

Tabell 1. Yrkesfördelning för arbetare respektive tjänstemän i antal och andel procent. 

Yrkesgrupp 0N 0% 

   Arbetare   
Ej facklärda arbetare, varuprod. 00940 06,1 

Ej facklärda arbetare, tjänsteprod. 02230 14,4 

Facklärda arbetare, varuprod. 01550 10,0 

Facklärda arbetare, tjänsteprod. 01130 07,3 

   
Tjänstemän   
Lägre tjänstemän I 00840 05,4 

Lägre tjänstemän II 01330 08,6 

Tjänstemän på mellannivå 0439 28,4 

Högre tjänstemän 0278 18,0 

Ledande befattningar 0029 01,9 

Totalt 154800 .100 

 
 

Material 

Arbetslivskohorten kan delas in i sex frågeområden: bakgrundsfrågor om arbetet, 

förändringar i arbetslivet, händelser utanför arbetet, arbetsmarknadssituation och 

inställning till arbetet, arbetsvillkor samt hälsa. En del av frågorna hämtades från 

etablerade och validerade mätinstrument medan vissa har utvecklats av 

forskningsgruppen. I föreliggande studie har ett fåtal av variablerna använts och 

samtliga kommer från enkäten riktad till sysselsatta. 
  

Bakgrundsfrågor. 

Deltagarnas födelseår och kön (1=man, 2=kvinna) kommer ursprungligen ifrån SCB:s 

register ”Rikets totalbefolkning” medan högsta utbildningsnivå hämtades från SCB:s 

utbildningsregister. Författarna till föreliggande studie kodade därefter om denna 

variabel för att den skulle bli mer lättförstådd. I den nya utbildningsvariabeln finns 

utbildningsnivåerna: 1=Förgymnasial utbildning kortare än 9 år, 2=Förgymnasial 

utbildning 9 (10) år, 3=Gymnasial utbildning, 4=Eftergymnasial utbildning kortare än 2 

år, 5=Eftergymnasial utbildning 2 år eller längre, 6=Forskarutbildning. Avtalad 

veckoarbetstid efterfrågades i telefonintervjun (se nedan under “Procedur”) där 

respondenten svarade i antal timmar per vecka, liksom fackligt medlemskap som 

ställdes som en ja- eller nej-fråga. Även anställningsform efterfrågades i 

telefonintervjun och besvarades med två alternativ: tidsbegränsad eller fast/tillsvidare. 
 

Yrkesstatus och yrkesgrupp. 

Variablerna yrkesstatus och yrkesgrupp kommer ifrån SCB:s register över 

befolkningens socioekonomiska indelning. Den socioekonomiska indelningen grundar 

sig på den utbildningsnivå som normalt krävs för det aktuella yrket. Individens faktiska 

utbildningsnivå är därför inte väsentlig (SCB, 1982). Den socioekonomiska indelningen 

består främst av nio olika yrkesgrupper, vilka utgör variabeln kallad yrkesgrupp. Fyra 

av dessa yrken kan räknas höra till arbetare och fem kan tillräknas tjänstmän (se Tabell 

1) och på så vis har variabeln yrkesstatus skapats där 1 utgör arbetare och 2 tjänsteman.  
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Anställningsotrygghet. 

Anställningsotrygghet (både för Tid 1 och 2) mättes med ett mätinstrument utvecklat av 

Hellgren och kollegor (1999). Testet, som mäter kvantitativ anställningsotrygghet, 

består av tre påståenden – exempelvis ”Jag känner mig orolig för att bli uppsagd under 

det närmaste året”. Respondenterna fick skatta sig själva efter en femgradig Likert-skala 

(1=”Instämmer inte alls”, 5=”Instämmer helt”). Testet uppnådde en Cronbachs alfa på 

,81 för båda tidpunkterna. 
  

Anställningsbarhet. 

För att mäta anställningsbarhet utarbetade forskningsgruppen egna frågor. I 

föreliggande studie användes data från sex av dessa frågor, samtliga avsedda att mäta 

extern anställningsbarhet. Dessa är utformade som påståenden för respondenterna att ta 

ställning till med hjälp av en femgradig Likert-skala (1=”Instämmer inte alls”, 

5=”Instämmer helt”). Exempel på påståenden är ”Min kompetens är efterfrågad på 

arbetsmarknaden” och ”Jag har ett kontaktnät som jag kan använda mig av för att skaffa 

mig ett nytt (likvärdigt eller bättre) arbete”. Dessa sex frågor uppnådde tillsammans en 

Cronbachs alfa på ,91. 
  
Procedur 

Båda datainsamlingarna genomfördes av SCB. Vid båda tillfällena samlades data in i 

två steg. Det första steget innefattade en strukturerad telefonintervju som sedan följdes 

upp av en postenkät som ett andra steg. 
  

Datainsamling 1. 

Inför den första datainsamlingen, som skedde våren 2004, skickades ett 

introduktionsbrev inledningsvis ut till samtliga personer i urvalet. Brevet informerade 

om syftet med studien, att deltagarna skulle bli ombedda att medverka fler än en gång 

då det är en longitudinell studie, kontaktpersoner samt när och var analyserna skulle 

publiceras. Information om frivillighet, konfidentialitet och anonymitet fanns även med 

i brevet. 
  
Därefter tog SCB:s intervjuavdelning kontakt med individerna för att genomföra en 

telefonintervju utformad som en enkät bestående av två delar – en del till individer med 

arbete och en del till icke-sysselsatta individer. När telefonintervjun nått sitt slut 

tillfrågades respondenten om denne kunde tänka sig att besvara ytterligare frågor i en 

postenkät, som därpå skickades ut till de som accepterat detta. 
 

Även postenkäten fanns i två olika versioner beroende på om respondenten var 

sysselsatt eller inte. Enkäten riktad till sysselsatta bestod av 152 frågor. Tre påminnelser 

skickades ut till de berörda. Den första påminnelsen inkluderade ett tackkort. Den andra 

bestod endast av en påminnelse och med den tredje påminnelsen medföljde en extra 

enkät. De respondenter som därefter inte inkommit med något svar fick även en 

påminnelse via telefon. Den totala svarsfrekvensen blev 59 %. 
  

Datainsamling 2. 

Den andra datainsamlingen genomfördes våren 2005 och bestod även den av en 

telefonintervju samt en postenkät i två olika versioner. Frågorna i både intervju och 

enkät var i stort sett samma som vid första tillfället; några frågor uteslöts och några 
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lades till. Föreliggande studie har från detta insamlingstillfälle enbart använt data från 

variabeln anställningsotrygghet och dessa frågor var samma som vid första tillfället.  
 

Det andra insamlingstillfället inleddes även det med att ett informationsbrev skickades 

ut till samtliga deltagare, där det framgick vad som skulle hända i datainsamlingen samt 

information om konfidentialitet, anonymitet och kontaktpersoner. Därefter genomfördes 

en telefonintervju med 67 frågor till sysselsatta samt en efterföljande postenkät med 169 

frågor till de sysselsatta som accepterat att delta i denna. Den totala svarsfrekvensen 

blev 62 %.
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Tabell 2. Korrelationer mellan utvalda variabler (Pearsons r, tvåsidig) samt medelvärden, standardavvikelser och Cronbachs alfa för dessa. 
 

Variabler M s α 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1.  Kön - 0- 00- 00-   -          

2.  Ålder 38,87 07,15 00- -,04   -         

3.  Anställningsform    -- 00- 00- -,05*   ,15**   -        

4. Veckoarbetstid (h) 37,65 05,69 00- -,20**  -,03 -,17**   -       

5. Fackligt medlemskap   0- 00- 00- -,06* -,11** -,03 -,04   -      

6. Yrkesstatus   0- 00- 00- -,13** -,03 -,06* -,06* -,10**   -     

7. Utbildningsnivå 03,78 01,21 00- -,09** -,11** -,11** -,04 -,09** -,50**   -    

8. Anställningsotrygghet 1 01,77 01,03 00,81 -,01 -,04 -,19** -,01 -,09** -,03 -,02   -   

9. Anställningsbarhet 02,93 01,02 00,91 -,11** -,12** -,04 -,11* -,08** -,12** -,19** -,19**   -  

10. Anställningsotrygghet 2 01,72 00,98 00,81 -,02 -,03 -,15** -,01 -,05 -,01 -,02 -,57** -,21**   - 

N=1548, *=p< ,05, **p< ,01 

 

Kön: 1=man, 2=kvinna. Anställningsform:1=tidsbegränsad anställning, 2=fast/tillsvidareanställning. Fackligt medlemskap: 1=ja, 2=nej. Yrkesstatus:1=arbetare och 

2=tjänsteman. Utbildningsnivå: 1=förgymnasial utbildning kortare än 9 år, 2=förgymnasial utbildning 9 (10) år, 3=gymnasial utbildning, 4=eftergymnasial utbildning 

kortare än 2 år, 5=eftergymnasial utbildning 2 år eller längre, 6=forskarutbildning. 
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Resul tat  

 

I Tabell 2 redovisas medelvärden, standardavvikelser och korrelationer mellan utvalda 

variabler vars samband ansågs meningsfulla att presentera. Med hjälp av dessa 

studerades även hypotes 1, att det finns en skillnad i upplevd anställningsotrygghet 

beroende på yrkesstatus. Korrelationerna mellan yrkesstatus och anställningsotrygghet 

Tid 1 respektive Tid 2 blev svaga och icke-signifikanta: r= ,03 (ns) respektive -,01 (ns). 

Den genomsnittliga upplevda anställningsotryggheten Tid 1 blev 1,73 för arbetare och 

1,80 för tjänstemän medan medelvärdena för anställningsotrygghet Tid 2 blev 1,74 

respektive 1,72. Den genomsnittliga anställningsbarheten blev 2,78 för arbetare och 

3,02 för tjänstemän.  
 

Hypotes 2, att det finns en skillnad i upplevd anställningsotrygghet mellan 

yrkesgrupperna, studerades genom att analysera anställningsotrygghet efter grupperna i 

den socioekonomiska indelningen. Med en envägs oberoende ANOVA erhölls ingen 

signifikant skillnad i upplevd anställningsotrygghet (Tid 1) mellan de nio olika 

yrkesgrupperna, F8,1539=1,457 (ns).  
  
För att besvara hypotes 3 och 4, att anställningsbarhet och anställningsform har 

inverkan på upplevd anställningsotrygghet, studerades anställningsotrygghet tidpunkt 2 

som beroende variabel i en multipel hierarkisk regressionsanalys. Tabell 4 visar en 

regressionsanalys utan hänsyn till vilken yrkesstatus deltagarna kan räknas till. I steg 1 

kontrollerades för effekterna av bakgrundsvariablerna kön, ålder, veckoarbetstid, 

fackligt medlemskap och utbildningsnivå. I steg 2 lades variabeln anställningsform till 

och i steg 3 lades anställningsbarhet in som prediktor. Anställningsform visade sig 

korrelera signifikant med anställningsotrygghet i alla tre steg. Även anställningsbarhet 

korrelerade signifikant med anställningsotrygghet i steg 3. Samtliga bakgrundsvariabler 

var mycket svagt korrelerade med anställningsotrygghet i alla tre steg. Andelen 

förklarad varians var i steg 3 ,07. 
 

Tabell 4. Multipel hierarkisk regressionsanalys. Standardiserade regressions-

koefficienter (ß) anges.  

 Anställningsotrygghet tidpunkt 2 

 Steg 1 Steg 2 Steg 3 

Steg 1    

Kön -,02 -,02 -,04 

Ålder -,04 -,02 -,04 

Veckoarbetstid (h) -,01 -,03 -,05 

Fackligt ansluten -,05* -,06* -,05 

Utbildningsnivå -,02 -,04 -,01 

    

Steg 2    

Anställningsform  -,16*** -,15*** 

    

Steg 3    

Anställningsbarhet   -,21*** 

R² (justerad)  -,01 -,03 -,07 

N=1548, *=p<,05, ***=p<,001 
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Diskussion  

 

Syftet med föreliggande studie har dels varit att studera om det finns någon skillnad i 

upplevd anställningsotrygghet relaterat till yrkesstatus och yrkesgrupper, dels att 

undersöka om anställningsbarhet och anställningsform kan predicera den upplevda 

anställningsotryggheten. Medelvärdena för anställningsotrygghet blev snarlika för 

arbetare och tjänstemän, samtidigt som korrelationerna mellan yrkesstatus och 

anställningsotrygghet (för båda tidpunkterna) både blev icke-signifikanta och i stort sett 

obefintliga. Hypotes 1, att det skulle finnas en skillnad i upplevd anställningsotrygghet 

beroende på yrkesstatus, har därmed inte fått stöd. Det erhölls ingen signifikant skillnad 

i upplevd anställningsotrygghet mellan de nio olika yrkesgrupperna. Hypotes 2, att det 

finns en skillnad i upplevd anställningsotrygghet mellan yrkesgrupperna, har därmed 

inte heller kunnat få stöd.  

 

Sammantaget visar resultaten för den multipla regressionsanalysen att både 

anställningsbarhet och anställningsform har inverkan på den upplevda 

anställningsotryggheten. Anställningsbarhet blev en något starkare prediktor än 

anställningsform och den negativa koefficienten indikerar att högre upplevd 

anställningsbarhet samvarierar med en lägre upplevd anställningsotrygghet. 

Anställningsform predicerar upplevd anställningsotrygghet i alla tre steg, tidsbegränsat 

anställda upplever högre anställningsotrygghet än tillsvidareanställda. Andelen 

förklarad varians var relativt liten. Att anställningsotrygghet Tid 2 användes som 

beroende variabel i regressionsanalysen stärker vidare resonemanget i hypotes 3 och 4, 

att det är anställningsbarhet respektive anställningsform som påverkar 

anställningsotryggheten snarare än tvärtom. Hypotes 3, att en högre grad av upplevd 

anställningsbarhet samvarierar med en lägre grad av upplevd anställningsotrygghet, och 

Hypotes 4, att tidsbegränsat anställda upplever större anställningsotrygghet än 

tillsvidareanställda – har därmed fått stöd. 
 

Den genomsnittliga upplevda anställningsotryggheten för samtliga deltagare, oberoende 

av yrkesstatus, blev 1,77 (vid Tid 1) respektive 1,72 (Tid 2). Samtidigt var 

standardavvikelserna relativt små. Då skalan går från 1 till 5, där 1 betyder “Instämmer 

inte alls”, måste dessa siffror anses vara låga och deltagarna kan generellt inte betraktas 

som otrygga i sina anställningar. Då föreliggande studie använder sig av data från 2004 

och 2005, innan den stora finanskrisen som tog sin början 2007/2008, är det mycket 

möjligt att dessa siffror skulle se annorlunda ut om undersökningen gjorts idag. Det är 

även tänkbart att regeringsskiftet 2006 har bidragit med en del förändringar på den 

svenska arbetsmarknaden som möjligen skulle kunna haft inverkan och medfört ett 

annorlunda resultat. Exempelvis ändrades Lagen om arbetslöshetsförsäkring (SFS 

1997:238) i september 2013, vilket medförde strängare krav på arbetslösa för att få 

ersättning. 
 

Det är dessutom svårt att dra en specifik gräns mellan vem som kan räknas tillhöra 

respektive yrkesstatusgrupp (arbetare eller tjänsteman). Gränserna är otydliga och svåra 

att definiera och hur man väljer att kategorisera individerna till yrkesstatus kommer 

troligen att påverka resultatet. I SCB:s socioekonomiska indelning, som föreliggande 

studie använt sig av, görs uppdelningen beroende på vilken utbildningsnivå som 
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normalt krävs för det aktuella arbetet, utan hänsyn till den enskilde individens 

utbildningsnivå.  

 

Generellt sett anses arbetare vara organiserade inom LO och tjänstemän organiserade 

inom TCO eller SACO/SR. En annan definition görs av Therborn (1972, refererad i 

Ahrne, 1978) där skillnaden mellan arbetare och tjänstemän istället ligger i produktivt 

respektive improduktivt arbete. Liknande definition görs i Sverke och kollegors (2002) 

studie där man använder definitionen manuellt respektive icke-manuellt arbete. Om man 

utgår från dessa grunder innebär det att en arbetare är någon som producerar en vara 

eller en tjänst praktiskt, med egen fysisk ansträngning. Exempel på manuella arbeten 

skulle då kunna vara snickare, städare, busschaufförer och målare. Generellt anses dock 

städare ha lägre status än till exempel en snickare, varför även denna definition kan bli 

missvisande och problematisk. Detta väcker även frågor som var sjuksköterskor och 

förskolelärare ska räknas in. Båda grupperna är utbildade men har ändå 

manuella/produktiva arbetssysslor. Både Ahrne (1978) och Gaille (1996) resonerar 

kring ett argument för att en indelning av arbetare och tjänstemän snarare bör grundas 

på gemensamma arbetsförhållanden och vilken kunskap och kontroll som krävs av den 

enskilde arbetaren. Ahrne (1978) anser att det finns flera yrken inom service- och 

kontorsarbeten där själva kontroll- och planeringsarbetet inte ligger hos den enskilde 

arbetaren utan hos någon överordnad, vilket skapar ett rutinartat arbete. Denna 

beskrivning stämmer exempelvis in på callcentermedarbetare, som ju efter både SEI-

indelningen och Therborns definition ses som tjänstemän. Detta resonemang skulle 

kunna vara en bidragande orsak till den icke-uppmätta skillnaden i 

anställningsotrygghet mellan arbetare och tjänstemän samt mellan yrkesgrupperna. Det 

kan finnas individer i gruppen tjänstemän som kanske snarare borde tillhöra gruppen 

arbetare om man ser till graden av den enskilde individens kunskap och kontroll – och 

tvärtom.  
 

Det kan även diskuteras om eventuella skillnader i upplevd anställningsotrygghet skulle 

kunna bero på vilken bransch individen tillhör snarare än yrkesstatus eller yrkesgrupper. 

Konjunkturinstitutet publicerar regelbundet rapporter som presenterar konjunkturläget 

inom olika branscher. Av dessa framgår att vissa branscher kan ses som mer 

konjunkturkänsliga än andra (Konjunkturinstitutet, 2013). Av rapporten för tredje 

kvartalet 2013 (juli-september) framgår exempelvis att finans- och försäkringsbranschen 

har ett mycket starkt läge medan bygg- och anläggningsbranschen har ett svagt 

(Konjunkturinstitutet, 2013). Som inledningsvis nämnt uppstår anställningsotrygghet 

som en konsekvens av exempelvis nedskärningar och andra indragningar som företag av 

ekonomiska orsaker är tvingade till att göra. Med hänsyn till detta vore det plausibelt att 

anta att individer som arbetar i en konjunkturkänslig bransch också i större utsträckning 

kan utsättas för situationer som framkallar anställningsotrygghet, än de som arbetar i en 

mer stabil bransch. Inom specifika branscher, exempelvis byggbranschen, förekommer 

dessutom både arbetare (t ex snickare) och tjänstemän (t ex byggnadsingenjörer) samt 

olika yrkesgrupper. Ur ett branschperspektiv blir det således heller inte meningsfullt att 

enbart jämföra arbetare och tjänstemän.  
 

Roskies och Louis-Guerin (1990) beskriver hur chefspositionen historiskt sett varit 

relativt trygg men att den oförutsägbara världsekonomin och teknologins utveckling på 

1980-talet bidrog till att många chefspositioner blev överflödiga. Chefer ansvarar även 
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över andra individer och fattar ofta beslut som påverkar verksamhetens fortlevnad. 

Därmed ställs det troligtvis också högre krav på dessa individer, vilket borde göra dem 

utsatta. Å andra sidan har chefer ofta en hög utbildningsnivå som kanske gör att de 

upplever sig mer anställningsbara och därmed mindre otrygga än övriga yrkesgrupper. 

Föreliggande studie fann ingen skillnad i upplevd anställningsotrygghet mellan någon 

av de yrkesgrupper som ingick. Gruppen Ledande befattningar var inte signifikant 

mindre otrygga än någon annan av de yrkesgrupper som ingick i analysen, exempelvis 

Facklärda arbetare som hör till arbetarna. Detta resultat stämmer inte överens med 

Orpens (1993) studie där cheferna upplevde mindre otrygghet än arbetare.  

 

Att det inte finns någon skillnad i upplevd anställningsotrygghet mellan arbetare och 

tjänstemän stämmer överens med De Wittes studie (1999) där vare sig huvudeffekt av 

yrkesstatus eller interaktion med anställningsotrygghet kunde påvisas. De studier som 

ingick i Sverke och kollegors metaanalys (2002), och som påvisade signifikanta resultat 

i samband med yrkesstatus, tyder på att arbetare skulle vara mer otrygga än tjänstemän 

(Sverke et al., 2002). I metaanalysen studeras dock specifikt skillnader med hänsyn till 

anställningsotrygghetens negativa konsekvenser medan föreliggande studie enbart 

undersökt förekomsten av anställningsotrygghet som sådan. Detta kan innebära en viss 

skillnad som påverkar jämförbarheten resultaten emellan. 
 

Det negativa sambandet mellan anställningsotrygghet och anställningsbarhet i 

föreliggande studie stämmer överens med resultat från tidigare studier (Berntson et al., 

2010; De Cuyper et al., 2008; Kalyal et al., 2010). Vidare stärks även resultaten och 

resonemanget om att anställningsbarhet kan ha inverkan på anställningsotrygghet av 

teorin om att anställningsbarhet är en nyckelfaktor för att hantera otrygghet (se t ex 

Berntson et al., 2010). Anställningsbarhet verkar därmed vara en relativt stark prediktor 

för anställningsotrygghet.    
 

Tidigare studier har pekat på att det finns ett samband mellan anställningsform och 

anställningsotrygghet där tidsbegränsat anställda upplever sig anställningsotrygga i 

större utsträckning än personer med tillsvidareanställningar (De Cuyper & De Witte, 

2006; Näswall & De Witte, 2003). Även föreliggande studie har visat att tidsbegränsat 

anställda upplever större anställningsotrygghet än tillsvidareanställda – ett resultat vi ser 

som oroväckande med tanke på att antalet tidsbegränsade anställningar ökar kraftigt i 

landet (SCB, 2010). En av de bidragande orsakerna till denna ökning kan vara 

avregleringen av arbetsförmedlingen i början av 1990-talet som innebar att nya aktörer, 

så kallade intermediärer, fick möjlighet att starta privatägda företag med 

personaluthyrning som verksamhet (Aronsson et al., 2012).  Bemanningsbranschen har 

ökat kraftigt i Sverige under de senaste tio åren och stod 2012 för 1,4 procent av den 

totala sysselsättningen (Konjunkturinstitutet, 2012).  
 

Begränsningar och styrkor 

Det finns ett antal begränsningar med denna studie som bör tydliggöras, även om vi 

redan nämnt dem tidigare i diskussionen. För det första samlades data in för så länge 

som tio år sedan. Under dessa år har det hänt oerhört mycket både i världen och i 

Sverige, framförallt på grund av den stora finanskrisen som inleddes 2007/2008. Denna 

har fört med sig stora förändringar på både arbetsmarknaden och i arbetslivet och 

omorganiseringar, nedskärningar och nedläggningar verkar ha blivit mer utbrett än 
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någonsin. Då anställningsotrygghet är ett resultat av just sådana förändringar är det 

rimligt att anta att undersökningsdeltagarnas upplevda anställningsotrygghet skulle vara 

större idag än vid de båda datainsamlingstidpunkterna. Den stora frågan är då hur 

aktuella studiens resultat är i dagens samhälle. Eftersom den är omöjlig att besvara 

behövs nya och uppdaterade data. 
 

För det andra kan den gjorda indelningen till variablerna yrkesstatus och yrkesgrupp 

ifrågasättas. I föreliggande studie är dessa kategoriserade efter den socioekonomiska 

indelningen (SEI), som är väldigt övergripande och icke-specifik. Detta har troligen 

medfört en liten spridning i yrkesgruppsvariabeln. Exempelvis innefattar Tjänstemän på 

mellannivå en mängd yrken som kräver olika typer av utbildningar och vars 

yrkesutövning skiljer sig signifikant åt såsom HR-medarbetare, sjuksköterskor och 

högskoleingenjörer. Att som i föreliggande studie låta den socioekonomiska 

indelningen representera yrkesgrupper kan därför vara både problematiskt och 

missvisande. En mer noggrann indelning skulle därför behövas, med större hänsyn till 

vilket faktiskt yrke individen har. På samma sätt kan yrkesstatusindelningen 

problematiseras vidare då det är svårt att dra en gräns mellan vem som kan tillräknas 

gruppen arbetare respektive tjänsteman – en diskussion vi fördjupat ovan.  
 

För det tredje är föreliggande studie baserad på enkätundersökningar som involverar 

självskattningsskalor. Att använda sig av självskattningsskalor medför enligt Spector 

(1994) alltid vissa systematiska fel som kan ha inverkan på resultatet. Spector (1994) 

talar om sådan typ av felvarians som metodvarians – en systematisk inverkan på en 

variabel som delvis skapats av den mätmetod som använts och som därmed påverkar de 

slutsatser som dras. Då anställningsotrygghet baseras på individens subjektiva 

upplevelser förefaller dock självskattning vara det mest lämpliga alternativet för 

föreliggande studies syfte. Andra mätmetoder blir svåra att tillämpa då upplevelser inte 

är möjliga att observera och det är svårt att exempelvis manipulera 

anställningssituationen i ett experiment. Det finns även en risk för att social önskvärdhet 

kan ha påverkat svaren, särskilt vid telefonintervjun kan detta haft inverkan då svaren 

blir mindre anonyma än vid en vanlig pappersenkät. Det finns även en risk att 

respondenterna fyllt i postenkäterna tillsammans med någon annan och på grund av det 

inte svarat ärligt på vissa frågor. 
 

Som en kontrast till dessa begränsningar kan några av studiens styrkor lyftas fram och 

en framträdande sådan var dess både stora, slumpmässiga och nationellt representativa 

urval som ger tyngd till generaliserbarheten och de slutsatser som kunnat dras. 

Arbetslivskohorten var en stor och komplex undersökning som krävt att respondenterna 

svarat på frågor i två olika steg vid två olika tillfällen. Den totala svarsfrekvensen för 

båda datainsamlingarna på 48,6 % kan därför anses vara god och representativ. De 

skalor som användes i studien nådde dessutom en hög reliabilitet (,81 respektive ,91 

Cronbachs alfa). En annan styrka är den longitudinella designen av Arbetslivskohorten 

och i föreliggande studie. Enligt Spector (1994) gör en tvärsnittsdesign det överlag svårt 

att säga något om kausala relationer men longitudinella data, där man följer 

respondenterna över tid, bidrar till mer säkra slutsatser om kausala relationer oavsett 

vilken mätmetod som använts. I föreliggande studie har vi haft möjlighet att studera 

anställningsotrygghet från två olika tidpunkter vilket därmed stärker de 

kausalitetsresonemang som förs. Det går dock aldrig, oavsett vilken design som 
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används, att kontrollera för alla möjliga faktorer som kan ha inverkan på det 

observerade resultatet (Spector, 1994).  
 

Slutsatser och framtida forskning 

Resultaten från föreliggande studie visar att det inte finns någon skillnad i upplevd 

anställningsotrygghet varken mellan arbetare och tjänstemän eller mellan olika 

yrkesgrupper. Den bristfälliga uppdelningen i både yrkesstatus och yrkesgrupper kan ha 

haft en inverkan på detta resultat. Att med en mer detaljerad uppdelning ingående 

studera skillnader mellan ett flertal olika yrkesgrupper och samtidigt kontrollera för de 

variabler som tagits upp ovan, vore därför mer betydelsefullt och en fråga för framtida 

forskning. Då vissa branscher är mer konjunkturkänsliga än andra kanske den upplevda 

otryggheten istället är beroende av om man verkar i en stabil eller osäker bransch. 

Därför vore det även angeläget att studera upplevd anställningsotrygghet mellan ett 

flertal olika branscher för att se om otryggheten skiljer sig över dessa. Det vore 

dessutom intressant att undersöka finanskrisens effekter på upplevd 

anställningsotrygghet med en, om möjligt, kompletterande fjärde datainsamling från 

Arbetslivskohortens urval. 

 

Anställningsotrygghet som ämne och fenomen känns i dagsläget mer aktuellt än 

någonsin. Många länder har än idag inte återhämtat sig ifrån finanskrisen och dess 

väldiga effekter. Detta har troligen resulterat i att allt fler känner sig osäkra och otrygga 

i sina anställningar och att även individer som tidigare känt sig trygga numera är mer 

medvetna om de förändringar som plötsligt kan ske. Därtill ökar andelen tidsbegränsat 

anställda stadigt i landet, samtidigt som det är just dessa som upplever störst otrygghet – 

en oroväckande trend som tydligt visar på vikten av en förståelse för 

anställningsotrygghet och dess negativa konsekvenser. I takt med att individer i allt 

större utsträckning utsätts för situationer som framkallar anställningsotrygghet behöver 

vi också en ännu större kännedom om anställningsotrygghet och vad som kan påverka 

upplevelsen. På så vis kanske vi även skulle kunna mildra dess effekter. 
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